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A VÉDERŐ PROBLÉMAI A KÖZÖS MINISZTERTANÁCS ELŐTT 
1883—1895* 

Ha azt lehetett mondani, hogy a közös minisztertanács jegyzőkönyvei a külpoli
tikáról meglehetősen gyér információkkal szolgálnak, a véderővel kapcsolatosan 
éppen ennek ellenkezőjót kell megállapítani. A véderő felszerelése és ellátása, békében 
és háború esetén történő kiegészítése, úgyszintén adandó és lehetséges alkalmakkal 
történő igénybevétele és még sok egyéb vonatkozása egyaránt a közös miniszterta
nács elé került, úgy hogy olyan benyomás támadhat, hogy a közös minisztertanács 
tulajdonképpen a véderő ügyeinek intézésére alakult testület volt. Az általunk 
tárgyalt időszakban tartott hetvenegy tanácskozáson hatvan alkalommal a véderő 
kérdése volt az eszmecsere tulajdonképpeni témája, és egyéb problémák, így a kül
politika és a később tárgyalandó vasútépítés is, többnyire mint a hadügy vonzatai 
kerültek szóba. A hadügynek ez a predominanciája az alkotmányjogi és közjogi 
struktúrából adódott. A hadsereg vezérlete, vezénylete és belszervezetének megálla
pítása 1867 után is uralkodói jogkör maradt, de a véderő költségeinek jóváhagyása, 
úgyszintén a védelmi rendszerrel kapcsolatos törvények meghozatala parlamenti 
hatáskörbe került. A közös minisztertanács volt az a fórum, amely a hadvezetés ré
széről felmerült folyamatos és alkalmi költségigényeket mérlegelte és azoknak a par-
lamentális testületek (a delegációk) elé történő előterjesztéséről döntött, továbbá 
az a grémium, amely a véderővel kapcsolatos törvénytervezeteket — a hadvezetés 
igényeinek megfelelően — kezdeményezte és egyeztette. A véderő évi költségvetése, 
nem beszélve a rendkívüli alkalmak esetén keletkezett többletigényekről, általában 
az állami költségvetés húsz százalékát tette ki, és mint ilyen, az állami költségvetés 
legtekintélyesebb tétele volt. Az egyéb motivációkat nem említve ez az egyetlen 
vonatkozás is elegendő volt ahhoz, hogy a katonai költségvetés minden alkalommal 
beható vita tárgya legyen. A véderővel kapcsolatos törvénykezés pedig olyan sok
féle érdeket érintett, hogy a jogszabályok bármiféle bővítése vagy módosítása ugyan
csak hosszas előkészítést és alapos eszmecserét igényelt. Ezek a viták, különösen 
a katonai költségvetéssel kapcsolatos aprólékos huzavonák, nem mindig érdekesek 
az utókor számára, a közös minisztertanács jegyzőkönyvei mindamellett a hadügy 
intézésének és kezelésének számos sajátos, és a történetírás által eddig kellően figye
lemre nem méltatott vonatkozását világítják meg. 

A véderő a nyolcvanas évek kezdetén 

A közjogi és alkotmányos szabályozásnak, valamint az évek során kialakított gya
korlatnak megfelelően a közös minisztertanács tevékenységi körébe csak a hadügyi 
tárca költségigénye és a véderővel kapcsolatos törvénykezés tartozott. A tárgyalások 

* Készlet egy nagyobb tanulmányból. 
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során azonban óhatatlanul a véderő belszervezetével kapcsolatos problémák is sző
nyegre kerültek, szükségesnek látszik ezért, hogy még mielőtt a közös miniszterta
nács tevékenységének ismertetésébe belekezdenénk, a hadügy egészéről rövid átte
kintést nyújtsunk. Leírásunkban, helyenkénti történeti visszatekintéssel, a nyolcva
nas évek elején fennálló állapotokat rögzítjük. 

A véderő a Monarchia régi és bevált hagyományokkal rendelkező intézménye volt, 
mégis, a kiegyezést megelőző és követő évek katonai tapasztalatainak és politikai 
körülményeinek hatására számos lényeges változtatáson esett át. Vonatkozik ez min
denekelőtt a véderő legfőbb vezetésére. Ferenc József uralkodásának első évtizedé
ben közvetlenül gyakorolta legfelsőbb hadúri jogait és ő volt a hadsereg főparancsno
ka. Az operatív ügyintézést a hadseregfőparancsnokság és az uralkodó között az 
utóbbinak közvetlenül alárendelt központi katonai iroda végezte. A dinasztia presz
tízsét sértő 1859-es lombardiai katonai kudarc következtében az uralkodó megvált 
hadseregfőparancsnoki tisztjétől, amely 1860-ban az iijonnan létrehozott hadügy
minisztériumra, illetve a hadügyminiszterre szállt át. 1866 őszén újra létrehozták 
az immáron a hadügyminisztérium mellé rendelt hadseregfőparancsnokságot és an
nak élére a custozzai győzőt, Albrecht főherceget nevezték ki. A hadseregfőparancs
noki funkció az 1867 után kialakított alkotmányos viszonyokkal összeegyeztet
hetetlennek bizonyult, ezért 1868 februárjában a hadseregfőparancsnokságot felosz
latták. Albrecht főherceg 1869 márciusában új titulust kapott: ő lett a hadsereg fő
felügyelője, és ezt a címet 1895-ben bekövetkezett haláláig viselte. Az alkotmányos 
viszonyok bevezetése a hadügyminiszter vezetői minőségét hangsúlyozottabbá tette, 
és a hadügyminiszter a kiegyezést követő évtizedben a hadügy operatív irányítójává 
vált. Részint közjogi, részint személyi okokból következően azonban a hadügyminisz
ter irányító funkciója a nyolcvanas évek elején fokozatosan háttérbe szorult és 
hatásköre hovatovább a véderő adminisztratív ügyeinek intézésére korláto
zódott. Az érdembeli irányítás a hadsereg főfelügyelői tisztét betöltő Albrecht 
főherceg és az 1881-től vezérkari főnöki minőségben tevékenykedő Beck altábornagy 
kezébe ment át. A magyar honvédség ügyeit irányító magyar honvédelmi miniszter, 
illetve az osztrák Landwehr élén álló Landesverteidigungsminister katonai tekintet
ben közvetlenül az uralkodó alárendeltségében állt. Az uralkodó és a központi ha
tóságok (a közös hadügyminisztérium, a vezérkar és a két honvédelmi mi
nisztérium) közötti közvetítést az uralkodó katonai irodája végezte. Ez nem volt 
önálló hatóság, tulajdonképpeni feladata az adminisztrációban állt, de az iroda ve
zetője az uralkodóval való közvetlen kapcsolata folytán az ügyek érdembeli alaku
lására is befolyással bírt. 

A véderő belső tagozódása a legfelsőbb vezetésben mutatkozó változásokkal egy
idejűleg és hasonló indítékokból adódóan sokat módosult, de ebben a vonatkozásban 
azért nagyobb stabilitás mutatkozott. A véderő attól az időponttól kezdve, hogy a ve
lencei hajóhad végleg osztrák tulajdonba került, két haderőnemből állt : a szárazföldi 
hadseregből és a haditengerészetből és ez a tagozódás a Monarchia felbomlásáig fenn
maradt. A hadsereg 1867-ig egységes egészet képezett, a kiegyezés után ehhez csat
lakozott a magyar honvédség és az osztrák Landwehr, ilyenformán jött létre a kö
zös hadsereg — magyar honvédség — osztrák Landwehr kettős tagozódása. A ka
tonai vezetők, akik a hadsereg egységét mindenek felett állónali tekintették, ezt 
a közjogi alapon álló tagozódást nehezen vették tudomásul, de aztán a közös had
sereget úgy tekintették, mint a véderő első, a honvédséget illetve a Landwehrt pedig 
úgy, mint a véderő második vonalát. A haditengerészetnél ez a közjogi alapon álló 
tagozódás nem alakult ki. A véderőnek ez a része egyébként nemzetközi összehason
lításban nem volt számottevő. A csatahajók és a páncélozott cirkálók száma és minő
sége tekintetében jóval mögötte állt Anglia, Franciaország és Olaszország földközi
tengeri hadiflottájának és csupán partvédelmi feladatok ellátására vállalkozhatott. 
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A hadsereg viszont létszám és fegyverzet tekintetében egyaránt a kor színvonalán 
állott és hozzámérhető volt bármely nagyhatalom hadseregéhez. A Monarchia 1869-
ben 272 ezres békelétszámú és 800 ezres hadilétszámú hadseregével megközelítette 
Franciaországot és alig valamivel maradt mögötte az Északnémet Szövetségnek, 
amely országokban 414 ezres illettve 290 ezres békelétszám mellett 1 millió 300 ez
res illetve 945 ezres hadilétszámot mutattak fel. (Ezek az arányok az évek múlásával 
a Monarchia szempontjából rosszabbodtak, de erre a későbbiekben még visszatérünk.) 

A hadsereg békelétszáma a hivatásos állomány (tisztek és altisztek) mellett a tény
leges szolgálati idejét töltő három hadköteles korosztályból adódott. A hadilétszám 
a békelétszámból, a harmadik év letöltése előtt szabadságolt állományba helyezett 
legénységből, és a tényleges szolgálati idejét letöltött hét hadköteles korosztályból, 
a tartalékból állt össze. A háborús veszteségek pótlására a hadilétszám tíz százaléká
ra rúgó, csak rövid katonai kiképzésben részesült póttartalékos állomány szolgált. 
A hadsereg kötelékébe tartozó személyeket anyakönyvben tartották nyilván, és az 
anyakönyvi állomány értelemszerűen magasabb volt, mint a hadilétszám. 

A hadseregen belül a hagyományoknak és a korszerű hadviselés követelményeinek 
megfelelően négy fegyvernem állt fenn: a gyalogság, a lovasság, a tüzérség, és a mű
szaki fegyvernem. Létszámát és jelentőségét tekintve a gyalogság állt az első helyen. 
A különböző átszervezések után a nyolcvanas évek elejére kialakult 102 gyalogezred, 
eg}7enként 1647 főmTi békelétszámmal, hozzávéve még a magyar honvédség és az 
osztrák Landwehr gyalogságát, a hadsereg békelétszámának háromnegyedét tette ki, 
és a hadilétszámon belüli arányok is ennek megfelelően alakultak. A gyalogezred 
lefelé zászlóaljakra és századokra tagozódott. Minden ezredhez négy zászlóalj és egy 
pót zászlóalj keret tartozott, egy zászlóaljon belül négy század helyezkedett el. A szá
zad békelétszáma 95 főből állt. A közvetlenül a gyalogezred fölött álló magasabb 
egység a dandár volt, amely két, vagy több gyalogezredet egyesített. Két gyalogos 
dandár egy hadosztályt alkotott. A több hadosztályt egyesítő hadtestben és a több 
hadtestet és hadosztáryt összefogó hadseregben a gyalogság mellett már más fegyver
nemek is képviseletet nyertek. A gyalogság 1866-ig a Lorenz-rendszerú elöltöltős 
puskával volt felfegy vérez ve. Ez nem vetekedhetett a porosz Dreyse puskával, és 
a königgrätzi vereség nem utolsó sorban a lőfegyverekben mutatkozó különbségből 
adódott. 1867-től fokozatosan bevezették a Werndl-rendszerű hátultöltős, gyúszeges, 
egylövetű puskát, amit természetesen szuronnyal is elláttak. A gyalogság több mint 
húsz évig, egészen a nyolcvanas évek második feléig ezt a fegyvert használta. A gya
logság számára előírt és alkalmazott taktika a lőfegyverekben mutatkozó fejlődés 
ellenére nem sokat változott. A katonai vezetők és teoretikusok változatlanul a szu-
ronyrohamot és a kézitusát tekintették az ütközetet és a csatát eldöntő tényezőnek. 
De az, hogy a lőfegyverek egyre nagyobb találati pontosságával is számot vetettek, 
lemérhető volt azon, hogy a gyalogság feltűnő fehér zubbonyát 1868-ban sötétkékre 
cserélték. 

A lovasság, a hadseregen belüli második fegyvernem, a korábbi időszakokhoz ké
pest veszített jelentőségéből, és a hadsereg állományának kevesebb mint egyhatodát 
tette ki. A közös hadsereg negyven lovasezrede még viselte a régi huszár, dragonyos 
és ulánus elnevezést, de ennek sem a felszerelés, sem a felhasználás tekintetében nem 
volt már jelentősége. Egy közös hadseregbeli lovasezred békelétszáma 1061 főből 
és 962 lóból állt, a magyar honvédség tíz és az osztrák Landwehr hat lovasezrede 
egyenként feleekkora békelétszámmal rendelkezett. A lovasság főfegyvere a kard 
volt, a legénységet emellett karabéllyal (1867-től hátultöltős, gyúszeges, egylövetű 
karabéllyal) is felszerelték. A fegyverzet mutatta és meghatározta a felhasználás 
jellegét: a felderítés, portyázás és üldözés mellett még mindig a lovasroham végre
hajtása volt az alakulatok feladata, ami pedig a lőfegyverek fejlődése folytán egyre 
inkább anakronisztikussá vált. A tüzérség, amely felhasználást tekintve tábori tüzér-

— 297 — 



ségre és vártüzérségre oszlott, csak a közös hadseregben volt rendszeresítve, a két 
honvédség ezzel a fegyvernemmel nem rendelkezett. A tábori tüzérség tizenhárom 
tüzérezrede a hadosztályokhoz, illetve a hadtestekhez volt beosztva, és ennek meg
felelően a hadosztály-, illetve a hadtest-tüzérezred nevet viselte. A hadosztály-tüzér-
ezred békelétszáma 457 fő és 230 ló volt és 32 ágyúval rendelkezett, amely négy ütegre 
tagozódott. A vártüzérség egyebek mellett a galiciai Krakkó és Przemysl, a dalmá
ciai Cattaro és Pola, valamint a tiroli Trient erődítményeiben volt elhelyezve és a 
várvédelem és a várostrom speciális feladatait látta el. Az elöltöltős lövegekkel fel
szerelt tábori tüzérség ütközetben való közreműködése hosszú ideig nem volt igazán 
hatékony. Ezeket az ágyúkat a lőtávolság rövidsége és a ballisztikai problémák 
megoldatlansága miatt többnyire csak közvetlen irányzással, az ellenséges gyalogság 
lőtávolságán belül lehetett használni. Az 1863-ban rendszeresített vontcsövű elöltöltős 
1 ö vegek már kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeztek, vég ül az Uchatius-rendszerű há
tultöltős lövegek 1875-ben történt bevezetése eredményezett gyökeres fordulatot. E 
nagyobb lőtávolságú és megbízhatóbb találati pontosságú ágyúk birtokában kaphatta 
a tábori tüzérség azt a feladatot, hogy tűzerejét, a saját alakulatok mögött felállítva, 
azok feje fölött átlőve fejtse ki. Végül a negyedik fegyvernemet kitevő műszaki ala
kulatok részint a hídépítéssel, erődítéssel stb. foglalkozó utászcsapatokra, részint 
a tábori vasutak építését és a vasutak helyreállítását végző vasúti századokra, vala
mint tábori távíró osztagokra oszlottak. Meg kell még jegyezni, hogy a hadsereg 
élelmezésére, felszereléssel, fegyverrel és lőszerrel való ellátására, valamint mindezek 
szállítására részint az alakulatokon belül szervezett, részint azoktól elkülönített 
apparátus állt rendelkezésre. Háború esetén a hadsereg és a hadsereg készleteinek 
a hadműveleti területre történő szállítása külön organizációt kívánt. Erre az esetre 
a vasút felhasználását, valamint a kincstári lovak és járművek mellett a lakosság lo
vainak és járműveinek nagyfokú igénybevételét irányozták elő. 

A hadkiegészítés a hadseregen és a haditengerészeten belül külön szervezettel 
rendelkezett. A Monarchia hadkiegészítő kerületekre és az ezeket összefogó katonai 
területekre oszlott és az ezredek, illetve hadtestek egyazon kerületből illetve terü
letből merítették kiegészítő állományukat, a sorköteleseket csakúgy, mint a tarta
lékosokat és póttartalékosokat. A sorkötelesek alkalmasságáról és beosztásáról a 
sorozó bizottság döntött. A hadkiegészítés rendjét külön törvény szabályozta: 
Ausztriában az 1868. december 5-i törvény, Magyarországon az 1868. évi 40. tör
vénycikk. A törvények megszabták a hadkötelezettség időtartamát, a szolgálati 
kötelezettség tartamát, a tíz évi új one jutalékot, valamint annak a két országrész 
közötti megosztását, a mentesség különféle fajtáit, valamint a sorozás rendjét. 
A törvények értelmében hadkötelesnek minősült minden férfi és 20 éves korától 32 
éves koráig. A szolgálati idő három évi tényleges sorkatonai szolgálatból és hét évi 
tartalékállományban eltöltött időből állt. Az újoncjutalék úgy oszlott meg, hogy 
Ausztriára egy évben 55 992 újonc és 5592 póttartalékos esett, Magyarországra 
pedig 39 552 újonc és 3955 póttartalékos. A törvények 1889-ig változtatás nélkül 
érvényben maradtak. A lakosság lóállományának a hadsereg részéről történő igény
bevételét Ausztriában az 1893 április 13-i törvény, Magyarországon az 1873. évi 20. 
törvénycikk szabályozta.1 

1 Az áttekintéshez felhasznált munkák: Glückmann, Carl: Das Heerwesen der österreichisch-ungarischen Monar
chie. 4. Aufl. Wien, 1895. — Schmidt-Brentano, Antonio: Die Armee in Österreich. Militär, Staat und Gesellschaft 1848— 
1867. Boppard am Rhein, 1975. 7—103. o. — Rothenberg, Günther E. The Army of Francis Joseph. West Lafayette, 
Indiana, 1976. 74—104. o. — Die Habsburgermonarchie 1848—1918. Bd. V. Die bewaffnete Macht. (Hrsg. von Adam 
Wandruszka und Peter Urbanitsch) Wien, 1987. — Magyarország hadtörténete két kötetben. (Főszerkesztő: Liptai 
Ervin). 2. kötet. A kiegyezéstől napjainkig. (Szerk.: Tóth Sándor). Budapest, 1985. 
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A népfelkelési törvény 

A nyolcvanas évek elején a katonai körök is az Oroszország részéről mutatkozó fe
nyegetést tartották meghatározónak, és a véderő tulajdonképpeni feladatát ennek 
a veszélynek az elhárításában látták. Háború esetén, német együttműködést fel
tételezve, hadászati offenzívával számoltak, azzal a céllal, hogy a döntést kikény
szerítsék, még mielőtt az orosz haderő érvényesíthetné számbeli fölényét, hadveze
tés 1883—1884 folyamán a hadászati offenzíva feltételeinek megteremtése, illetve 
javítása érdekében mind a hadsereg tömegszerűségét, mind mozgékonyságát nö
velni akarta, és ennek érdekében számos tervezetet dolgozott ki ést erjesztett a 
közös minisztertanács elé. 

A népfelkelés ügye, amely 1883. február 4-én került először a közös minisztertanács 
elé, és amely az 1883. november 25-i és az 1884. november 20-i tanácskozásnak is 
témája volt, már hosszú előtörténetet tudott maga mögött. A népfelkelés létrehozá
sának szükségessége közvetlenül a kiegyezés után felmerült. Az első katonai költség
vetés ügyében tanácskozó, tizenhét tábornokból és ezredesből álló bizottság 14:3 
arányban úgy foglalt állást, hogy a hadkötelezettség nem állhat csupán a tényleges 
szolgálatból és a tartalékban eltöltött időből, hanem e mellett és ezen felül 18 évtől 
40 évig terjedően minden férfi népfelkelő szolgálati kötelezettséggel tartozik.2 Az el
gondolások azonban nem valósultak meg. Magyarországon az 1868. évi 42. törvény
eikkel csupán az önkéntes népfelkelést iktatták törvénybe,3 Ausztriában pedig Tirol 
és Vorarlberg kivételével a népfelkelésnek még ez a formája is ismeretlen maradt. 
A népfelkelés ügye a hetvenes évek végén került ismét elő, nem utolsó sorban a 
boszniai okkupáció kedvezőtlen tapasztalatai következtében. A hadsereg ebben a 
hadjáratnak nem nevezhető vállalkozásban csupán halottakban 4165 főt veszített,4 

és ez érzékeltette egy valódi háborúban lehetséges veszteségek nagyságát. Hogy a 
hadvezetőség a hadkötelezettség meghosszabbításának ezt a burkolt formáját vá
lasztotta, az az adott politikai és pénzügyi feltételek mellett teljesen érthető volt. 
A véderőtörvény megváltoztatása nem tűnt reálisnak, és a tényleges szolgálat, il
letve a tartalékos időszak meghosszabbítására pénzügyi fedezet sem állt rendelke
zésre, a népfelkelés viszont általánosan kötelező jellege ós széles korsávja folytán 
szinte kimeríthetetlen utánpótlást ígért, és mivel csak háborúban vált esedékessé, 
egyelőre költségkihatással sem járt. 

A népfelkelés intézményének létrehozásában Welsersheimb osztrák honvédelmi 
miniszter játszott kezdeményező szerepet. Nem sokkal hivatalba lépése után, 1880. 
augusztus 9-én tervezetet készített a kötelező népfelkelésről, amelyet egy Albrecht 
főherceg elnöklete alatt ülésező bizottság megtárgyalt és jóváhagyott. Az uralkodó 
1880. szeptember 23-án utasította a minisztert, hogy a tervezetet vigye az osztrák 
minisztertanács elé. A minisztertanács kedvezően foglalt állást és hajlandónak mu
tatkozott a törvénytervezetet a Reichsrat elé terjeszteni, az előkészületek azonban 
ezen a ponton megakadtak. A törvényt ugyanis, minthogy a Monarchia egészének 
védrendszerét érintette, csak a magyar kormánnyal egyetértésben és vele párhuza
mosan lehetett kezdeményezni, a magyar egyetértés kieszközlése viszont már túl
nőtt az osztrák honvédelmi miniszter és az osztrák kormány hatáskörén, az ural
kodó és a közös hadügyminiszter viszont nem mutatott elég érdeklődést. Az ügy 
akkor mozdult el ismét a holtpontról, amikor a stratégiai tervezésben újra előtérbe 

2 Schmidt-Brentano: Die Armee in Österreich. 88—89. o. 
3 Magyar Törvénytár. 1836—1868. évi törvénycikkek. Budapest, 1896. 485. o. 
4 Verluste der im Jahre 1878 mobilisirten k. k. Truppen. Wien, 1879. 9. o. — Az okkupáció során harcképtelenné 

vált katonák száma természetesen ennél jóval magasabb volt. A Nyugat-Bosznia és Hercegovina elfoglalásában részt
vevő 23. és 79. gyalogezred például halottakban, sebesültekben és eltűntekben több mint 700 íőt veszített. Bencze 
László: Bosznia és Hercegovina okkupációja, Budapest, 1987. 200. o. 
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került a hadászati offenzíva gondolata,3 és a vezérkari főnök is szükségesnek ítélte 
a hadsereg részére rendelkezésre álló emberanyag minél nagyobb mérvű szaporítását. 
Az uralkodó 1883. február 4-én azzal a határozott szándékkal vitte az ügyet a közös 
minisztertanács elé,6 hogy elvi egyetértést hozzon létre, vagyis hogy a kormány bele
egyezését kieszközölje. Welsersheimb itt felvonultatta a kötelező népfelkelés mellett 
szóló katonai argumentumokat: azt, hogy háború esetén a hadsereg állományának 
kiegészítésére szolgálna, minthogy erre a póttartalék nem elegendő, és azt, hogy 
hasznosan tehermentesíthetné a fő fronton harcoló hadsereget. Beck vezérkari fő
nök ezt az utóbbi vonatkozást húzta alá, és hangsúlyozta, hogy a népfelkelés Galí
ciában, Erdélyben és Tirolban igen hasznos szolgálatot tehetne. Az érvelést kiegé
szítette azzal, hogy a hadkötelezettség időtartama minden országban jóval hosszabb, 
mint a Monarchiában, és ehhez csatlakozva az uralkodó egyenesen döbbenetesnek 
minősítette, hogy a Monarchiában a hadkötelezettség a 32. életévvel befejeződik. 
A magyar kormány részéről először szóló Ráday honvédelmi miniszter nem vonta 
kétségbe a népfelkelés katonai szükségességét és célszerűségét, de fenntartásokat 
fogalmazott meg a politikai megbízhatóság tekintetében és jelezte, hogy a véd
kötelezettség 10—12 évvel történő meghosszabbítása a magyar képviselőházban 
ellenállásba ütközne. A kérdés érdembeli megvitatását addig különben sem vélte 
időszerűnek, amíg Ausztriához hasonlóan, Magyarországon is megfelelő előtanul
mányokat nem végeznek. Tisza Kálmán magyar miniszterelnök az elvi döntés meg
hozatala előtt ugyancsak a részletek tisztázását tartotta szükségesnek, de nem tit
kolta el a magyar kormány fenntartásainak igazi okát sem, amire már a honvédelmi 
miniszter is utalt. Kijelentette, hogy komoly aggodalmai vannak a népfelkeléssel 
kapcsolatosan és fél, hogy az inkább kárt okozna, mint használna. Példa gyanánt 
Erdélyt említette, ahol, mint mondotta, nem tartja tanácsosnak, hogy a románok 
kezébe fegyvert adjanak. Az uralkodó és a vezérkari főnök érvei, hogy ti. minden 
az erőskezű vezetésen múlik, nem gyakoroltak semmiféle hatást a magyar minisz
terelnökre, és az uralkodó többszöri sürgetésének engedve csupán azt helyezte ki
látásba, hogy a magyar kormány megkezdi a probléma tanulmányozását. Az érte
kezlet végül is eredmény nélkül zárult, és az uralkodó által szükségesnek tar
tott elvi egyetértés nem jött létre. A „tanulmányozási hajlandóságnak" mindkét 
fél más és más értelmet tulajdonított. Az uralkodó ezt nagy előrelépésnek nevezte, 
és úgy fogta fel, mint a beleegyezés prológusát. A magyar kormány viszont úgy 
vélte, hogy a probléma tanulmányozásával együtt és annak ürügyén megmaradhat 
elutasító álláspontja mellett. 

Hogy mennyire eltérő módon értelmezték a február 4-i tanácskozáson történte
ket, az rövidesen kiderült. Az osztrák kormány, abból kiindulva, hogy a magyar 
kormány hajlandó a beleegyezésre, megkereséssel élt és a magyar kormány formális 
hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a két ország közötti közös ügyeket érintő törvény
tervezetet a Reichsrat elé terjeszthesse. A magyar kormány, amely ígérete ellenére 
még a népfelkelés ügyének tanulmányozását sem kezdte el, a megkeresésre azt vá
laszolta, hogy egy ilyen törvénytervezet beterjesztését a magyar képviselőház je
lenlegi ülésszaka során nem tartja lehetségesnek, és az osztrák kormány kérését is 
csak a törvényhozás előzetes felhatalmazása alapján teljesíthetné. És amikor a 
miniszterelnök megkapta a meghívót a november 25-i közös minisztertanácsra, 
amelynek egyik napirendi pontja megint a népfelkelés volt, a minisztertanács sür
gősen határozatba vette, hogy a kormány a törvényhozás előzetes felhatalmazása 
nélkül nem foglalkozhat az üggyel, és hogy az osztrák kormány által kívánt törvény-

5 Umarbeitung des Aufmarsch-Elaborates für den Kriegsfall gegen Russland. Vortrag des Chefs des Generalstabes. 
Wien, 21. Dezember 1882. Kriegsarchiv Wien. Militärkanzlei Seiner Majestät (a továbbiakban: MKSM) 69—2/1 ex 
1883. 

6 Gemeinsame Ministerrat vom 4. Februar 1883. Reichministerratszahl (a továbbiakban: RMRZ) 311. MKSM 
20—1/6—4 von 1883. 
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tervezet beterjesztése különben sem célszerű, mert az állam jogi vitát provokálna.7 

Ilyen előzmények után a november 25-i közös minisztertanács csak a süketek pár
beszéde lehetett. Welsersheimb és Beck megint elmondták a katonai argumentumo
kat, most arra téve a hangsúlyt, hogy a Monarchia háború esetén kiállítható had
serege számbeli erejét tekintve milyen nagy mértékben elmaradt a többi nagyha
talom hadseregétől, Tisza Kálmán pedig megismételte a parlament ellenállásával 
kapcsolatos érveket, és újra kétségét fejezte ki a románokból és ruténokból álló
népfelkelés célszerűségét, illetően. Csupán annyi előrelépés történt, hogy Tisza az 
osztrák kormánynak küldött válaszával egyezően bejelentette, hogy hajlandó a 
magyar törvényhozástól előzetes hozzájárulást kérni. A bejelentés azonban, jól
lehet a magyar kormány fordulatának kezdetét jelezte, nem keltett különösebb 
figyelmet. A vita során ugyanis kiderült, hogy a népfelkelés létrehozásának tekin
tetében a katonai vezetők között sincs egyetértés, és Bylandt-Rheidt közös hadügy
miniszter, Welsersheimbtől eltérően, a népfelkelést a hadkötelezettséget letöltött 
férfiak nyolc korosztályára akarja korlátozni. Az uralkodó kénytelen volt megál
lapítani, hogy a kérdés még nem érett meg a döntésre, és elrendelni az ügy katonai' 
jellegű tisztázását. 

Hogy milyen is legyen végül a népfelkelés, annak eldöntésére az uralkodó elnök
lete alatt 1884. január 8-án tartott tanácskozáson került sor, amelyen a hadsereg 
főfelügyelője, a közös hadügyminiszter, a vezérkar főnöke, az osztrák honvédelmi 
miniszter és a katonai kancellária vezetője vett részt.8 Előzőleg a közös hadügy
miniszter és az osztrák honvédelmi miniszter terjedelmes tanulmányában fejtette ki 
álláspontját és a hadsereg főfelügyelője is beadványt készített, amelyben az álta
lánosan kötelező népfelkelés mellett foglalt állást.9 A tanulmányok fő szempontjait 
Popp vezérőrnagy, a katonai kancellária vezetője összegezte, és mérlegelte a kétféle 
elgondolás lehetséges előnyeit és hátrányait.10 Rámutatott arra, hogy Welsersheimb 
tervezetének az a legnagyobb előnye, hogy miután huszonnégy korosztályra terjed 
ki, hatalmas tömeget bocsát a hadsereg rendelkezésére, ugyanakkor az egész intéz
mény csekély anyagi eszközökkel létrehozható. Hátránya viszont az, hogy a ki
képzetlen embertömeget a modern hadviselésben nehezen lehet használni, és hogy a 
lakosság nagy tömegeinek felfegyverzése politikai problémákat okozhat. Ez utóbbi 
motiválja a magyar kormány ellenkezését is, ami olyan mértékű, hogy a népfelkelés 
ezen formájának elfogadtatása kizártnak látszik. A katonai kancellária vezetője a 
közös hadügyminiszter tervezetének néhány fogyatékosságára is rámutatott, főleg 
arra, hogy az lemond a fegyverviselésre alkalmas népesség jelentékeny részéről, de 
kiemelte, hogy ugyanakkor kiküszöböli az osztrák honvédelmi miniszter elgondolá
sának összes hátrányait. Jelentékeny, mintegy 400 ezer főnyi kiképzett, fegyelme
zett, és már béke idején megszervezhető katonatömeget bocsát a hadsereg rendel
kezésére, és ezt az intézményt Magyarország számára is elfogadhatóvá teszi. Mind
ezek alapján a közös hadügyminiszter tervezetét ajánlotta elfogadásra. A tanács
kozáson mindkét katonai vezető saját elgondolása mellett érvelt és a másik tervezet 
hiányosságait kritizálta. Bylandt-Rheidt a kiképzett elemekből álló népfelkelés 
katonai értékét hangsúlyozta és megkérdőjelezte az általános népfelkelés használ
hatóságát, Welsersheimb, elismerve, hogy a kiképzett népfelkelés katonai tekintet
ben értékesebb, azt húzta alá, hogy ez utóbbi jelentős költségkihatással jár és már 
béke idején súlyos terheket ró a lakosságra. Érdekes módon azonban mindketten 

7 33/MT. Übersetzung. Protokoll über die am 20ten November 1883 in Budapest angehaltenen Ministerkonferenz. 
Besperchung mehrerer die Wehrfähigkeit der Monarchie betreffenden Fragen. I I . Der Gesetz über den Landsturm. 
Országos Levéltár (a továbbiakban : OL) K. 27. Karton 37. 

8 Protokoll der am 8. Januar 1884 unter Ah. Vorsitze Seiner kaiserlich und kg. .Apostolischen Majestät in Wien 
stattgehabten Beratung über die Landsturmfrage. MKSM 20—1/1—2 de 1884. 

9 Studie über die Errichtung eines Landsturmes. Wien, am 15. Dezember 1883. [Bylandt-Bheidt] — Entwurf. 
Gesetz betreffend den Landsturm. Wien, im August 1883. [Welsersheimb] — Zur Landsturmfrage. Anfang Jänner 
1884. [Eh. Albrecht] MKSM 20/—1/1—2 de 1884. 

10 Zur Landsturmfrage. Wien, in Dezember 1883. Popp GM. MKSM 20—1/1—2 de 1884. 
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többet beszéltek a probléma politikai, mint katonai vonatkozásairól. Bylandt-
Rheidt, miközben élesen kirohant a magyar kormány katonai önállósulási kísérletei 
ellen, és a magyar képviselőházban keresztülvihetetlennek nevezte a Welsersheimb 
által javasolt változatot, ugyanakkor, szinte magáévá téve a magyar kormány ál
láspontját kijelentette, hogy az általános népfelkelés sok esetben egyenesen veszélyes 
lehet. Welsersheimb ezzel szemben azt mondta, hogy a magyar kormány részéről 
most nagyobb hajlandóság mutatkozik, de ha mégsem enged, akkor legalább a 
Reichsrat elé kell a törvényjavaslatot beterjeszteni, mert az is jobb, mintha semmi 
sem történik. A vitába belemélyedt katonai vezetőket az uralkodónak kellett figyel
meztetnie, hogy most nem politikai tekintetekről van szó, hanem a probléma kato
nai vonatkozásairól. Ekkor szólalt meg a hadsereg főfelügyelője, és a porosz tapasz
talatokra utalva azt mondta, hogy a kiszolgált legénység igénybevétele a vesztesé
gek pótlására nem célszerű. Erre a fiatalabb évjáratok sokkal inkább alkalmasabbak, 
és az általános népfelkelés legnagyobb előnye abban áll, hogy ezeket a fiatal évjára
tokat biztosítja. A vezérkar főnöke hasonlóképp nyilatkozott. Kijelentette, hogy a 
kiszolgált legénység a hadkiegészítés szempontjából nem jöhet szóba, márpedig a 
póttartalék jelenlegi alacsony létszáma miatt a legfontosabb feladat a lehetséges 
veszteségek pótlása. A hadsereg két legjelentősebb személyiségének állásfoglalása 
után a közös hadügyminiszter által javasolt katonailag kiképzett népfelkelésnek 
semmi esélye sem maradt. A tanácskozás eredményét az uralkodó nem foglalta 
ugyan határozatba, de hogy az osztrák honvédelmi minisztert bízta meg a magyar 
kormány tájékoztatásával, annyit jelentett, hogy az általánosan kötelező népfelkelés 
nyert elfogadást. 

A katonai kancellária vezetője január 24-én értesítette a magyar miniszterelnököt, 
hogy a népfelkelés ügyében a katonai vezetők között egyetértés jött létre.11 Levelé
hez mellékelte a vezérkari főnök emlékiratát, amely részint tájékoztató volt a ja
nuár 8-i tanácskozásról, részint pedig az általánosan kötelező népfelkelés katonai 
vonatkozásainak taglalása.12 A magyar kormány azonban még mindig nem volt 
szinkronban a Bécsben történtekkel. A miniszterelnök március 18-án tájékoztatta 
a minisztertanácsot arról, hogy a katonai kancellária vezetőjétől hivatalos értesítést 
kapott a katonai szakkörök egyetértő megállapodásáról. Egyúttal konstatálni kí
vánta a minisztertanács álláspontját, nevezetesen azt, hogy a testület megmarad-e 
a múlt év november 20-án hozott határozata mellett. Az állásfoglalás úgy hangzott, 
hogy a minisztertanács továbbra is fenntartja véleményét, és az ügyben jelenleg 
annál is kevésbé tartja célszerűnek előterjesztést tenni, mert a jelek szerint most a 
Reichsrat sem tárgyalná a népfelkelésre vonatkozó törvényjavaslatot. Mindazon
által megbízta a honvédelmi minisztert, adjon részletes szakvéleményt, hogy 
ha a kérdés szőnyegre kerül, a magyar kormány érdemlegesen is nyilatkozhasson.13 

A magyar minisztertanács március 18-i határozata meglehetősen ellentmondásos 
volt. Egyrészt továbbra is fenntartotta elutasító álláspontját, másrészt azzal, hogy 
a honvédelmi miniszternek megbízást adott, hogy a vezérkari főnök emlékirata 
nyomán és a magyar viszonyokra tekintettel szakvéleményt adjon, tulajdonképpen 
aranyhidat épített, amelyen szükség esetén visszavonulhatott. És amikor Fejérváry 
honvédelmi miniszter június 19-én nem szakvéleményt, hanem a népfelkelés létre
hozására szolgáló szabályos tervezetet terjesztett elő, a július 4-én ülésező miniszter
tanács úgy viselkedett, mintha amnéziába esett volna.14 A honvédelmi miniszter 
előterjesztésónak tárgyalása során senki sem emlékezett arra, hogy a miniszterta
nácsnak van egy érvényes elutasító határozata, hanem belemélyedtek a népfelkelés 

11 Popp an Tisza. Wien, den 24. Januar 1884. MKSM 20—1/1—3 ex 1884. 
12 Zur Landsturmfrage. Auf Allerhöchsten Befehl verfasst als Begründung des Gesetzes für den ungarischen Mi

nisterpräsidenten. Übergeben am 20. Jänner 1884. Beck m. p. MKSM 20—1/1—8 ex 1884. 
13 8/MT. Magyar minisztertanács 1884. március 18. 3. A népfelkelési törvény tárgyában. OL K. 27. 38. doboz. 
14 16/MT. Magyar minisztertanács 1884. július 4. 21. A népfelkelési törvény tárgyában. OL K. 27. 38. doboz. 
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Hogy mikor törszervezésénél irányadó elvek tárgyalásába, tént a magyar kormány 
tulajdonképpeni fordulata, amelynek első jelei már az 1883. november 25-i közös 
minisztertanácson is megmutatkoztak, a rendelkezésre álló iratokból nem állapít
ható meg pontosan. Tény az, hogy a július 4-i tanácskozás már arra koncentrált, 
hogy a népfelkelés, ha már egyszer létrejön, a magyar viszonyokkal és a magyar
érdekekkel a lehető legnagyobb mértékben megegyezzék. Ennek megfelelően a mi
nisztertanács a népfelkelés felső korhatárát 40 évre tartotta szükségesnek leszállítani, 
és a népfelkelés összehívását és felhasználását alkotmányos biztosítékokkal vélte 
célszerűnek körülbástyázni. Kikötötte, hogy a népfelkelés csak akkor hívható egybe, 
ha az ország közvetlenül ellenséges megrohanás veszélyének van kitéve, és hogy 
ehhez, valamint a népfelkelés hadkiegészítésre és az ország határain kívüli felhasz
nálásához az országgyűlés, illetve a minisztertanács előzetes meghallgatása szükséges. 
Végezetül a minisztertanács megbízást adott a honvédelmi miniszternek, hogy a nép
felkelési törvényjavaslat egyeztetése céljából az osztrák kormánnyal tárgyalásokat 
kezdjen. 

Hogy ezt követően sor került volna az egyeztető tárgyalásokra, annak nincs nyo
ma a magyar minisztertanács jegyzőkönyveiben. Viszont egyebek mellett ezzel a 
céllal ült egybe 1884. november 25-én a közös minisztertanács. Sorrendben ez volt 
a harmadik alkalom, amikor a népfelkelés ügyét tárgyalták, de a két korábbitól el
térően most nem annak szükségességét, hanem milyenségét vitatták. A testület 
előtt két tervezet feküdt: az egyiket a magyar, a másikat az osztrák honvédelmi 
miniszter készítette. A tervezetben a magyar honvédelmi miniszter a miniszterta
nács határozatának megfelelően 19 évestől 40 éves korig állapította meg a népfel
kelési kötelezettséget, és a népfelkelést a felhasználás tekintetében három osztályba 
sorolta. Az első osztályba a hadkötelezettségét letöltött legénység első négy kor
osztálya került, amely osztály, egyéb katonai feladatok ellátása mellett, mint a 
háborús veszteségek pótlására szolgáló keret jött számításba. A második osztályt 
a hadkötelezettséget letöltötték következő három korosztálya alkotta, ugyancsak 
fegyveres szolgálattal, de mentesítve a hadkiegészítés kötelmeitől. Végül fegyver 
nélküli szolgálat teljesítésére a harmadik osztályba került 19 éves kortól 40 éves korig 
mindenki, aki az első két osztályból kimaradt. Úgy tűnik, hogy Fejérváry nem volt 
tájékozva arról, hogy a felső hadvezetés nem a kiszolgált korosztályokból, hanem 
a fiatalabb évjáratok ideiglenesen mentesített egyéneiből akarja elsősorban pótolni 
a háborús veszteségeket, a vezérkari főnök emlékiratának erre vonatkozó, igaz meg
lehetősen rövid passzusát pedig nem méltatta kellő figyelemre. Mindenesetre az első 
osztályban 180 ezer (a két országrészben 360 ezer, a póttartalékkal együtt 440 ezer) 
fegyverrel számolt, és ezzel eleget vélt tenni a vezérkari főnöknek, aki emlékiratá
ban15 a háborús veszteségek pótlására 400 ezer főt igényelt. A katonai vonatkozású 
előzmények ismeretében nem okozhat meglepetést, hogy Fejérváry tervezete az 
uralkodó, a vezérkari főnök és az osztrák honvédelmi miniszter részéről nem talált 
kedvező fogadtatásra. A negyvenéves korhatár mellett főként azt kifogásolták, hogy 
a magyar honvédelmi miniszter a háborús veszteségeket kizárólag a kiszolgált le
génység igénybevételével akarja pótolni. Welsersheimb hosszú előadást tartott arról, 
hogy a kiszolgált legénység katonai értéke gyorsan csökken, hogy a magyar hon
védelmi miniszter a 180 ezres számmal alaposan fölülbecsülte a népfelkelés első 
osztályából nyerhető katonamennyiséget és végül azt javasolta, hogy a véderő-
törvény ideiglenes mentességről szóló paragrafusát oldják fel a népfelkelési törvény
ben, azzal a fogalmazással, hogy a népfelkelés legfiatalabb korosztályai háború ese
tén rendeleti úton igénybe vehetők a hadsereg kiegészítésére. Indítványának jelen
tőségét aláhúzta azzal, hogy ilymódon a hadsereg a két országrészből 150 ezer főnyi 
kiegészítésre számíthat. Beck vezérkari főnök, aki pedig maga is okozója volt annak, 

15 V. ö. 11-es jegyzet. 
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hogy Fej ér váry tervezete olyan lett, amilyen — a magyar kormánynak küldött etni-
lékiratában a népfelkelés felhasználásról beszélve ugyanis első helyre tette a kiszol
gált legénységből létrehozandó formációkat, a második helyre a népfelkelés szabadv 
csapat jellegű felhasználását, és csak a harmadik helyen, röviden és nem kellő vilá
gossággal tárgyalta a hadkiegészítést — most gyorsan az osztrák honvédelmi mi
niszter segítségére sietett. Előbb ugyan terjengősen elmondta emlékiratának tártai* 
mát, de végül oda konkludált, hogy a veszteségek pótlására nem elegendő a ki
szolgált legénység, és a tizenkét hadköteles korosztály félmillióra rúgó ideiglenes 
menteséből legalább 100—200 ezret meg lehet nyerni a hadsereg számára. A kon
centrált támadás elhárítására Fejérvárynak is voltak katonai természetű érvei-
Az osztrák honvédelmi miniszternek azzal vágott vissza, hogy az túl magasra be
csülte az ideiglenesen mentesekből nyerhető létszámot, de végül elismerte, hogy 
tisztán katonai szempontból vitapertnereinek van igaza, és minél nagyobb erő áll 
rendelkezésre, annál könnyebb a kitiízött célt elérni. De ezek után már csak a polb-
lika védőállásaiba sáncolhatta magát. Meg kell különböztetni azt, ami katonai 
tekintetben kívánatos, és ami politikai tekintetben elérhető, mondotta, és kijelen
tette, hogy az ideiglenes mentesség kérdésének szőnyegre hozása a népfelkelési tör*-
vény létrejöttét kockáztatja. A tanácskozás többi résztvevői, az uralkodót leszá
mítva, nem szóltak bele a vitába. A közös hadügyminiszter, aki bizonyára nehez
telt tábornoktársaira, az egész idő alatt mélyen hallgatott, a magyar miniszterelnök 
pedig hagyta, hogy a honvédelmi miniszter vigye a szót. Amikor azonban Fejérváiy 
katonai tekintetben bedobta a törülközőt, jónak látta, hogy közbeszóljon, és arra 
kérje az uralkodót, hogy a magyar minisztertanács a népfelkelés felső korhatárát és 
az ideiglenesen mentesítetteknek a hadkiegészítésre való felhasználását még egyszer 
alapos megfontolás tárgyává tehesse. Ezek után még hosszú eszmecsere folyt & 
magyar és az osztrák törvénytervezet paragrafusainak egyeztetéséről, amelynek 
során az eltéréseket részint kiküszöbölték, részint függőben hagyták, de népfelkelés 
egésze szempontjából ennek már nem volt különösebb jelentősége. A napirendi 
pont tárgyalása azzal fejeződött be, hogy az uralkodó kérdésére válaszolva mind 
az osztrák, mind a magyar miniszterelnök közölte, hogy a tervezeteket 1885 őszén 
a törvényhozás elé terjeszti. 

1884. december huszonötödike volt az utolsó alkalom, amikor a közös miniszter1-
tanács a népfelkeléssel foglalkozott. Röviden azért el kell mondani, hogy 
ez az immáron négy év óta vajúdó törvény végül mégis megszületett. A 
magyar minisztertanács „alapos megfontolás után" 1884. december 17-én 
úgy döntött, hogy hozzájárul a 42 éves korhatárhoz, de az ideiglenesen men* 
tesítettek ügyében fenntartja álláspontját, és módosító javaslatot majd csak a véd-
erőtörvény megújítása alkalmával terjeszt elő.16 Az 1885. május 31-én az uralkodó 
elnöklete alatt tartott bizottsági tanácskozáson, amelyen a magyar és az osztrák 
törvénytervezetet egyeztették, a magyar honvédelmi miniszter ígéretet tett, hogy 
megkísérli rávenni a magyar minisztertanácsot, hogy az ideiglenes menteseket a pót
tartalékba sorolja.17 A magyar kormány 1885. június 8-án az osztrák kormány kéré
sére hozzájárult, hogy a népfelkelés az eddigi három osztály helyett két osztályba 
osztassék, de az ideiglenes mentesek ügyében továbbra sem engedett, és Fejérváry 
javaslatát elutasította.18 így végül is a közös hadsereg vezetésének tudomásul kel
lett vennie, hogy a magyarországi ideiglenes mentesekkel, legalábbis a véderőtörvény 

/ 
16 30/MT. Magyar minisztertanács 1884. december 17. 5. A népfelkelési törvényjavaslat iránt. OL K. 27. 39. doboz. 
17 Protokoll der am 31. Mai 1885 in der Hofburg zu Wien unter Ah. Vorsitze Seiner kais. und. kön. Apost. Majestät 

abgehaltenen comissionellen Beratung über wegen der ungüngstigen Verhältnisse der bei der mobilen Armee entstehen
den Abgänge, wünschenswerten Verbesserungen des Wehrgesetzes und der bezüglichen Durchführungsbestimmungen, 
ferner über das Landsturmgesetz. MKSM 20—1/10—9 ex 1885. 

18 12/MT. Magyar minisztertanács 1885. június 8. 3. A népfelkelésről szóló törvényjavaslat iránt. 4. A véűerőről 
szóló 1868. XL. törvénycikk 17. paragrafusának módosításáról. OL K. 27. 39. doboz. 
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megújításáig, nem számolhat. Az osztrák népfelkelési törvény ötödik paragrafusa 
Welsersheimbnek a közös minisztertanácson előterjesztett javaslatával egyezően 
kimondta, hogy a népfelkelés első osztályába sorolt személyek (ez az osztály most 
Í9 évtől 37 évig terjedt) háború esetén hadkiegészítés céljára igénybe vehetők, a 
magyar törvény viszont ennek a paragrafusnak a hatályát a „régebben katonailag 
kiképzett" személyekre korlátozta. A beterjesztett törvényjavaslatokat a magyar 
képviselőház és az osztrák birodalmi tanács 1886 februárja folyamán elfogadta, 
és azok 1886. június 6-án uralkodói szentesítés révén hatályba léptek. 

A lóállítási törvény 

A múlt századi hadviselésnek, a régebbi időszakokhoz hasonlóan, fontos eszköze 
volt a ló. Jóllehet a lovasság jelentősége erősen lecsökkent, ez a fegyvernem még 
mindig igen sok lovat igényelt, és a lövegek és szekerek vontatását, a málhák szál
lítását változatlanul lovak végezték. A hadsereg béke idején részint saját neveléssel, 
réázint vásárlással fedezte szükségleteit. Mozgósítás esetén azonban a békeállomány 
elégtelennek bizonyult, és a hirtelen megnövekedett szükségleteket nem lehetett 
a szokásos úton kielégíteni. A tömeghadseregek korában ezért az általános hadköte
lezettséget a lovakra is kiterjesztették, és a lótulajdonosokat törvénnyel kötelezték 
arra, hogy hadi szolgálatra alkalmas lovaikat, megfelelő kártérítés ellenében, a had
seregnek átengedjék. A hadsereg a hadi szolgálatra alkalmas lovakat éppúgy nyil
vántartotta anyakönyvi állományában, mint a hadköteles személyeket. A had
sereg lószükségletének mozgósítás esetén történő fedezését Magyarországon az 1873. 
évi XX. törvénycikk, Ausztriában az 1873. évi április 16-i törvény szabályozta. 
A törvények a lószükségletnek a két országrész közötti elosztásában ugyanúgy jár
tak el, mint a hadköteles személyek esetében : a meglévő lóállományt tartották szem 
eïott, és ennek megfelelően százalékos kulcsot állapítottak meg. Ezt természetesen 
minden évben a tényleges lóállományhoz igazították. így például az 1880-as ló-
számlálás eredményeként Ausztriának a lószükséglete 45,61 százalékát, Magyar
országnak pedig 54,39 százalékát kellett fedeznie. A két országrészben elhelyezett 
alakulatok mozgósítás esetén előálló lószükséglete azonban nem esett egybe a lovak 
százalékos arányban történt elosztásával, ezért várható volt, hogy a paritás szigorú 
betartása fennakadásokat fog okozni. A közös hadügyminisztérium számításai sze
rint a közös hadseregnek mozgósítás esetén 138 880 lóra volt szüksége, amiből 
74 120 az Ausztriában, 64 760 pedig a Magyarországon állomásozó alakulatokra 
esett. Ez annyit jelentett, hogy Ausztriának a százalékos elosztásban szereplő meny-
nyiségnél 10 552-vel többet, Magyarországnak ugyanannyival kevesebbet kellett 
kiállítania.19 A probléma az előbbiből adódott, ugyanis az alakulatoknál mutatkozó 
hiányt országrészen belüli szállítással kellett pótolni, és a kiegészítéshez szükséges 
lovak nemegyszer sokszáz kilométeres vasúti utaztatás után jutottak el rendeltetési 
helyükre. így például a boszniai alakulatok számára egy galíciai katonai körzet volt 
pótlás céljára előirányozva, ami a Lemberg és Szarajevó közötti távolságot számí
tásba véve meglehetősen sok időt igényelt. A több mint tízezer lónak ide-oda tör
ténő utaztatása végeredményben a mozgósítás egészét lelassíthatta, és pótolha
tatlan időveszteséget okozhatott. 
''••A nyolcvanas évek elején, amikor a tervezett hadászati offenzíva összefüggésében 

á gyors mozgósítás jelentősége is megnövekedett, a vezérkar és a közös hadügymi
nisztérium szükségesnek látta, hogy a lóállításnak ezt a rendszerét megváltoztassa. 
A vezérkari főnök az 1882. december 21-én készített előterjesztésében rámutatott 

'•19 Az adatok az osztrák honvédelmi minisztérium cím és keltezés nélküli, feltehetően 1883 februárjában készült 
eriilékiratából származnak. MKSM 20—1/6—6 ex 1883. 
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arra, hogy az Oroszországgal való háború esetén Krakkót, Jaroslaut és Lemberget 
már az első napokban közvetlen orosz betörés fenyegeti, ami az egész osztrák-
magyar haderő felvonulását megakadályozhatja. Az orosz betörés csak úgy előzhető 
meg, ha az osztrák—magyar hadvezetés a veszélyeztetett pontokra részint a vasúti 
szállítás intenzív kihasználása, részint kedvezőbb lóelosztás révén már a mozgósítás 
első napjaiban hadműveletre kész erőket összpontosít.20 A lóelosztásban mutatkozó 
anomália kiküszöbölése igen egyszerűnek látszott: el kellett tekinteni a közjogi 
megfontolásokban gyökerező paritástól és a hiányzó lovakat a két országrészt el
választó határtól függetlenül onnan kellett beszerezni, ahonnan a leginkább célszerű. 
A közös hadügyminisztérium ezért tárgyalásokat kezdett a magyar honvédelmi mi
nisztériummal az 1873-as lóállítási törvény módosítása érdekében. A kezdeményezés 
magyar részről kedvező fogadtatásra talált — feltehetően azért, mert a lóexport nö
velésére láttak alkalmat —, és megállapodtak a vonatkozó paragrafusok újrafogal
mazásában. Rádaj7 magyar honvédelmi miniszter az 1883. február 6-i közös minisz
tertanácson ismertette a törvény harmadik paragrafusának új szövegét, amely sze
rint abban az esetben, ha valamely katonai kerület mozgósításkor nem tudja ki
állítani a szükséges lómennyiséget, akkor a hiány egĵ  szomszédos katonai kerület
ből pótolható, függetlenül attól, hogy ez a katonai kerület mely országrészhez tar
tozik.21 A módosításhoz azonban az osztrák kormány beleegyezésére is szükség volt, 
és ez nem adódott magától érthetődően. Welsersheimb osztrák honvédelmi minisz
ter az uralkodó elnöklete alatt 1883. március 4-én tartott tanácskozáson22 előadta, 
hogy az osztrák kormány helyzete bizonytalan és fél a módosítás ügyében esetleg 
kirobbanó parlamenti vitától. Biztosította viszont az uralkodót, hogy az osztrák 
kormány hajlandó úgy értelmezni a lóállítási törvényt, ahogy azt a tervezett módo
sítás kilátásba helyezi. Miután a közös hadügyminiszter kételyét fejezte ki abban a 
tekintetben, hogy a magyar kormány törvénymódosítás nélkül hozzájárulását adná 
az ilyen eljáráshoz, az uralkodó azzal zárta a tanácskozást, hogy Fejérvárytól, az 
új honvédelmi minisztertől kell informálódni a magyar kormány álláspontjáról. 
Ha a magyar kormány nem mutat hajlandóságot, akkor folytatni kell a törvény 
módosításával kapcsolatos tárgyalásokat. 

A magyar kormány valóban nem mutatott hajlandóságot, és így került a lóállítási 
törvény ügye 1883. november 25-én újra a közös minisztertanács napirendjére. 
Bylandt-Rheidt közös hadügyminiszter elég rezignáltán számolt be arról, hogy a 
törvény módosításával kapcsolatos tárgyalások nem vezettek eredményre. A magyar 
kormány elfogadta a közös hadügyminisztérium által javasolt módosítást — abban 
az értelemben, ahogy arról Ráday magyar honvédelmi miniszter is beszélt —, az 
osztrák viszont nem, az újabb változatot pedig a magyar kormány utasította vissza. 
A nézeteltérések abban csúcsosodtak, hogy a magyar kormány nem egyezett bele, 
hogy Magyarországon a közös hadügyminisztérium közegei derítsék ki az egyes 
katonai körzetek által kiállítható lómennyiséget, az osztrák kormány viszont ehhez 
az eljárásmódhoz ragaszkodott.23 Feltehetően ez csak ürügy volt az osztrák kormány 
részéről, amivel a fentebb érintett belpolitikai természetű fenntartásait leplezte. 
Az ügyben sokkal inkább illetékes közös hadügyminisztérium elfogadhatónak találta 
a magyar változatot, és Welsersheimb nem is tartotta célszerűnek, hogy a közÖö 
minisztertanácson erre a vonatkozásra kitérjen. Tisza Kálmán viszont szükségesnek 
látta kijelenteni, hogy ha a közös hadügyminisztérium derítené ki a lovak számát, 
akkor ezzel egyfajta végrehajtó hatalmat gyakorolna, ami az állami alaptörvénnyel 

20 V. ö. 5-ös jegyzet. 
21 Gem. Ministerrat vom 6 Februar 1883. RMRZ 312. MKSM. 20—1/6—5 von 1883. 
22 Protokoll die unter AH. Vorsitze Seiner k. u. k. Apostolischen Majestät am. 4. März 1883 stattgehabte Beratung 

über die Verbesserung der Pierdesteilung im Mobilisirungsfalle. MKSM 20—1/6—6 ex 1883. 
23 Ezekről a tárgyalásokról tájékoztat egy Pferdesellungsgesetz címet viselő, szerző és dátum nélküli, megállapít

hatóan 1883 november végén készült emlékirat. MKSM Sep. Fase. 69. N° 32. 
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(nyilván az 1867. évi XII. törvénycikkel) összeegyeztethetetlen. Eléggé erőltetett 
argumentáció volt ez, hiszen a magyarországi hadkötelesekkel a közös hadügy
miniszter diszponált, amivel aztán tényleg végrehajtó hatalmat gyakorolt, de nem 
az érvelés logikája, hanem súlya számított. A magyar közjogi makacsság és az osztrák 
kétszínűség tökéletes patthelyzetet teremtett, és nem volt kilátás arra, hogy a 
holtpontról elmozduljanak. Az uralkodó hiába zárta azzal a felhívással a tanács
kozást, hogy a miniszterek személyes megbeszéléssel végre küszöböljék ki a differen
ciákat, a további tárgyalások sem vezettek eredményre. Az 1873-as törvények moz
gósítást megnehezítő paragrafusai továbbra is érvényben maradtak, és az ebből 
származó nehézségeket csak némiképp csökkentette, hogy az éves lósorozási terve
ket úgy állították össze, hogy a pótlás céljaira szolgáló lovak a lehető legrövidebb 
úton jussanak el az alakulatokhoz. 

A hadiszolgálmányokra vonatkozó törvény 

Háború esetén a hadsereg nemcsak a lakosság lóállományának egy részét vette 
igénybe, hanem szekereire és fogataira is igényt tartott. Az indok erre ugyanaz volt, 
mint a lovak besorozásánál : a békében meglévő katonai készlet mozgósítás esetén 
elégtelennek bizonyult. A lakosság fogatolt járműveit, amelyeket többnyire a jármű 
tulajdonosa, de mindenképpen polgári kocsis hajtott, egy-egy polgári kalauz fel
ügyelete alatt a csapatvonathoz osztották be, és az alakulat élelmiszer-, lőszer- és 
egyéb készleteinek szállítására alkalmazták. A járművek egy részét, az ún. elő
fogatokat csak fél, vagy egész napra használták, másik részét, amit országos jár
műveknek neveztek, meghatározatlan időre vették igénybe, és ezek a fogatok, haj
tóikkal együtt, az igénybevétel időtartamára a hadsereg kötelékébe tartoztak. A sze
mélyek igénybevételéért és a fogatok használatáért a hadsereg pénzilletéket fizetett. 
Ez az egész mechanizmus azonban, a leállítástól eltérően, nem volt törvénnyel sza
bályozva. A boszniai okkupáció alkalmával a magyar kormány rendeleti úton bo
csátott nagyszámú fogatot a hadsereg rendelkezésére, de ez a szabályozás akkor 
csak ideiglenes érvénnyel bírt. A közös hadügyminisztérium, amely már régóta sze
retett volna ezen a téren is tisztázott jogi viszonyokat teremteni, és már ekkorra 
készen volt egy tervezettel, az 1878-as tapasztalatok hatására intenzív tevékeny
ségbe kezdett, és a végrehajtási utasítással együtt kidolgozta a fuvarok igénybe
vételéről szóló törvénytervezetet. A két kormánnyal, illetve az összes érdekelt mi
nisztériummal való egyeztetés szokásos lassúsága miatt azonban az ügy négy évvel 
az okkupáció után is még csak az előkészület stádiumában tartott.24 A hadiszolgál
mányokra vonatkozó törvény ügye akkor kapott újabb lendületet, amikor a vezér
kar is érdeklődni kezdett, minthogy az Oroszország elleni felvonulási tervbe a pol
gári járművek igen nagy számát is belekalkulálta. Az uralkodó 1883. január 13-án 
jóvá hagyta a vezérkari főnöknek azt az előterjesztését, amely 74 900 polgári jármű 
igénybevételét irányozta elő, amelyből 61 500-at Galíciának, 13 400-at pedig Ma
gyarországnak kellett kiállítania.25 

A hadiszolgálmányokról szóló törvény tető alá hozása, miként a népfelkelési- és 
lóállítási törvény elintézése, ilyenformán sürgőssé vált, és az uralkodó 1883. feb
ruár 4-én ezt a kérdést is a közös minisztertanács napirendjére tűzte.26 A közös had
ügyminisztérium képviselője itt arról referált, hogy a törvénytervezet készen áll, 
és azt a kormányok elé történő előterjesztés céljából átadták a honvédelmi minisz-

24 Wagner, Walter: Geschichte des k. k. Kriegsministeriums. I I . k. 1866—1888. Wien—Graz—München, 1971. 
178. o. 

25 Vortrag des Chefs des Generalstabes dd° 29 April 1883 hinsichtlich des Aufmarsch-Elaborates für den Kriegsfall 
gegen Russland. MKSM 69—2/1—3 ex 1883. 

26 V. ö. 6-os jegyzet. 
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tereknek. A jelenlévő két honvédelmi miniszter ezt megerősítette, de Ráday azt is 
hozzátette, hogy a magyar minisztertanács nem tárgyalta még részletesen az ügyet, 
Welsersheimb pedig azt jelezte, még eldöntetlen, hogy azzal először a minisz
tertanács, avagy a közös minisztertanács foglalkozzon. Mindezekből úgy tűnt, hogy 
csak menetrendi és ügyrendi problémákról van szó, Tisza Kálmán kétszeri hozzá
szólásából azonban érzékelni lehetett, hogy a magyar kormány a dolog érdemi részét 
is latolgatja. A magyar miniszterelnök ugyan kijelentette, nem kétli, hogy 
szükség van egy ilyen törvényre, és azt is megígérte, hogy megtárgyalják a törvény
tervezetet, de egyúttal arra is utalt, hogy alaposan meg kell fontolni a dolgot, és a 
lehetséges parlamenti nehézségekre is tekintettel kell lenni. A törvény létrejötte 
szempontjából ez a megszorítás nem volt éppen biztató előjel. Hogy a jelenlevők 
mégsem reagáltak Tisza fenntartásaira, az azért lehetett, mert a magyar miniszter
elnök azt is közölte, hogy ha a háború hirtelen kitörne, mindazt, amiben megállapod
tak, rendeleti úton is életbe lehet léptetni. Vita abból kerekedett, hogy a hadügy
minisztérium képviselője már békében kiadandónak vélte a szóban forgó rendeletet, 
•a vezérkari főnök pedig szükségesnek tartotta a hadi szolgálatra alkalmas szekerek 
számbavételét, Tisza viszont az emiatt keletkező nyugtalanságtól tartva csupán a 
kéz alatt történő adatgyűjtést vélte megengedhetőnek. Az uralkodó ezt a vitát azzal 
zárta, hogy amint az évenkinti lószámlálásnak, a szekérszámlálásnak sem kell senkit 
nyugtalanítania, de egyébként az egész ügyben nem hozott érdemleges határozatot. 
Az 1883. november 11-i közös minisztertanácson,27 amelyen a magyar kormány 
képviselői nem vettek részt, a kérdésnek csak az a vonatkozása került elő, hogy a 
galíciai helytartóval, nyilvánosságra hozás céljából, közöljék-e az igénybe veendő 
szekerek mennyiségét. A katonai vezetők kivétel nélkül a közlés szükségessége mel
lett nyilatkoztak, Kálnoky közös külügyminiszter azonban bizonyos fenntartásokat 
fogalmazott meg, és azt ajánlotta, hogy a feltűnéskeltés elkerülése céljából Morva
országban és másutt is hozzák nyilvánosságra a vonatkozó adatokat. Végül a galí
ciai szekérszám publikálásában állapodtak meg. 

Az 1883. november 25-i közös minisztertanácson28 aztán kiderült, hogy Tisza 
Kálmán korábbi latolgatásának mi volt a tartalma. Bylandt-Rheidt közös hadügy
miniszter a legutóbbi bizottsági tárgyalásra utalva beszámolt arról, hogy a magyar 
kormány csupán rövid törvényt akar, és a súlyt a végrehajtási utasításra akarja 
helyezni. Egyúttal azt is közölte, hogy a bizottság a magyar tervezetet elfogadta 
tárgyalási alapnak, és azt szem előtt tartva átdolgozták a végrehajtási utasítást, 
amit aztán mindkét kormánynak megküldték. A magyar kormány még nem vála
szolt, az osztrák kormány viszont kifogást emelt a kártérítés javasolt módozata 
ellen. Tisza a magyar kormány rendkívüli elfoglaltságára utalva exkuzálta magát, 
de a közös minisztertanács a magyar válasz híján nem tudott előbbre lépni. Annak 
a hosszú eszmecserének, amely arról folyt, hogy a törvény szükséges ugyan, mert 
anélkül szabálytalan az előkészületek foganatosítása, ugyanakkor nehéz azt már 
béke idején létrehozni, nem volt semmi gyakorlati haszna. Az 1884. november 20-i 
közös minisztertanácson más szereposztásban megismétlődött az egy évvel korábbi 
színjáték.29 Bylandt-Rheidt közölte, hogy a magyar tervezet megérkezett, ami ellen 
neki semmilyen érdemleges kifogása nincs, de az osztrák kormány adós maradt a 
válasszal. Az új szereposztásnak megfelelően most Welsersheimb mentegetőzött 
azzal, hogy az illetékes minisztériumok közül még a pénzügyminisztérium állásfog
lalását várja, de a közös minisztertanács ebben az ügyben továbbra is zátonyon volt. 
A vezérkari főnök fenyegető kijelentése, hogy mozgósítás esetén a hadsereg szükség
leteit törvényes határozatok nélkül is kielégítik, és a magyar miniszterelnök ritkaság-

27 Gem. Ministerrat vom 11. November 1883. MKSM 20—1/13—2 de 1883. RME.Z 316. 
28 Uo. 25. November 1883. MKSM 20—0/14—2 de 1883. RMKZ 317. 
29 üo . 20. November 1884. MKSM 21—1/12—2 de 1884. 
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számba menő nyilatkozata, hogy a törvény létrejötte a hadsereg biztonságos és 
zavartalan teljesítése céljából erősen kívánatos — más szempontból érdemes a figye
lemre. Az uralkodó zárszava, hogy mielőbb fejezzék be a tárgyalásokat, a kétszeri 
terméketlen eszmecsere után szinte könyörgésnek hatott. 

Az osztrák és a magyar kormány közötti nézetkülönbség, ami miatt a hadiszol-
gálmányok ügye a közös minisztertanácson kétszer is megfeneklett, az igénybevé
telért fizetendő kártérítés módozatában jelentkezett. Hogy a következő években 
tőrtént-e valami a nézetkülönbség eloszlatása érdekében, annak nincs nyoma a 
közös minisztertanács jegyzőkönyveiben, de a magyar minisztertanács aktáiban 
sem. Feltehető, hogy az egyideig folytatott eredménytelen tárgyalások után mind
két kormány ad acta tette az ügyet, a hadvezetés meg bizonyára a vezérkari főnök 
azon kijelentéséhez tartotta magát, hogy mozgósítás esetén a hadsereg szükségleteit 
törvény nélkül is kielégítik. Az ügy az 1886—87 fordulóján keletkezett háborús vál
ság következtében került ismét szőnyegre.30 És ekkor az is kiderült, hogy a két kor
mány közötti nézetkülönbség még mindig fennáll : az osztrák kormány a közös had
ügyminisztériumban székelő bizottságot tartotta kompetensnek a kárigények el
bírálására, a magyar kormány viszont a honvédelmi minisztérium illetékességéhez 
ragaszkodott.31 Argumentum volt bőven mindkét álláspont alátámasztására. Osztrák 
részről egyebek mellett azzal érveltek, hogy a kárigények kielégítése a közös költség
vetés terhére történik, magyar részről meg azzal, hogy a javasolt eljárás egyszer már 
bevált, de az ügy kapcsán tulajdonképpen politikai eszmék: az osztrák birodalmi 
reminiszcenciák és a magyar szuverenitási aggodalmak ütköztek meg egymással. 
Csak ez lehet a magyarázata annak, hogy ebben a tisztára formális kérdésben mind
két kormány görcsösen ragaszkodott álláspontjához, és a több mint egy évig tartó 
üzenetváltás, amely a magyar minisztertanács jegyzőkönyveiből nyomon követhető, 
jó ideig semmilyen eredményre nem vezetett.32 Közben az ügy még egyszer a közös 
minisztertanács elé került (abban a stádiumban, amikor az osztrák kormány azt 
javasolta, hogy a kártérítésre vonatkozó paragrafusokat egyszerűen hagyják ki a 
rendelettervezetből, amit a magyar kormány természetesen nem fogadott el), de 
ezen a fórumon sem történt más, mint az álláspontok kifejtése és megindoklása.33 

A gordiuszi csomót végül úgy vágták ketté, hogy egy főbizottság és két albizottság 
létrehozásában állapodtak meg, és ezt a megoldást mindkét kormány úgy foghatta 
fel, mint saját elképzeléseinek megvalósulását. A magyar kormány 1888. március 
17-én megbízta a honvédelmi minisztert, hogy a rendelettervezetet véglegesen fo
galmazza meg, hogy az a törvényhozástól nyert felhatalmazás alapján szükség 
esetén kiadásra kerülhessen.34 

A katonaözvegyek és -árvák ellátásáról szóló törvény 

A hadsereg tömegszerüségének és mozgékonyságának növelését célzó törvény
javaslatokkal egyidejűleg a katonaözvegyek és -árvák ellátásáról szóló törvény ter
vezete is a közös minisztertanács elé került, és a testület azt három alkalommal is 

ao TJo. 5. Januar 1887. RMRZ 335 —* Gem. Ministerrat vom 29. Januar 1887. RMRZ 337. — Gem. 
Ministerrat vom 30. Januar 1887. RMRZ 338. — A közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek levéltári lelőhelye : Haus —• 
Hof und Staatsarchiv. Ministerium des Aeussern. Politisches Archiv. XL. Interna. Az idézett jegyzőkönyvek doboz
száma: K. 293. (1882—1883-as évek), K. 294. (1884—1887), K. 295. (1888—1890), K. 296. (1891—1894), K. 297. (1895— 
1896). A továbbiakban, amennyiben az idézett jegyzőkönyvek ezekben a dobozokban találhatók, csak a jegyzőköny
vek dátumát és RMRZ számát adjuk meg. 

31 2/MT. Magyar minisztertanács 1887. január 14. 8. A hadiszolgálmányokra vonatkozó törvényjavaslat és ren
deletről. OL. K. 27. 41. doboz. — Magyar minisztertanács 1887. május 24. 5. Mozgósítás esetében kirendelendő fuva
rok iránti rendelet tárgyában. OL K. 27. 42. doboz. 

32 1/MT. Magyar minisztertanács 1888. január 2. — 2/MT. Magyar minisztertanács 1888. január 12. — 4/MT. 
Magyar minisztertanács 1888. február 2. — 5/MT. Magyar minisztertanács 1888. február 22. OL K. 27. 42—43. doboz. 

33 Gem. Ministerrat vom 5. Januar 1888. RMRZ 348. 
34 7/MT. Magyar minisztertanács 1888. március 17. 1. A mozgósítás alkalmával szükséges fuvarokról stb. szóló 

rendelet tárgyában. OL K. 27. 43. doboz. 
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tárgyalta.35 Az időbeni egyezés nem volt véletlen: a harci morálnak a törvény hatá
sától várt erősödése nagyon jól harmonizált a hadsereg hadrafoghatóságát növelő 
intézkedésekkel. A törvénytervezet azonban előbb bizonyos elvi fenntartásokba üt
között : mindkét kormány azt akarta, hogy amiak hatálya csak a háborúban elesett 
katonák hátramaradottjaira terjedjen ki, majd amikor ettől elálltak, az osztrák 
kormány pénzügyi jellegű ellenvetéseket fogalmazott meg. Dunajewski osztrák 
pénzügyminiszter azzal érvelt, hogy a hadkötelezettség alól mentesített személyek 
befizetéseiből képzett ún. hadmentességi díjalap elégtelen a törvény végrehajtásá
hoz, ezért azt javasolta, hogy a hadsereg kötelékébe tartozó hivatalnokok ebben a 
tekintetben az államhivatalnokokkal kerüljenek azonos elbánás alá. Ebből aztán 
megint hosszú ideig tartó tárgyalássorozat és egyeztetés következett, úgy hogy a 
szóbanforgó törvény csak 1887 áprilisában lépett hatályba,36 és az osztrák kormány 
álláspontjának megfelelően a katonák (a hadsereg, a haditengerészet, a két honvéd
ség és a népfelkelés tisztikarának és legénységének) hátramaradottjaira korláto
zódott. 

A katonai orvosi akadémia 

A katonai orvosi akadémia, az 1786-ban alapított és 1874-ben feloszlatott Josephi-
num visszaállítása, amelynek pénzügyi fedezetét a közös hadügyminiszter beépí
tette az 1885-ös hadügyi költségvetésbe, nem kívánt törvényes rendezést, de ez a 
javaslat is a hadsereg számbeli erősítésének elgondolásával állt összefüggésben. 
A hadvezetés ugyanis az egészségügyi okokból mentesített sorkötelesek túl nagy 
számát nem kis mértékben annak tulajdonította, hogy a vizsgálatot végző katona^ 
orvosok nem viseltetnek kellő odaadással a hadsereg ügye iránt. Bylandt-Rheidt 
közös hadügyminiszter a közös minisztertanácson egyebek mellett azzal érvelt a 
költségvetési tétel mellett, hogy a katonai orvosi akadémiáról kikerülő orvosok ré
vén majd megszüntethetők lesznek a sorozásoknál tapasztalható visszaélések.37 A Ja
vaslat azonban, amint várható volt, a magyar kormány ellenkezésével találkozott, 
így az uralkodó elnöklete alatt 1884. szeptember 26-án tartott újabb tanácskozás is 
csak annyi eredményt hozott, hogy a végleges döntést a magyar kultuszminiszter állás
foglalásától tették függővé.38 Trefort Ágoston magyar kultuszminiszter az 1885. 
április 11-én tartott magyar minisztertanácson tett előterjesztésében a Josephinuni 
újbóli felállítását Magyarország kulturális önállóságába, sőt politikai és nemzeti 
érdekeibe ütközőnek nevezte, és a javaslat határozott visszautasítását indítványoz
ta.39 Ezek után a katonai orvosi akadémiának semmi esélye sem maradt, és az ügy 
nem is került többé a közös minisztertanács elé. Az uralkodó azonban még évek 
múlva is neheztelt Trefortra, hogy a Josephinum visszaállítását megakadályozta.40 

Az 1886—1887 fordulóján foganatosított 
katonai intézkedések 

A Monarchia külpolitikai és katonai vezetését 1885 őszétől egészen 1888 tavaszáig 
terjedően a Bulgária és Kelet-Rumélia egyesüléséből keletkezett ún. bolgár válság 
és az abból adódható osztrák-magyar—orosz háború lehetősége foglalkoztatta. 

35 Gem. Ministerrat vom 6. Februar 1883. RMRZ 312. MKSM 20—1/6—5 vom 1883. — Gem. Ministerrat vom 25. 
November 1883. RMRZ 317. — Gem. Ministerrat vom 20. November 1884. 

36 Ausztriában az 1887 április 27-i törvény, Magyarországon az 1887. évi XX. törvénycikk. 
37 Gem. Ministerrat vom 24. September 1884. RMRZ 318. 
38 Uo. 26. September 1884. RMRZ 320. 
39 8/MT. Magyar minisztertanács 1885. április 11.1 . A katonai orvosi karban mutatkozó hiány orvoslása s egy har

madik orvosi egyetem felállítása kérdésében. OL K. 27. 39. doboz. 
40 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner kais. und könig Apost. Majestät, in der königl. Burg zu Ofen, am 

17. Juni 1888 stattgehabten Conferenz. MKSM 20—1/4 ex 1888. 
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A vezérkari főnök 1886. december l-jén hosszú emlékiratban elemezte a katonai-
politikai helyzetet.41 Abból indult ki, hogy a balkáni fejlemények miatt az Orosz
országgal való háború sem kizárt, és hogy ezt a háborút a Monarchiának, a német 
vezérkar újabb hadműveleti elgondolásai következtében,42 jóval kisebb német köz
reműködéssel kell megvívnia, mint ahogy korábban feltételezték. Leszögezte, hogy 
az a terv, amely szerint a német vezérkar a mozgósítás huszadik napján 35, az oszt
rák—magyar vezérkar a mozgósítás huszonötödik napján 34 gj-alogos hadosztályt 
összpontosít, és ezzel az oroszokkal szemben 69:62 arányú túlsúlyt képezve gyors 
döntést erőszakol ki, elveszítette aktualitását. Az új szituációból adódó lehetősége
ket számba véve a vezérkari főnök három eshetőséggel számolt : Oroszország javára 
billenő erőegyensúllyal, ha a német haderő az orosz haderő felét leköti; osztrák— 
magyar vereséggel, ha a Monarchiának egyedül kell harcolnia; és végül teljes ka
tasztrófával, ha a Monarchiának olasz beavatkozás következtében két frontra kell 
erőit megosztania. A szkeptikus helyzetelemzés egyetlen gyakorlati következtetés
sel zárult: tisztázni kell, hogy az osztrák—magyar hadvezetés milyen mértékű 
német közreműködésre számíthat, mert az előkészületeket ennek megfelelően kell 
foganatosítania. A dolog természetéből adódóan azonban ez is inkább a diplomácia, 
mint a hadvezetés tevékenységi körébe tartozott. 

A mindig is tettrekész és energikus vezérkari főnök azonban néhány nap múlva 
kiemelkedett a letargiából és emlékiratok egész sorozatában vázolta fel a hadve
zetés feladatait, bármilyen körülmények között is kell a Monarchiának a háborút 
megvívnia. Az első emlékiratban, amely az „Előkészítő intézkedések az Orosz
ország elleni háborúra" címet viselte,43 a tennivalókat, a háború bizonyosságától 
függően, három csoportba sorolta. Az első csoportban az azonnal végrehajtandó 
intézkedéseket részletezte, és tizenkét pontba szedve az alakulatok hadrafogható
ságának elérésétől, a fegyverkezésen át, a várható hadműveleti térség előkészíté
séig, mindenre kiterjeszkedett. Egyebek mellett a szabadságoltak berendelését, az 
újoncok határidő előtti behívását, lovak vásárlását, az erődök védelmi állapotba 
való helyezését, a vasutak átbocsátó képességének növelését, a fegyver- és lőszerkész
let kiegészítését, élelmiszerkészlet felhalmozását, és az egészségügyi szolgálat meg
szervezését irányozta elő. A második csoportba azokat az intézkedéseket sorolta 
fel, amelyeknek meghozatalát a tavasz során előállható fenyegető hebyzet alkalmá
val tartott szükségesnek. It t már a tüzérségi és lovassági tartalékosok egy részének, 
valamint a galíciai alakulatok tartalékosainak behívásáról és rendkívül nagyarányú 
lóvásárlásról volt szó, úgyszintén az egész hadsereg ellátását szolgáló élelmiszerkész
let felhalmozásáról. Végül a harmadik csoportban azok a tervezett intézkedések 
szerepeltek, amelyek a háború bizonyossága esetén váltak aktuálissá, feltételezve, 
hogy a viszonyok nem teszik lehetővé az általános mozgósítás elrendelését. Jelentős 
behívásokat és csapatmozgatásokat irányzott elő: a gyalogos egységek, különös
képp a galíciai alakulatok hadilétszámának kialakítását, a veszélyeztetett határ
menti területeken minden behívás foganatosítását, nagyszámú lovasság és az erőd
tüzérség Galíciába történő áthelyezését, úgyszintén a vasúti hadimenetrendre való 
áttérés előkészítését. Hogy milyennek várta a vezérkari főnök a bekövetkező há
borút, lemérhető azon, hogy Bécs, Budapest és Komárom hadműveleti erődítését is 
előirányozta. A hadsereg felkészítését szolgáló intézkedések mellett a vezérkari 
főnök a népfelkelés felállítását is tervbe vette, és az ügy fontosságára való tekintet
tel ennek külön emlékiratot szentelt.44 Régi meggyőződése volt ugyanis, hogy ki-

41 Über die militärisch-politische Lage. Wien, am lten Dezember 1886. Beck FML. MKSM Sep. Fase. 69. N° 29. 
42 Canis, Eonrad: Bismarck und Waldersee. Die aussenpolitischen Krisenerscheinungen und das Verhalten des 

Generalstabes. Berlin, 1980.190—192. o. 
43 Vorbereitungsmassnahmen für einen Krieg mit Russland. Wien, 12. Januar 1887. MKSM Sep. Fase. 69. N i l . 
44 Vorsorgen hinsichtlich des Landsturmes als Vorbereitung für den Krieg mit Russland. Wien, den 11. Dezember 

1886. Beck FML. MKSM Sep. Fase. 69. N°l l . és MKSM 20—1/11—2 de 1886. 
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szolgált legénységből létrehozott népfelkelő alakulatok a front közelében hasznosan 
tehermentesíthetik a hadsereget, és elősegíthetik, hogy az minden erejével a döntő 
pontra koncentráljon.45 Ennek megfelelően, hogy most a háború valószínűségével, 
esetleg bizonyosságával kellett számolni, nagyszámú népfelkelő zászlóalj felállítását 
irányozta elő. Ausztriában 67, Magyarországon 60 gyalogos zászlóalj felállításával 
számolt (ebből 48-at Gahciának, 28-at pedig Erdélynek kellett kiállítania), ezen 
kívül még 39, illetve 46 gyalogos pótzászlóalj keret létrehozását és lovas századok 
felállítását is tervbe vette. Az emlékiratban részletesen felsorolta mindazokat az 
intézkedéseket, amelyek a létrehozandó alakulatok fegyverrel és felszereléssel való 
ellátásához szükségesek, úgyszintén a behívás és a bevonulás módozatait. Végül ki
mutatást készített mindazon intézkedésekről, amelyek a vasúti hadimenetrend 
életbe léptetéséhez, illetve a hadseregnek a vasúton történő felvonulásához szük
ségesek.46 

A vezérkari főnök emlékiratai megtárgyalás és jóváhagyás céljából az uralkodó 
elnöklete alatt tartott katonai konferenciák elé kerültek. Az 1886. december 17-i 
tanácskozáson, amelyen a közös hadügyminiszter, a vezérkari főnök a két honvé
delmi miniszter és a katonai kancellária vezetője vett részt, a népfelkelés felállítá
sáról szóló javaslatot vitatták meg.47 A dolog érdemi részét érintő ellenvetés nem 
hangzott el, és a megjegyzések a kivitelezés módozataira vonatkoztak. Az alakulatok 
felállításával kapcsolatosan Welsersheimb a hadsereg tartalékosainak és a népfel
kelőknek egyidőben történő bevonulását kifogásolta, Fejérváry pedig az erdélyi 
román nemzetiségű zászlóaljak felállítása miatt aggodalmaskodott, és mindketten 
problémákat jeleztek a lovas századok létrehozását illetően, az uralkodó azonban 
a vezérkari főnök emlékirata értelmében döntött. A magyar honvédelmi miniszter 
kérésére csupán annyit helyezett kilátásba, hogy a lovasság felállítási költségeinek 
egy részét a közös hadügyminisztérium átvállalhatja. A behívások lebonyolítását 
tárgyalva mindkét honvédelmi miniszter újra jelezte, hogy a hadsereg, a két hon
védség és a népfelkelés egyidejű mozgósítása zűrzavarra vezethet, és az uralkodó, 
helyt adva ezeknek a fenntartásoknak, a behívási időpontok további tanulmányo
zása mellett döntött. Az egyéb részletkérdések megtárgyalása után a konferencia 
azzal a határozattal zárult, hogy a költségvetés elkészítése után az ügyet a kormá
nyok elé kell terjeszteni, azzal a céllal, hogy azok a költségek fedezéséről gondoskod
janak. Négy nap múlva, december 21-én újra együtt volt a katonai konferencia 
— ez alkalommal a hadsereg főfelügyelőjével kiegészítve, de a két honvédelmi mi
nisztert nélkülözve —, hogy az Oroszország elleni háborúval kapcsolatos előkészítő 
intézkedéseket megtárgyalja.48 Időközben a közös hadügyminisztérium kiszámította 
az első két csoportba sorolt intézkedések költségkihatását, így a konferencia a pénz
ügyi vonatkozásokra is tekintettel lehetett. A tanácskozáson a közös hadügymi
niszter teljes egyetértését fejezte ki a két első csoportba sorolt intézkedésekkel, fel
hívta a figyelmet arra, hogy a nagy költségkihatással járó készletbeszerzések ma
radandó értéket képviselnek, az erődítésekre fordított ugyancsak magas összegek 
azonban a béke fennmaradása esetén kárba vesznek. Azt is közölte, hogy a harma
dik csoportba foglalt intézkedésekkel, mivel azok már a mozgósításhoz tartoznak, 
költségvetési tekintetben nem foglalkozott. Az uralkodó az első csoportba foglalt 
intézkedéseket minősítette fontosnak, és azokat pontról-pontra megtárgyalva, ki-

45 V. ö. 12-es jegyzet. 
46 Verzeichnis über die zur Durchführung der Kriegsfahrordnung und des strategischen Aufmarsches im Kriegsfälle 

„B," auf nachfolgenden Eisenbahnen notwendigen Herstellungen. MKSM Sep. Fase. 69. N°l l . 
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sebb módosításokkal, jóváhagyta. A leglényegesebb módosítás az volt, hogy a vas
útépítésre előirányzott 3,7 millió forintot törölte a közös hadügyminisztérium költ
ségvetéséből, valamint az, hogy a közös hadügyminiszter javaslatának megfelelően 
egyenruha vásárlásra még 5,2 millió forintot beiktatott. A második és harmadik 
csoportba foglalt intézkedésekkel kapcsolatban az uralkodó aggodalmát fejezte ki, 
hogy azok provokatív jellegűek és Oroszországot ellenlépésre késztethetik, a vezér
kari főnök viszont azt hangsúlyozta, hogy háború kirobbanása esetén ezeket az 
intézkedéseket az Oroszországgal szomszédos területeken már nem lehet foganato
sítani. Mindenesetre az ebbe a két csoportba sorolt intézkedéseket is végigbeszélték, 
és az uralkodó azokból a leginkább alarmírozó jellegűeket, így a Galíciába történő 
csapatáthelyezéseket és az ott foganatosítandó behívásokat törölte. A konferencia 
azzal a megállapodással zárult, hogy az uralkodó, az intézkedések költségeinek fe
dezését megtárgyalandó, a következő héten minisztertanácsot hív össze, és az első 
csoportba sorolt intézkedések költségkimutatását a miniszterek kezébe adják. A má
sodik és harmadik csoportba foglalt intézkedések még revideálás és további meg
beszélés tárgyát képezik, és a minisztereknek ezekről nem kell információkkal ren
delkezniük. 

Az uralkodó által kilátásba helyezett közös minisztertanács csak jó két hét múlva, 
1887. január 5-én ült össze.49 A tanácskozáson résztvevő kormányfők és miniszterek 
azonban nem itt találkoztak először a hadvezetés költségigényeivel. A közös kül
ügyminiszter megnyitójából kiderül, hogy az utóbbi napokban előzetes megbeszé
lések zajlottak le, amelyeken megállapítást nyert, hogy tavasszal, vagy nyáron lehet
séges a háború kirobbanása, és a kormányoknak foglalkozniuk kell azzal, hogy a 
hadvezetés költségigényeit hogyan elégítsék ki. A mostani konferenciának is az a 
feladata, hogy a pénzeszközök előteremtésének módozatairól gondoskodjék. A prob
lémának ez a felvezetése a résztvevők körében nem szült visszatetszést, feltehetően 
azért nem, mert a kormányok az előzetes megbeszéléseken mind a háborút prog
nosztizáló helyzetelemzéssel, mind a meghozandó katonai intézkedésekkel kapcso
latosan egyetértésüket fejezték ki. Mindenesetre az alkotmányosság súlyos fogya
tékosságaira vall, hogy a katonai intézkedések külpolitikai kihatását nem a két kor
mányfő, de még csak nem is a közös külügyminiszter, hanem az uralkodó mérlegelte, 
és hogy a kormányok egyetértésüket, ha ilyenre egyáltalán sor került, nem a közös 
minisztertanácson, hanem informális úton nyilvánították ki. De akárhogy is volt, 
január 5-én csak a költségekről és azok fedezéséről kezdtek tanácskozni. Bylandt-
Rheidt a hadsereg igényeit közölte, amelyek rögtöni 23 millió forintra és további 
26 millióra rúgtak, a két honvédelmi miniszter pedig a honvédség és a népfelkelés 
költségeit ismertette, amelyek Ausztriában maximálisan 13,9, minimálisan 11,8, 
Magyarországon pedig 8,6 millió forintot tettek ki. A költségek fedezetének módo
zatait azonban nem volt olyan könnyű megtalálni, mint azokat a közös hadügy
minisztériumban összeállítani, és a végleges döntés még három újabb tanácskozás 
után50 csak január végére született meg. 

A hadvezetés kétféle, a hadseregre illetve a népfelkelésre vonatkozó költségigényét 
a közös minisztertanács minden alkalommal együtt tárgyalta, az áttekinthetőség 
szempontjából azonban célszerűbb, ha azokat külön-külön mutatjuk be. A had
seregre fordítandó 23 millió forint fedezése esetében — amelyből a közös hadügy
miniszter 16,2 millióra rögtöni felhatalmazást kért és kapott, már a január 5-i ta
nácskozáson kialakult az osztrák és a magyar kormány ellentétes álláspontja. 
A magyar pénzügyminiszter a kiadások fedezésére a közös költségvetésbe befizetett 

49 Gem. Ministerrat vom 5. Januar 1887. RMRZ 335. 
50 Uo. 7. Januar 1887. RMRZ 336. — Gem. Ministerrat vom 29. Januar 1887. RMRZ 337. — 
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pénzek kamataiból képzett alapot, az ún. közös aktívákat indítványozta felhasz
nálni, az osztrák pénzügyminiszter viszont az osztrák, illetve a magyar költségve
tésből történő megelőlegezést ajánlotta. A magyar részről felmerült alternatív indít
ványt, hogy akkor a delegációkat hívják össze rendkívüli ülésre, a közös külügy
miniszter külpolitikai meggondolásból nem tartotta elfogadhatónak. A közös ak
tívák felhasználásáról szóló hosszú vita, amibe Kállay közös pénzügyminiszter az 
1870-es precedenst is belevitte, nem vezetett semmilyen eredményre. Az uralkodó 
elnöklete alatt tartott január 7-i ülésén nem történt egyéb, mint az álláspontok 
"újbóli kifejtése és megindoklása, és az uralkodó már ekkor azzal zárta a vitát, hogy 
ha a két kormány között nem jön létre megállapodás, akkor össze kell hívni a dele
gációkat. A január 14-i magyar minisztertanács is a delegációk összehívása mellett 
szavazott, és a január 29-i közös minisztertanács, ahol röviden érintették a prob
lémát, ugyanerre a megállapodásra jutott. Az uralkodó elnöklete alatt tartott ja
nuár 30-i tanácskozáson nem a két kormány álláspontjában, hanem a közös had
ügyminisztérium költségigényében történt változás. Bylandt-Rheidt azt jelentette 
be, hogy a későbbi szükségletek fedezésére nem lesz elég az eredetileg előirányzott 
26 millió forint, és a számítások elvégzése után valószínűleg magasabb költségigény
nyel fog fellépni. A közös hadügyminiszter eljárásáról nem lehet egészen tiszta ké
pet alkotni. Az uralkodó elnöklete alatt tartott december 21-i katonai tanácskozá
son eredetileg 52 millióról volt szó (32,3 + 19,7 megosztásban), és végül ugyanez az 
összeg ment javaslatként a delegációk elé, feltehető ezért a hadvezetés — ki 
tudja miért — eleinte nem terítette ki egészen kártyáit. De ezen a tanácskozáson 
végül megszületett a döntés: a költségigényeket a delegáció rendkívüli ülésszaka 
elé kell terjeszteni. A magyar miniszterelnök az osztrák pénzügyminiszter egyet
értésével közben még azt javasolta, hogy a delegáció felhatalmazása csak a rögtöni 
szükségletek fedezésére vonatkozzék, és a hadügyminiszter a további előirányzott 
összeget (itt még 23-)-26 milliós megosztás szerepelt) csak a külpolitikai helyzet 
romlása esetén, a kormányok beleegyezésével vehesse igénybe. Az uralkodó és a 
közös hadügyminiszter, figyelmetlenségből, vagy számításból, nem emelt szót a 
javaslat ellen, nem sejtve még, hogy ezzel milyen parazsat vettek a fejükre. 

A népfelkelés létrehozásának és a honvédség kiegészítésének költségei, amelyet 
a honvédelmi miniszterek a január 5-i tanácskozáson előterjesztettek, a vezérkari 
főnök eredeti tervezetétől eltérően 104 osztrák és 106 magyar gyalogos zászlóalj, 
valamint 50 magyar lovasszázad felállítására vonatkoztak. A konferencia abban 
hamar megállapodott, hogy ha sor kerül a költségigényeknek a törvényhozó testü
letek elé történő beterjesztésére, annak egyidejűleg és azonos indoklással kell tör
ténnie, és hogy a javaslat indoklásául szolgáló szempontokat a közös külügyminisz
ternek kell megadnia. A honvédség felfegyverzési módjáról, illetve a népfelkelés 
költségeiről beszélve azonban rögtön kiütköztek a két kormány közötti ellentétek 
Tisza kifogásolta, hogy az osztrák honvédelmi miniszter a Landwehr felfegyverzé
sére a közös hadsereg puskáit akarja igénybe venni, és el is érte, hogy az csak költ
ségmegtérítéssel történhessék. Ugyanakkor Fejérváry a magyar miniszterelnök ál
láspontjával nehezen összeegveztethetően azt kérte, hogy miután Magyarország 
több népfelkelő alakulatot állít ki, mint Ausztria, a lovasság létrehozásának költ
ségeit részben a közös hadügyminisztérium viselje. Osztrák részről erre kíméletesen 
csak azt válaszolták, hogy az ilyen költségátvállalásra nincs törvényes alap. Ugyan
itt még Szapáry magyar pénzügyminiszter felvetette, hogy a népfelkelés költségeit 
nem lehetne-e úgy tagolni, mint a hadseregét, és először csak a legszükségesebb részt 
igénybe venni, de ezt a variációt nemcsak Welsersheimb, hanem Fejérváry is eluta
sította. A január 7-i tanácskozáson az uralkodó indokoltnak minősítette a magyar 
kormánynak a lovasság költségeivel kapcsolatos álláspontját, de az osztrák kormány 
törvényességi aggályai miatt döntésre nem került sor. Mint ahogy a törvényjavaslat 
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beterjesztésének időpontját sem határozták meg, már csak azért sem, mert a két 
pénzügyminiszter még további mérlegelést tartott szükségesnek. A január 14-i 
magyar minisztertanács megerősítette, hogy az ötven lovasszázadot a közös had
ügyminisztérium költségvetésének terhére kell kiállítani, de egyébként a kilátásba 
helyezett költségekhez hozzájárult. Ezek után némi meglepetést kelthet, hogy a 
január 29-i közös minisztertanácson Tisza azzal a kéréssel rukkolt elő, hogy a magyar 
kormánynak a gyalogos népfelkelő zászlóaljak felállítására eredetileg előirányzott 
összegnek csak kevesebb mint felét, azaz 2,5 millió forintot kelljen egyelőre előterem
tenie. Hogy milyen belső megállapodás alapján tette ezt a javaslatot, nem lehet 
tudni, mindenesetre az harmonizált »Szapáry korábbi ötletével. A magyar indítvány 
a vitát új irányba vitte, és a közös hadügyminiszternek hosszasan kellett érvel
nie a hadügyi tárca eredeti javaslata mellett, érveléséhez megnyerve a közös 
külügyminiszter és az osztrák miniszterelnök támogatását. Tiszát azonban nem 
lehetett meggyőzni, és fenntartotta, hogy javaslatát az uralkodó elnöklete alatt 
tartandó tanácskozáson is előterjeszti. Az eredeti vitában, a lovasság költségeinek 
ügyében csak annyi előrelépés történt, hogy a közös hadügyminiszter feltételesen 
elfogadta Fejérvárynak azt a javaslatát, hogy magyar részről 14 gyalogos zászló
aljjal kevesebbet, osztrák részről ugyanannyival többet állítsanak ki, ez esetben 
magyar részről felszerelik az ötven lovasszázadot — az osztrák kormány képviselői 
azonban nem nyilatkoztak. A január 30-i, az uralkodó elnöklete alatt tartott tanács
kozáson ez a probléma kompromisszummal oldódott meg: a közös hadügyminiszter 
javaslatára hozott uralkodó döntés alapján Magyarországnak kilenc gyalogos zászló
aljjal és húsz lovasszázaddal kevesebbet kellett kiállítania, és ezzel a két országrészre 
eső anyagi terhek kiegyenlítődtek. Tisza költségcsökkentési javaslatának azonban 
nem volt semmi esélye: az uralkodó, hosszasan indokolva álláspontját úgy döntött, 
hogy az egész költségigényt a törvényhozó testületek elé kell terjeszteni. 

Az uralkodó a beterjesztés időpontját is meghatározta, és úgy döntött, hogy annak 
február 10-én kell megtörténnie. Tisza kérésére ugyan még egy-két nap haladékot 
adott, és a február 7-i magyar minisztertanács kívánságának megfelelően abba is 
beleegyezett, hogy a kormányjavaslatot ne kelljen február 15. előtt beterjeszteni,51 

de ennek már nem volt érdemi jelentősége. A lényeg az volt, hogy a beterjesztett 
javaslatokat február 18-án mind a magyar képviselőház, mind az osztrák Reichsrat 
elfogadta. Az uralkodó február 24-én elégedetten nyilatkozott a bécsi német nagy
követnek a magyar képviselőházról, amely mint mondta, hazafias módon, egyhan
gúlag és zavaró megjegyzések nélkül szavazta meg a kormányelőterjesztést, és egy
úttal reményét fejezte ki, hogy a hadügyi tárca rendkívüli igényei kapcsán majd a 
delegációk is hasonló magatartást tanúsítanak.52 Nem is csalódott reményeiben: a 
delegációk a kért összeget március 7-én a közös hadügyminiszter rendelkezésére bo
csátották. A hadvezetés most már a teljes legalitás birtokában költhette el a rög
töni felhasználásra előirányzott 24 millió forintot, sőt a „kikerülhetetlen sürgős 
szükségesség esetére" megszavazott 28 millióból is igénybe vehetett 6 milliót. 

Az 1887—1888. évi mozgósítási előkészületek 

A bolgár válság miatt egyébként is elmérgesedett helyzetet részint az orosz csa
patösszpontosítások, részint a német vezérkar preventív háborús tervei tették kri
tikussá, és Kálnokynak nem kis erőfeszítésébe került, hogy a katonákkal szemben 

61 4/MT. Magyar minisztertanács 1887. február 7. 2. A hadi felszerelésre szolgáló hitel kérdése tárgyában. OL K. 
27. 42. doboz. 
• 62 Renss an Bismarck. Wien, den 24. Februar 1887. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts Bonn. Österreich 
70. Bd. 23. 
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a politikai szempont elsőbbségét érvényesítse, és hogy a háborús megoldással kül
politikai meggondolásokból rokonszenvező magyar miniszterelnököt jobb belátásra 
bírja. Noha az osztrák—magyar külpolitikai vezetés elvetette a háborús megoldást, a 
háború bekövetkeztét bizonyos feltételek mellett nem tartotta teljesen kizártnak 
ezért nem emelt szót azok ellen az intézkedések ellen, amelyeket az osztrák—magyar 
hadvezetés tisztán katonai szempontból szükségesnek tartott. 

A kiindulópont ezekhez, miként egy évvel korábban, megint a vezérkari főnök 
emlékirata volt. Az 1887. december 3-án készült, a „Katonai helyzetünk Galíciában" 
címet viselő terjedelmes emlékirat53 komor színekkel ecsetelte az újabban kialakult 
helyzetet. Rámutatott arra, hogy az orosz részről folyamatosan foganatosított intéz
kedések, és különösen egy lovashadosztálynak a határtérségbe történt áthelyezése, 
teljesen megváltoztatta a szemben álló erők arányát, és olyan orosz túlsúlyt ered
ményezett, amely mozgósítás esetén akadályozhatja, sőt teljesen meggátolhatja az 
osztrák—magyar haderő felvonulását. Ez a tarthatatlan állapot csak úgy változ
tatható meg, ha a Monarchia is növeli a határtérségben elhelyezett alakulatainak 
létszámát, és ezzel megközelítően helyreállítja az erők korábbi egyensúlyát. Ennek 
megfelelően indítvánj^t tett a Galíciában elhelyezett alakulatok létszámemelésére, 
úgyszintén egy gyalogos hadosztály és négy lovasezred, valamint tüzérségi és mű
szaki alakulatok Galíciába történő áthelyezésére. A vezérkari főnök annak a meg
győződésének adott kifejezést, hogy az orosz előkészületek a háború megindításának 
szándékára vallanak, ezért saját javasolt intézkedéseit defenzív-előkészítő jellegűek-
nek minősítette. A dolog természetéből adódóan azonban azok egy osztrák—magyar 
részről kezdeményezett háború céljait is szolgálhatták, amely háború a német vezér
kar terveit ismerve, az osztrák—magyar hadvezetéstől nem volt teljesen idegen. 
A vezérkari főnök javaslatait 1887. december 8-án katonai konferencia vitatta meg, 
amelyen a közös külügyminiszter is részt vett.54 A konferencia, mint tudjuk, a közös 
külügyminiszter véleményének megfelelően elvetette azt a feltételezést, hogy az 
orosz csapatáthelyezések a háború megindításának szándékára vallanának, és a 
provokáció látszatát is elkerülendő, szigorúan defenzív jellegű intézkedések illetve 
előkészületek megtétele mellett döntött. így a javasolt csapatáthelyezések közül 
csak a műszaki alakulatok és az erődtüzérség galiciai telepítését hagyta jóvá, a 
gyalogos és lovas egységek esetében viszont csak az előkészületek megtételét en
gedélyezte, ugyanígy a behívások és a ló vásárlások foganatosításánál, ahol jóvá
hagyta ugyan a galiciai lovas és tüzér alakulatok számára kilátásba helyezett behí
vásokat és ló vásárlásokat, de a gyalogos alakulatoknál az előkészületek megtéte
lének engedélyezésére korlátozódott. A foganatosítandó intézkedések így jóval 
szerényebbek lettek, mint amilyeneket a vezérkari főnök eredetileg kilátásba helye
zett, de így is tekintélyes költségkihatásokkal jártak. Különösen a csapatáthelyezé
sek és a behívások előkészítése igényelt jelentős ráfordítást, mert tízezernél több 
katona és sokezer ló számára kellett barakkot és istállót építeni, és részükre élelmi
szerkészletét felhalmozni. A közös hadügyminiszter rögtön bejelentette igényét 3,25 
millió for inté i összeg azonnali, kormányjóváhagyás nélküli folyósítására, majd az 
intézkedések összköltségét 24,8 millió forintra becsülte. Elmondotta, hogy a dele
gációk által engedélyezett 52 millió forintból eddig 49 milliót utaltak át a hadügyi 
tárca javára, amiből a tárca 29 milliót elköltött, 20 milliót pedig a végrehajtandó 
intézkedésekre tartalékolt. Közölte, hogy mivel a 20 millió feletti igénybevételhez 
újabb delegációs határozat szükséges, célszerű az igényeket 20 millió alá szállítani. 
A közös hadügyminiszter indítványát elfogadták, és a konferencia az előirányzott 

53 Unsere militärische Lage in Galizien. Vortrag des Chefs des Generalstabes dd° 3. Dezember 1887. MKSM 20—1/ 
10—2 ex 1887. 

54 Protokoll der am 8. Dezember 1887. unter Ah. Vorsitze Seiner kais. und königl. Apostolischen Majestät in der 
Hofburg zu Wien stattgehebten comissionellen Beratung über die eventuell in Galizien zu ergreifenden Massnahnua 
militärischer Natur. MKSM 20—1/10—2 ex 1887. 
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intézkedések költségeit 16 mililó forintban állapította meg (beleértve a közös had
ügyminiszter 3,25 milliós azonnali igényét), és az uralkodó a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően megint kilátásba helyezte a közös minisztertanács összehívását. 

A közös minisztertanács két alkalommal, 1887. december 18-án és 19-én tárgyalta 
a hadvezetés újabb költségigényét.55 Ezek a konferenciák egészen más képet mutat
tak, mint az egy évvel korábbi hasonló tanácskozások, ahol a kormányfőknek és 
minisztereknek csak a költségek fedezésének módjáról volt alkalmuk nyilatkozni. 
A közös külügyminiszter abban jelölte meg a tanácskozás feladatát, hogy az a Mo
narchia álláspontját az orosz katonai intézkedésekkel szemben meghatározza, és 
a következtetéseket levonva a katonai ellenlépések anyagi fedezetét biztosítsa. 
Hogy a közös minisztertanács most a politika döntés fórumává válhatott, az a 
helyzet kritikus voltából következett : ha egyszer valóban háborúval kellett szá
molni, nem lehetett az alkotmányos testületek közreműködését és egyetértését nél
külözni. Persze végül valójában nem döntött a közös minisztertanács, csak magáévá 
tette azt az álláspontot, amelyet a katonai konferencia a közös külügyminiszter 
javaslatára kialakított. Ezen az sem változtatott, hogy a magyar miniszterelnök 
eredetileg eltérő álláspontot képviselt, és hogy véleményét továbbra is fenntartotta. 
Mindebből az következett, hogy a beható külpolitikai jellegű eszmecsere után, ame
lyet az előző fejezetben ismertettünk, a közös minisztertanács érdembeli döntési jog
köre megint csak a költségek megszavazására és azok előállítási módjának megjelö
lésére korlátozódott. De az egy évvel korábbihoz képest ebben a tekintetben is 
mutatkozott változás: a közös hadügyminiszter térképpel a kezében tájékoztatást 
adott a kétoldali csapatfelállításokról, és részletesen ismertette azokat az intézke
déseket, amelyeket a katonai konferencia az erőegyensúly helyreállítása érdekében 
elhatározott. A jelenlévő kormányfőknek és minisztereknek ezzel kapcsolatban ugyan 
nem volt észrevétele, de a helyzet és az intézkedések ismeretében könnyebb szívvel 
járulhattak hozzá a költségekhez. Nem is ismétlődött meg az egy évvel korábbi 
huzavona. Igaz, az osztrák pénzügyminiszter hosszasan siránkozott az újabb anyagi 
megterhelés miatt, és a magyar miniszterelnök költségcsökkentést is indítványo
zott, de viszonylag hamar megállapodtak. Elhatározták, hogy a kért 16 milliót a 
közös hadügyminiszter rendelkezésére bocsátják, és azt utólagos jóváhagyás céljá
ból a delegáció 1888 májusi, a szokásosnál korábban tartandó rendes ülésszaka elé 
terjesztik. Ezt a döntést az uralkodó elnöklete alatt, a három közös miniszter rész
vételével tartott közös minisztertanács, ahogy az uralkodó kifejezte magát, a közös 
kormány, 1888. január 11-i ülésén megerősítette.56 Az már egy másik történet, hogy 
amikor a delegációk végül 1888 júniusában összeültek, nem csak a 16 milliós, már 
igénybe vett hitelt kellett jóváhagyniuk, hanem újabb 31 milliós soron kívüli költség
igény fölött is határozniok kellett, és hogy a jóváhagyás éppúgy megtörtént, mint 
egy évvel korábban az 52 milliós különleges hitel esetében. A vezérkari főnök ugyan
is időközben, jóllehet a háborús feszültség 1888 tavaszán érezhetően csökkent, újabb 
intézkedési tervvel rukkolt elő,57 és az 1888. március 10-én ülésező katonai konferen
cia ezekre a tervekre is áldását adta.58 Az 1888 április végén és május elején ülésező 
négy közös minisztertanács59 valamennyit lefaragott a tervezett kiadásokból, de 

55 Gem. Ministerrat vom 18. Dezember 1887. RMRZ 346. — Gem. Ministerrat vom 19. Dezember 1887. RMRZ 347. 
56 Uo. 11 Januar 1888. RMRZ 349. 
57 Anträge des k. k. Chefs des Generalstabes zur Steigerung der Wehrkraft der österr.ung. Monarchie [1888]. MKSM 

20—1/1—2 ex 1888. 
58 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apostolischen Majestät am 10. März 1888. in Wien stat t

gehabte Konferenz. Gegenstand der Beratung waren : a. Die Anträge des Chefs des Generalstabes zur Steigerung der 
Wehrkraft der Monarchie, b . Die Anträge des Reichskriegsministeriums für das Heeresbudget pro 1889. MKSM 
20—1/1—2 ex 1888. 

59 Gem. Ministerrat vom 29. April 1888. RMRZ 352. — Gem. Ministerrat vom 30. April. 1888. RMRZ 353. — Gem. 
Ministerrat vom 1. Mai 1888. RMRZ 354. — Gem. Ministerrat vom 2. Mai 1888. RMRZ 355. 
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az újabb speciális hitelhez végül hozzájárult. Nem utolsó sorban azért, mert a közös 
külügyminiszter a korábbiaknál is hathatósabban támogatta a hadvezetés elgondo
lásait. 

A tartalékosok és póttartalékosok béke idején történő behívása 

A közös minisztertanács, miközben a küszöbön álló háború anyagi fedezetét biz
tosította, olyan problémákkal is foglalkozott, amelyeknek megoldása az esetleges 
had viselés törvényi-jogi vonatkozásainak rendezéséhez tartozott. Ezek közül a hadi-
szolgálmányokról szóló törvényről, illetve rendeletről már beszéltünk, és elmondot
tuk, hogy annak hosszú időn át vajúdó ügye 1888 elején talált megoldásra.60 Hasonló 
rendezést kívánt a tartalékosok és póttartalékosok béke idején történő tervezett és 
elhatározott soron kívüli behívása. Mint tudjuk, a vezérkari főnök 1887. december 
3-i emlékirata nagyszabású behívásokat helyezett kilátásba, és hogy az 1887. de
cember 8-i katonai konferencia ezek közül a Galíciában állomásozó lovassági és 
tüzérségi alakulatok részére történő behívásokat jóvá is hagyta, a gyalogos alaku
latok tekintetében pedig elrendelte az előkészületek megtételét. A konferencián az 
uralkodó megkérdezte, hogy a behívások foganatosításának nincs-e törvényi aka
dálya, amire a jelenlevő miniszterektől azt a választ kapta, hogy a behívó parancs 
kiadása kizárólagos uralkodói jogkör.61 Ez az információ, mint utóbb kiderült, nem 
volt egészen pontos, mindenesetre a közös hadügyminiszter a konferencia határozata 
alapján felterjesztést készített a tényleges szolgálatot töltő utolsó évjárat egyes 
alakulatoknál történő visszatartására, illetve a már tartalékba helyezettek behívá
sára, amit az uralkodó jóvá is hagyott.62 Időközben kiderítették, hogy a véderőtör-
vény 10. paragrafusa, amely a tartalékosok behívását szabályozza, tulajdonképpen 
nem ad lehetőséget a tartalékosok és póttartalékosok béke idején, nem fegyver
gyakorlatra történő behívására. A közös hadügyminisztérium ezért törvényter
vezetet készített a tartalékosok első, valamint a póttartalékosok három legfiatalabb 
korosztályának béke idején történő rendkívüli behívásáról, és a behívást rendeleti 
úton kívánta foganatosítani. A magyar minisztertanács 1888. február 22-én foglal
kozott a közös hadügyminisztérium tervezetével, de nem hozott érdemleges hatá
rozatot. Kifejezte azt a kívánságát, hogy a javaslat előbb a közös minisztertanács 
elé kerüljön, és egyúttal kifogásolta, hogy a tervezet az uralkodói behívási parancsot 
a közös hadügyminiszteri rendelettel szándékozik helyettesíteni.63 Március 17-én a 
minisztertanács felhatalmazta a miniszterelnököt, hogy a korábbi feltételek fenn
tartásával hozzájáruljon a törvénytervezethez.64 Az ügy a magyar kormány kíván
ságával egyezően 1888. március 23-án került a közös minisztertanács elé, ezen azon
ban, a meglehetősen szűkszavú jegyzőkönyv szerint, Tisza Kálmán nem hozta szóba 
a magyar fenntartásokat. Csupán arról folyt eszmecsere és született megállapodás, 
hogy a törvénytervezet parlamenti elfogadása nem vonhatja maga után automatiku
san a keletkező kiadások jóváhagyását is, mert ez utóbbihoz a delegációk, sürgős 
esetben a kormányok egyetértésének kieszközlése szükséges.65 A törvénytervezetet 
a magyar országgyűlés és az osztrák Reichsrat elfogadta, és Magyarországon mint 
az 1888. évi XVIII. törvénycikk, Ausztriában pedig mint az 1888. május 31-i törvény 
lépett életbe. A Monarchia viszonyai között kivételes gyorsasággal létrejött törvény 

60 V. ö. 33-as és 34-es jegyzet. 
61 V. ö. 54-es jegyzet. 
62 Vortrag des Reichskriegsministers dd° 12. Dezember 1887 betreffend die bei einigen Truppenkörpern einzuleitende 

Standeserhöhung. MKSM 20—1/10—3 de 1887. 
63 5/MT. Magyar minisztertanács 1888. február 22. 8. A tartalékos katonák és póttartalékosok béke idején tény

leges szolgálatra behívhatását tárgyaló törvényjavaslat. OL K. 27. 43. doboz. 
64 7/MT. Magyar minisztertanács 1888. március 17. 15. A tartalékosok és póttartalékosok kivételes behívásáról 

szóló törvényjavaslat. OL K. 27. 43. doboz. 
65 Gem. Ministerrat vom 23 . März. 1889. BMRZ 351. 
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alkalmazására, bár a háborús feszültség időközben csökkent, rövidesen sor került, 
és a tartalékosok, illetve póttartalékosok már július folyamán bevonultak az egyes 
ala kulatokhoz ,66 

A háború esetén alkalmazandó kivételes jogszabályok 

A hadvezetés figyelme 1887—88 fordulójának kritikus napjaiban a várható had
műveleti területre és a hátországra is kiterjedt, és a vezérkari főnök 1887. december 
14-én hosszú emlékiratban sürgette azoknak a kivételes rendszabályoknak a vég
legesítését, amelyek háború esetére a büntető- és rendőri hatalom erősítését szolgál
ták.67 A kivételes jogszabályok megalkotására irányuló tevékenység ekkorra már 
nem volt előzmény nélküli, mert az osztrák minisztertanács 1883 óta számos ren
delettervezetet hagyott jóvá, és azok tulajdonképpen készen áll tak a kiadásra. í g y 
egyebek mellett elkészült az állampolgári jogok felfüggesztéséről, a kivételes bírás
kodás bevezetéséről, valamint az esküdtbíróságok milködésének felfüggesztéséről 
szóló rendelettervezet, valamennyi Galíciára és Bukovinára vonatkozó érvénnyel, 
úgyszintén a posta forgalmát és a sajtó hírszolgálati tevékenységét korlátozó jog
szabály, amely az egész osztrák államterületre nézve hatállyal bírt . A vezérkari főnök 
emlékiratára Taafife osztrák miniszterelnök a maga részéről így megnyugtató választ 
adhatot t . Egyú t ta l azt is közölte, hogy véleménye szerint a Monarchia mindkét 
államterületét érintő rendelettervezetek egyeztetése a közös kormányra tartozik.68 

Áz uralkodó az 1887. december 19-én t a r to t t közös minisztertanácson fel is hívta a 
magyar miniszterelnök figyelmét a mozgósítással kapcsolatos osztrák jogszabály
alkotó tevékenységre, és kívánatosnak mondta, hogy azzal magyar részről is meg
ismerkedjenek,69 de ennél több a közös minisztertanács szintjén nem tör tént . Tisza 
Ká lmán közölte, hogy magyar részről hasonló munkálatok folyamatban vannak, és 
a magyar minisztertanács valóban már december 29-én jóváhagyta a kivételes intéz
kedések életbe léptetéséről szóló törvényjavaslatot és az ahhoz kapcsolódó rendelet
tervezeteket.70 Az osztrák és a magyar rendelettervezetek egyeztetését a közös 
hadügyminisztérium vállalta, nem sok sikerrel. Amikor a közös hadügyminisztérium 
felhívta a magyar kormány figyelmét arra, hogy az osztrák tervezetben már a moz
gósítás előtt korlátozás alá esik a postai forgalom és a sajtó út ján tör ténő hírközlés, 
és kívánatosnak mondta, hogy magyar részről is ezt az eljárást alkalmazzák, a ma
gyar minisztertanács a levéltitokra vonatkozó törvényes határozatokra és a sajtó 
szabadságára hivatkozva a t tó l mereven elzárkózott.71 Álláspontját a későbbiek 
során is fenntar tot ta , és a közös hadügyminisztérium évekkel későbbi újabb inter
veniálása sem vezetett eredményre.72 Közben osztrák oldalról változatlan inten
zitással folytak a jogszabályalkotó munkálatok, és a kiadandó rendeleteket 1888 
nyarán az uralkodó elnöklete a lat t t a r to t t tanácskozáson végső formába öntötték.7 3 

A nagy igyekezet azonban már nem volt időszerű, mer t a háborús feszültség elmúl
tával a tervezetek a minisztériumok iratszekrényeiben maradtak. Mind Magyar

es Vortrag des Keichskriegsministers vom 7. Juli 1888, mit welchem der Ah. Befehl erbeten wird Ersatzreservisten 
der Infanterie und des Tiroler Jägerregiments zur aktiven Dienstleistung einzuberufen. MKSM 72—9/3 ex 1888. 

67 Mémoire über Ausnahms-Massregeln zur Stärkung der Straf- und Polizeigewalt im Kriegsfall. K. k. Chef de3 
Generalstabes. Wien, am 14. Dezember 1887. MKSM Sep. Fase. 70. N° 45. 

68 Bemerkungen des k. k. Ministerpräsidenten zu dem Mémoire vom 14. Dezember 1887. des Chefs k. k. General
stabes. MKSM Sep. Fase. 70. N»45. 

69 Gem. Ministerrat vom 19. Dezember 1887. BMBZ 347. 
70 33/MT. Magyar minisztertanács 1887. december 29.1. A háború esetén szükséges rendkívüli intézkedéseket tár

gyaló tőrvényjavaslat és kormányrendelet tervezete. OL K. 27. 43. doboz. 
71 5/MT. Magyar minisztertanács 1888. február 27. 9. A mozgósítás esetére tervezett rendkívüli intézkedésekre 

vonatkozó rendeletek kiegészítése. OL K. 27. 43. doboz. 
72 Auszug aus dem Einsichtsacte des Reichskriegsministeriums Präs. N°956 1894 betreffend die Neuredigierung 

des Entwurfes eines ungarischen Gesetzvorschlages über die im Kriegsfalle anzuwendendena usserordentlichen Mass
nahmen. Wien, am 30. September 1894. MKSM 33—1/1—27 ex 1894. 

73 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apostolischen Majestät stattgehabte Conferenz in der 
königl. Hofburg zu Budapest betreffend die für den Kriegsfall vorbereiteten Massnahmen. MKSM 69—1/11 ex 1888. 
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országon, mind Ausztriában napvilágot látott viszont a behívó parancsnak nem 
engedelmeskedők megbüntetéséről szóló jogszabály, az előbbi helyen mint az 1890. 
évi XXI. törvénycikk, az utóbbin pedig mint az 1890. június 28-i törvény. 

Az ismétlő rendszerű fegyverek bevezetése 

A hadügy egészéről szóló áttekintés során elmondottuk, hogy a különböző fegyver
nemek fegyverzete meglehetősen nagy stabilitást mutatott, és hogy a gyalogság az 
1867-ben bevezetett Werndl-rendszerű hátultöltős, egylövetű, gyúszeges puskát 
egészen a nyolcvanas évek közepéig használta. Mindez annak ellenére volt így, hogy 
a lőfegyverek területén is jelentős technikai fejlődés ment végbe, és az ismétlő rend
szerű puska mintapéldányai a Monarchiában is, Európa más országaiban is készen 
állottak. Igaz, néhányat ezek közül kipróbáltak, és Kropatschek ezredes ismétlő 
rendszerű lőfegyverét 1874 és 1880 között a boszniai gyalogságnál és a magyar 
csendőrségnél használatba is vették, de általánosabb jellegű bevezetésre nem került 
sor. Bizonyos technikai problémák megoldatlansága, a pénzügyi helyzet, és más 
hatalmak várakozó álláspontja egyaránt az egylövetű fegyver megtartása mellett 
szólt. 

1884 folyamán Európa-szerte megerősödtek az ismétlő rendszerű fegyverek beve
zetésére irányuló törekvések, és ennek hatására a közös hadügyminisztérium is in
tenzíven foglalkozni kezdett a véderőnél használt lőfegyverek korszerűsítésével. 
Ferdinand Mannlicher bécsi mérnök 1885 januárjában bemutatta ismétlő rendszerű, 
egyenes tolózárral ellátott lőfegyverét, amelybe öt töltényt lehetett betárazni. 
és amellyel percenkint 36 lövést lehetett leadni. A fegyvert a hadügyminisztérium 
szakértő bizottsága megfelelőnek találta és 1885 októberében öt zászlóaljat szereltek 
fel vele. Miután a tömeges méretű kipróbálás is kedvező eredményt hozott, a szak
értő bizottság 1886 júniusában javaslatot tett a fegyver általános bevezetésére. 
Egyetlen problémát az űrméret okozott. Az ismétlő rendszer amúgy is megnövelte a 
töltényszükségletet és ezzel együtt a katona terhelését, amit a l l milliméteres kali
ber megtartása csak tovább fokozott. A puskacső elszennyeződése miatt viszont a 
bizottság nem látott lehetőséget az űrméret csökkentésére. A bizottság javaslatát 
elfogadva a közös hadügyminiszter az 1887-es hadügyi költségvetésbe 3,5 millió 
forintot iktatott be az 1886 M Mannlicher ismétlő rendszerű lőfegyver be vezér 
tésére.74 

A közös minisztertanács 1886. szeptember 25-i ülésén, az éves költségvetés meg
tárgyalás alkalmával találkozott először az ismétlő rendszerű lőfegyverek beveze
tésének problémájával.75 A bevezetés szükségességét senki sem vonta kétségbe 
amihez bizonyára az is hozzájárult, hogy éppen ezen az ülésen vitatták meg először 
a bolgár válság következményeit, és vetettek számot annak lehetséges későbbi ha
tásával. Dunajewski osztrák pénzügyminiszter kérdésére a közös hadügyminiszter 
elmondotta, hogy az új lőfegyver bevezetésének összköltsége 35 millió forintot tesz 
ki, amely költséget négy évre, nyolc-nyolc milliós részletekre szándékozik elosztani. 
A közös minisztertanács az 1887-re előirányzott 3,5 millió forintot jóváhagyta; 
ennek fejében viszont szükségesnek tartotta egyéb költségvetési tételek törlését. 
Jellemző módon megint a katonaság napi harmadszori étkeztetésére, azaz vacsoráz-
tatására kilátásba helyezett összeget törölték, pedig ez a tétel már többször szerepelt 
a költségvetési tervezetben. 

74 Mémoire über die Notwendigkeit der Beschaffung von Bepetirge wehren. [Dátum nélkül, valószínűleg 1888 
végén]. MKSM 25—2/2 de 1886. 

75 Gem. Ministerrat vom 25. September 1886. BMBZ 331. 
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Miután az új lőfegyver bevezetésének költségeit a delegáció is megszavazta, a 
közös hadügyminiszter 1887 januárjában felterjesztést készített az uralkodó szá
mára a tervezett intézkedés jóváhagyása céljából. A felterjesztésben jelezte, hogy a 
steyeri fegyvergyár 1887 októberéig 83 ezer fegyvert szállít, majd később heti 6—8 
ezer darabot készít, így 1890 közepéig a gyalogság egészének felfegyverzése, vala
mint az 50 százalékos tartalékképzés megtörténhet. A felterjesztést az uralkodó 1887. 
január 27-én jóváhagyta, és ezzel megindult a gyalogság 1886 mintájú fegyver
rel történő felszerelése.76 Időközben folytatódtak a próbák a kisebb kaliberű fegy
verrel, amelyek a füstnélküli lőpor kifejlesztése következtében kedvező eredményre 
vezettek. így alig hogy elkezdődött az 1886 mintájú fegyver bevezetése, szüksé
gesnek és célszerűnek mutatkozott a módosítás. Ezt az a körülmény is megkönnyí
tette, hogy a steyeri fegyvergyár 1888 márciusáig az előirányzott 143 ezer fegyver 
helyett csupán 90 ezret szállított. A közös hadügyminiszter 1888. március 8-án újabb 
felterjesztést készített, és az 1888 mintájú, 8 milliméteres ismétlő rendszerű lő
fegyver bevezetésére tett indítványt, amelyet az uralkodó március 10-én jóváha
gyott.77 Az immáron folyamatosan történő szállítások eredményeként a közös had
ügyminiszter 1890 áprilisában arról jelenthetett, hogy az egész gyalogság felfegy
verzése megtörtént.78 Két évvel később a lovasság 8 milliméteres ismétlő rendszerű 
karabéllyal történő ellátása is befejeződött.79 

A közös minisztertanács a lőfegyver űrméretében végbement változással nem 
foglalkozott, viszont évről évre találkozott a költségigényekkel. Ilyen alkalmakkor 
többnyire pénzügytechnikai vonatkozásokról esett szó, mint például 1887. szeptem
ber 28-án, amikor az esedékes kilenc milliónak a költségvetésbe való felvételét füg
gőben hagyták addig, amíg a két pénzügyminiszter a költségigény fedezésének mód
járól megállapodik.80 Hogy Tisza Kálmán egyik alkalommal a lovasság karabéllyal 
való ellátását a következő évre akarta halasztani, kivétel számba ment.81 A testü
let, amely más esetben minden garast a fogához vert, az ismétlő rendszerű fegyverek 
bevezetésének költségeméi nagyvonalúan viselkedett. 

Az ismétlő rendszerű lőfegyver bevezetése a fegyvergyakorlatok szükségességét is 
felvetette. A vezérkari főnök azt indítványozta, hogy a tartalékos és póttartalékos 
állományt ebből a célból a véderőtörvényben engedélyezett háromszori gyakorlaton 
fölül még két hetes fegyvergj^akorlatra hívják be, és hogy teremtsék meg ennek jog
szabályi és pénzügyi feltételeit. A közös hadügyminisztérium részint a véderőtör-
vény küszöbön álló megújítására, részint a pénzügyi problémákra való tekintettel 
nem látta célszerűnek ilyen javaslattal a kormányok elé lépni, és úgy foglalt állást, 
hogy az ismétlő fegyverekkel való begyakorlás a véderőtörvényben előírt fegyver-
gyakorlatokon történjék.82 Az uralkodó az 1887. december 19-i közös miniszter
tanácson ennek ellenére szóba hozta, hogy törvényes alapot kell teremteni a rend
kívüli behívásokra,83 és a magyar minisztertanács 1887. december 29-i ülésén jóvá 
is hagyott egy ilyen törvényjavaslatot,84 annak beterjesztésére azonban nem került 
sor. Az ismétlő fegyverekkel való begyakorlás a közös hadügyminisztérium állás
pontjának megfelelően a véderőtörvényben előírt fegyvergyakorlatokon ment végbe. 

76 Vortrag des Reichskriegsministers dd° 25. Jäner 1887 mit welchem die Ah. Genehmigung zur Einführung des 
Repetirgewehres M. 1886. a. u. erbeten wird. MKSM 4—1/1 ex 1887. 

77 Vortrag des Reichskriegsministers vom 8. März 1888. MKSM 4—2/2 ex 1888. 
78 Uo. 19. April. 1890. MKSM 4—3/3 ex 1892. 
79 Uo. dd° 7. Mai 1892. MKSM 4—3/3 ex 1892. 
80 Gem. Ministerrat vom 28. September 1887. RMRZ 345. 
81 ÜO. 29. April 1889. RMRZ 356. 
82 Vortrag des Reichskriegsministers dd° 5. Dezember 1887 betreffend die Vornahme der Waffenübungen der 

Reservemänner zum Zwecke der Einschulung mit dem Repetirgewehr. MKSM 4—1/5 ex 1887. 
83 Gem. Ministerrat vom 19. Dezember 1887. RMRZ 347. 
84 33/MT. Magyar minisztertanács 1887. december 29. 9. Törvényjavaslat a hadsereg és honvédség tartalékosainak 

rövid fegyvergyakorlatra behívásáról. OL K. 27. 43. doboz. 
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A magyarországi fegyvergyár 

Az ismétlő rendszerű fegj^verek bevezetésével egyidejűleg merült fel a magyar
országi fegyvergyár létesítésének gondolata. Az 1886. évi őszi delegációs ülés alkal
mával magj^ar részről kifogásolták, hogy a magyar honvédség felfegyverzése is az 
osztrák fegyvergyár gyártmányaival történjék, és azt indítványozták, hogy Magyar
országon is építsenek fegyvergyárat. A közös hadügyminiszter úgy nyilatkozott, 
hogy a második fegyvergyár létesítését örömmel üdvözölné, amennyiben az techni
kában, árban és szállításban a steyeri gyáréhoz hasonló feltételeket tud biztosítani. 
Azt is közölte, hogy jóllehet a steyeri gyár 1889 végére 930 ezer fegyvert képes szál
lítani és ezzel a véderő összes szükségletét ki tudja elégíteni, a második fegyvergyár 
létesítése az ú j rafelfegy vérzés folyamatát mintegy nyolc hónappal megrövidítené, 
és ez a feszült nemzetközi helyzetben mindenképpen nyereségnek lenne tekinthető.85 

A magyar kormány jóval kisebb lelkesedést és érdeklődést mutatott. Fejérváry 
honvédelmi miniszter 1887. március 5-én beszámolt a minisztertanácsnak arról, 
hogy a Löwe-Mannlicher cégtől ajánlatot kapott a fegyvergyár megépítésére és 400 
ezer fegyver szállítására, de az ajánlat elfogadását nem javasolta, és a miniszter
tanács úgy foglalt állást, hogy a budapesti fegyvergyár létesítésének gondolata ez 
idő szerint ejtessék el.86 Tekintettel azonban arra, hogy a közös hadügyminiszter 
még nem nyilatkozott arról, hogy a gyár termékeiből a közös hadsereg részére meny
nyit venne át, a minisztertanács azt is határozatba vette, hogy az ügy megtárgya
lása végett kérni fogja a közös minisztertanács összehívását. Az eredeti elutasító 
álláspont időközben módosult, és június 13-án azzal az indoklással, hogj^ a Monarchia 
nem alapozhat egyetlen fegyvergyárra, úgy határoztak, hogy mégis szerződést köt
nek a Löwe-Mannlicher céggel.87 

A magyar kormány által kért közös minisztertanács július 2-án ült össze, de ezen 
a magyar fegyvergyárnak tulajdonképpen nem akadt ügyvédje. Tisza Kálmán, az 
előzmények ismeretében, számunkra kissé érthetetlen módon azt hangsúlyozta, 
hogy a mag\^arországi fegyvergyár létesítése két évvel kitolná a magyar honvédség 
ismétlő fegyverekkel való ellátását, és ezzel a véleménnyel a közös hadügyminiszter 
is egyetértett. Döntés azonban semmilyen irányban nem született, mert a közös 
hadügyminiszter is tájékozatlan volt a steyeri gyár feltételeit illetően, és nem tudta 
megmondani, hogy ez utóbbi meg tudja-e adni a magyar kormány által kért tíz 
éves részletfizetési kedvezményt, amit a Löwe-Mannlicher cég már kilátásba helye
zett.88 Miután az osztrák fegyvergyár ezt a kedvezményt végül nem biztosította, 
a magyar kormány újra a fegyvergyár létesítésének irányába hajlott. Az 1888. ja
nuár 7-i minisztertanács úg}^ döntött, hogy szerződést köt a céggel a fegyverg3rár 
felépítéséről és 180 ezer darab 1888 mintájú lőfegyver megvásárlásáról.89 A fegy
vergyár felépítéséről szóló javaslatot a parlament mint az 1888. évi II. törvénycik
ket jóváhagyta. A gyár építése 1888. június 18-án kezdődött, és rendkívül gyorsan, 
már 1888. december 31-re befejeződött.90 A fegyvergyártás beindulása azonban ko
rántsem ment ilyen zökkenőmentesen. A gyár 1889 júliusára a szerződésben ki
kötött ezer puska helyett mindössze húszat szállított, de ezek is használhatatlan
nak bizonyultak. Több hiábavaló próbálkozás után a magyar kormány 1890. június 

85 Exposé über die Frage ob die Idee der Erbauung einer Waffenfabrik in Budapest zu realisiren sei oder nicht. 
[Dátum nélkül, valószínűleg 1886 végén]. MKSM Sep. Fase. 69. N° 18. 

86 7/MT. Magyar minisztertanács 1887. március 5. 1. A Budapesten felállítandó tervezett fegyvergyár ügyében. 
OL K. 27. 42. doboz. 

87 18/MT. Magyar minisztertanács 1887. június 13. 1. A magyarországi fegyvergyár felállítása ügyében. OL K. 
27. 42. doboz. 

88 Gem. Ministerrat vom 2. Juli 1887. BMBZ 342. 
89 3/MT. Magyar minisztertanács 1888. január 17. 1. A fegyvergyár tárgyában. OL K. 27. 42. doboz. 
90 Temesváry Ferenc: Fejezetek a Magyar Fegyvergyár történetéből I. Folia Historica 5. (1977.) 154. o. 
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27-én úgy döntött, hogy a Löwe-Mannlicher céggel kötött szerződést felbontja, és 
a honvédség részére szükséges fegyvereket a steyeri fegyvergyártól rendeli meg.®1 

A Soroksári úti fegyvergyár rövidesen a felszámolás sorsára került. 

A vederőtörvény 1889-es megújítása 

A népfelkelésről szóló törvény létrejöttét bemutatva elmondottuk, hogy a had
vezetés milyen nagy mértékben elégedetlen volt a véderőtörvénnyel, és hogy a 
Monarchia véderejének más hatalmakhoz viszonyított fokozódó lemaradását ennek 
az 1868-ban meghozott, és azóta lényegében változás nélkül fennálló jogszabálynak 
tulajdonította. Arról is szó volt, hogy a népfelkelési törvény létrehozását tulajdon
képpen az a szándék motiválta, hogy legalább indirekt módon, a vederőtörvény 
megkerülésével növelhessék a hadsereg rendelkezésére álló emberanyagot és bizto
síthassák a háború esetén szükségessé váló folyamatos hadkiegészítést. A népfel
kelési törvény a hadkiegészítés gondjain valóban sokat segített, de mivel ez a tör
vény csak végszükségben, háború esetén volt alkalmazható, a hadseregfejlesztés 
alapvető problémáit nem oldhatta meg. A tíz évre előre megszabott és meglehetősen 
alacsonyra meghatározott újoncjutalék, a póttartalék törvényben történő meghatáro-

sokféle mentesség és a mentesség háború idején is fennálló érvényessége to
vábbra is megakadályozta, hogy a fegyverviselésre alkalmas egész férfinépesség 
katonai kiképzést nyerjen, és mint ilyen, háború esetén a hadsereg rendelkezésére 
álljon. 

A vederőtörvény soron következő megújítása 1889-ben volt esedékes, amely al
kalommal a hadvezetés megkísérelhette kiküszöbölni a meglévő anomáliákat, de 
az ezzel kapcsolatos munkálatok jóval korábban megkezdődtek. A közös hadügy
minisztérium 1885 tavaszán terjedelmes emlékiratot készített, amelyben a vederő
törvény, különösképp pedig a hadkiegészítés rendszerének fogyatékosságait ele
mezte.92 Az emlékiratban első helyen arról volt szó, hogy a véderő hadilétszámának 
törvényben történő rögzítése hibás és káros, mert ennek következtében a hadsereg 
elesik a fegyverviselésre alkalmas népesség jelentékeny részétől. A tizenkét had
köteles korosztály összlétszáma, az értelem szerinti hadilétszám ugyanis jóval ma
gasabb, mint a véderőtörvényben meghatározott 800 ezres hadilétszám. A vederő
törvény további fogyatékossága, ahogy az emlékiratban megfogalmazták: leginkább 
káros rendelkezése, hogy a póttartalék százalékos arányát is meghatározza, még
hozzá rendkívül alacsony szinten, és ezzel a háborús veszteségek pótlását lehetet
lenné teszi. A továbbiakban az emlékirat a véderőtörvénynek a mentességgel foglal
kozó szakaszait kifogásolta, és rámutatott arra a visszásságra, hogy ennek követ
keztében évenként 15—16 ezer fegyverviselésre alkalmas férfi marad ki a hadsereg
ből, ráadásul ezek, a vederőtörvény további lazasága következtében, háború idején 
is mentességet élveznek. Ugj'-ancsak hibásnak találta az emlékirat a rekruták el
osztásának érvényben lévő területi rendjét, mert a közös hadsereg emiatt gyakran 
nem kapta meg az őt megillető újoncjutalékot. Végezetül az emlékirat szóvá tette, 
hogy a kedvezőtlen állítási eredmények nem kis mértékben abból következnek, 
hogy a vederőtörvény a 20. életévben állapította meg a sorkötelezettséget, holott 
a rekruták ekkorra többnyire még éretlenek, és emiatt a fegyveres szolgálatra alkal
matlanok. Befejezésül a közös hadügyminisztérium tizenhárom pontban összegezte 
javaslatait, és egyebek mellett a hadilétszám és a póttartalék törvénybeli meghatá
rozásának megszüntetését, a hadsereg és a két honvédség újoncszükségletének éven-

91 23/MT. Magyar minisztertanács 1890. június 27.1. A magyar fegyvergyár tárgyában. OL K. 27. 47. doboz. 
92 Mémoire über die ungűngstigen Verhältnisse der Ergänzung der bei der mobilen Armee entstehenden Abgänge 

— dann über die zu diesem Zwecke höchst wünschenswertes Verbesserungen des Wehrgesetzen und der Durchfüh
rungsbestimmungen zu denselben. [Dátum nélkül, valószínűleg 1885 áprilisában]. MKSM 20—1/10—3 de 1885. 
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kénti meghatározását, a mentességi jogcímek korlátozását, a mentesség háború 
alatti megszüntetését, és a sorkötelezettség 21. évre történő felemelését, vagy ehe
lyett a negyedik sorköteles év bevezetését indítványozta. 

A közös hadügyminisztérium emlékiratát az uralkodó elnöklete alatt tartott 
három katonai konferencia vitatta meg. Az első tanácskozást 1885. május 10-én 
szűkebb körben tartották, és azon csak a hadsereg főfelügyelője, a közös hadügy
miniszter, a vezérkar főnöke, a katonai kancellária vezetője és a közös hadügymi
nisztérium második osztályának vezetője vett részt,93 a másik kettőt, május 30-án,94 

illetve május 31-én95 kibővítve, a két honvédelmi miniszter jelenlétében. Különösen 
az első és a negyedik pont: a hadilétszám megszabásának elhagyása és az évi újonc
kontingens fixálása körül folyt élénk vita. A pozíciók a nópfelkelési törvény vitája 
alkalmával elfoglalt álláspontokra emlékeztettek. Fej ér váry magyar honvédelmi 
miniszter állam jogi megfontolásból ellenezte a hadilétszám meghatározásának el
hagyását, az újonckontingens emelését pedig praktikus okokból, a rossz sorozási 
eredmények miatt, kivihetetlennek minősítette. Welsersheimb osztrák honvédelmi 
miniszter viszont melegen támogatta a közös hadügyminisztérium mindkét javas
latát, azzal érvelve, hogy a hadilétszámot másutt sem határozzák meg, és hogy a 
rossz állítási eredmények nem a tényleges alkalmatlanságból, hanem külső körül
ményekből (a hibás anyakönyvvezetésből és a kivándorlás szabályozatlanságából) 
következnek. A hadilétszám fixálásának megszüntetését a közös hadügyminiszté
rium osztályvezetője nem tudta eléggé megindokolni, és az uralkodó kérdésére csu
pán annyit mondott, hogy ez politikai tekintetben nem célszerű. Miután érdekes 
módon maga a közös hadügyminiszter is ellene volt a fix hadilétszám elhagyásának, 
az uralkodó úgy döntött, hogy ezt a pontot további megfontolás tárgyává kell 
tenni. A konferencia viszont lényegében megegyezett abban, hogy a közös hadsereg 
újonckontingensét 95 ezerről 101 ezerre kell emelni, és hogy a két honvédség részére 
is meg kell határozni az évi új one jutalékot. A mentesség szűkítése ellen megint Fejér-
váry emelt szót, és az uralkodó jónak látta, hogy helyt adjon a magyar honvédelmi 
miniszter óvásának. Azt a javaslatot, hogy a mentesség csak béke idejére vonatkoz
zék és hogy a fegyverviselésre alkalmas menteseket a póttartalékba osszák be, Fejér-
váry is melegen támogatta, így az minden nehézség nélkül elfogadást nyert. Ugyanis 
elfogadták a póttartalék fixálásának megszüntetését, valamint a sorköteles életkor 
21 évre történő felemelését. A konferencia a közös hadügyminisztérium egyéb ja
vaslataival kapcsolatosan is állást foglalt, de ezek részletes ismertetésétől ebben az 
összefüggésben eltekintünk. Említést érdemel még, hogy az uralkodó az egész eszme
cserét akadémikus jellegűnek minősítette, és célját csupán abban jelölte meg, hogy 
a honvédelmi minisztereket kellően felkészítse a népfelkelési törvény akkor esedékes 
parlamenti vitájára. A véderőtörvény revíziójának minisztertanácsban történő meg
vitatását még nem tartotta időszerűnek. 

A véderőtörvény megújításával kapcsolatos tényleges munkálatok 1887 őszén 
kezdődtek el. A közös hadügyminiszter 1887. október 3-án készült felterjesztésében 
az uralkodó hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a felterjesztésben foglalt alapelvek 
szerint, a honvédelmi miniszterekkel együtt, hozzákezdhessen a véderőtörvény ki
dolgozásához.96 Az alapelvek az 1885 májusi konferencia megállapodásai voltak, 

93 Protokoll die über die unter Allerhöchstem Vorsitze Seiner k. und k. Apostolischen Majestät stattgehabte Con-
ferenz Sonntag, den 10. Mai 1885, betreffend das vom Beichskriegsministerium unterbreitete Mémoire: „Über die 
ungünstigen Verhältnisse der Ergänzung der bei der mobilen Armee entstehenden Abgänge, dann über die zu diesem 
Zwecke höchst vünschenswerten Verbesserungen des Wehrgesetzes und der Durchführungsbestimmungen zu demsel
ben. MKSM 20—1/10—3 ex 1885. 

94 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apost. Majestät am 30. Mai 1885 stattgehabte Conferenz, 
betreffend das vom Beichskriegsministerium ausgearbeitete Mémoire. MKSM 20—1/10—-8 de 1885. 

95 Protokoll der am 31. Mai in der Hofburg zu Wien unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apost. Majestät abgehal
tenen commissionellen Beratung. MKSM 20—1/10—9 ex 1885. 

96 Vortrag des Beichskriegsminister dd° 3 Oktober 1887. Entwurf eines neuen Wehrgesetzes. MKSM 82—1/4 
•de 1887. 
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amelyeket a közös hadügyminiszter az eredeti tizenhárom pontban már szereplő 
egyéb javaslatokkal, így a hadilétszám fixálásának elhagyásával, az újoncoknak a 
katonai kerületek közötti, a tényleges állítási eredményekre alapozott elosztásával, 
ft tartalékosok első évjáratának sorszolgálatra való behívásával, és az egyéves ön
kéntes rendszer revíziójával szándékozott kiegészíteni. Az uralkodó a felterjesztést 
1887. október 28-án jóváhagyta, és a közös hadügyminisztert felhatalmazta az új 
véderőtörvény kidolgozására. A közös hadügyminisztérium több variációt elkészí
tett, és a rendkívül intenzív törvényelőkészítő tevékenység eredményeként 1888 
májusára készen állott a véderőtörvény végleges változatának tekintett negyedik 
tervezetével.97 A közös hadügyminisztérium részletes indoklást fűzött az új véderő
törvény mindegyik paragrafusához, és különös alapossággal indokolta meg a foga
natosított változtatásokat.98 Az indoklás nagyobbrészt tételes kifejtése volt mind
annak, ami már az előkészítés során keletkezett iratokban is lefektetést nyert, a 14. 
paragrafushoz fűzött indoklás azonban ezen túl is érdemes a figyelemre. Hogy a hadi
létszám törvényben való fixálásától miért kell eltekinteni, arról ez az indoklás sem 
mondott újat, de a hadsereg újonckontingensének felemelését és a két honvédség 
wjonckontingensének meghatározását meggyőző argumentumokkal támasztotta alá. 
Kitűnik ebből, hogy a közös hadsereg évi 103 100 újoncára és a két honvédség évi 
22 000 újoncára azért van szükség, mert csak ezzel tartható fenn a hadseregnek a 
véderőtörvényben többé nem szereplő, de továbbra is meglévő 800 ezres hadilét
száma, úgyszintén a két honvédség hadiállománya. A hadilétszám ugyanis a valóban 
szolgálatot teljesítők összlétszámával, nem pedig az anyakönyvi állománnyal azo
nos, amely utóbbinak a valódi hadilétszám elérése érdekében mintegy nyolc száza
lékkal magasabbnak kell lennie. Az indoklás szerint az újonckontingens felemelése 
ezért valójában nem jelenti a hadilétszám felemelését, csupán az eredeti hadilétszám 
biztosítását, amely mindeddig csak papíron létezett. Valóságos és háború esetén 
realizálható emelést a póttartalék fixálásának megszüntetése és a póttartalék je
lentékeny növelése biztosított, mert az új véderőtörvény értelmében évi 25 ezer fő 
nyert besorozást a póttartalékba. Az újoncok és póttartalékosok együttes létszáma 
évi 150 ezer főt tett ki, ami a lakosság számához viszonyítva 3,7 ezrelékes teljesít
mény volt, és lényegében megegyezett az európai nagyhatalmak átlagával.99 A véd
erőtörvény negyedik tervezetében a magyar honvédség részére megállapítandó újonc
jutalék függőben maradt, mert a közös hadügyminisztérium és a magyar honvé
delmi minisztérium ebben a kérdésben nem tudott megállapodni. A közös hadügy
minisztérium a magyar honvédség nyolc százalék fogyatékkal megemelt 141 950 
íonyi hadilétszámának fenntartásához évi 11 176 újoncot elegendőnek tartott, a 
magyar honvédelmi minisztérium viszont, az anyakönyvi állományt véve alapul, évi 
12 500 újoncot igényelt,100 amit az újabb számítások alapján évi 13 ezer főre emelt.101 

A véderőtörvény negyedik tervezetét 1888. június 17-én az uralkodó elnöklete 
alatt, a közös hadügyminiszter, az osztrák honvédelmi miniszter, a magyar hon
védelmi miniszter, valamint a referensek részvételével tartott konferencia vitatta 
meg.102 Miután a résztvevő miniszterek kormányaik felhatalmazását bírták, az érte
kezlet egyfajta szűkebb közös minisztertanácsnak tekinthető. A véderőtörvény vál
toztatásának alapelveit korábban ez az együttes fogadta el, ezért a lényeges kérdé-

97 Vierten Entwurf einen neuen Wehrgesetzes (Zum reservirten Amtsgebrauche). Wien 1888. MKSM 20—1/4 
ex 1888. 

98 Begründungen zum vierten Entwürfe eines neuen Wehrgesetzes (Zum reservirten Amtsgebrauche). Wien, 1888. 
MKSM 20—1/4 ex 1888. 

99 Begründungen zum vierten Entwürfe. 14—25. o. 
100 Beferat des 2. Abteilung des Reichskriegsministeriums über die bestehenden Differenzen bei Berechnung des 

B*krutenkontingentes für die k. ung. Landwehr. Wien, am 24. Mai 1888. MKSM 20—1/4 ex 1888. 
101 Alleruntertänigstes Referat über den § 14. des vierten Entwurfes betreff Festsetzung des Recruten-Contingents 

für die k. ungarische Landwehr. Budapest, den 25. Juni 1888. MKSM 20—1/4 ex 1888. 
.102 Protokoll über die unter Ah. Vorsitze Seiner k. und k. Apost. Majestät, in der königl. Burg zu Ofen, am 17. 

Juni 1888 stattgehabten Conferenz betreffend den itea Entwurf eines neuen Wehrgesetzes. MKSM 20—1/4 ex 1888. 
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sek itt már nem képezték vita tárgyát, és az eszmecsere nagyobbrészt a közjogi 
vonatkozások és a szövegezés körül folyt. Az uralkodó kifogásolta a harmadik pa
ragrafusban előforduló „mindkét államterület" kifejezést — előre elkészített írásos 
megjegyzéseiben le is írta, hogy a Monarchia kívülről nézve csak egy államterület103 — 
de Fejérváry a lehetséges parlamenti ellenállásra utalva ragaszkodott annak meg
tartásához. Ugyancsak elhagyandónak vélte a tizennegyedik paragrafus második, 
az új one jutaléknak a két államterület közötti felosztására utaló bekezdését, mond
ván, hogy különben minden népszámlálás alkalmával új törvényt kell hozni, de 
mindkét honvédelmi miniszter az eredeti szöveg megtartása mellett nyilatkozott. 
Welsersheimb gyakorlatias érveket hangoztatott, Fejérváry pedig arra figyelmez
tetett, hogy a törvényhozó testületek az újonckontingens pontos meghatározását 
alkotmányos joguknak tekintik, és miután a hadilétszám törvényben történő rög
zítése amúgy is elmarad, az újonckontingens felosztásának elhagyása nagy vitára 
vezetne. Az uralkodó végül mindkét kérdésben engedett, de kikötötte, hogy hozzák 
a kormányok tudomására: a „két államterület" kifejezést nem találja korrektnek. 
A nézetek az egyéves önkénteseknél kilátásba helyezett szigorítások tekintetében 
sem fedték teljesen egymást. Fejérváry kifogásolta, hogy a kereskedelmi iskolák 
végzett növendékeit ki akarják zárni a kedvezményezettek köréből és sokallotta a 
medikusok kétszer egy féléves katonai szolgálatát, de az utóbbitői az uralkodó 
szokatlanul éles megjegyzésére elállt. Az uralkodó ugyanis emlékeztette: 
Trefort miniszternek köszönhető, hogy a Josephinumot nem sikerült visszaállíta
ni.104 De ezeknek a nézetkülönbségeknek a véderőtörvény egésze szempontjából 
nem volt különösebb jelentősége, mint ahogy annak sem, hogy az osztrák és a ma
gyar büntetőtörvénykönyv eltérései következtében a kilátásba helyezett szankciók 
a véderőtörvény osztrák és magyar változatában nem lehettek teljesen azonosak. Ér
demleges, az egész tanácskozás időtartamának felét kitöltő vita a magyar honvéď-
ség újonckontingensének megállapítása körül folyt, és a differencia érezhetően nem 
csupán az eltérő számítási módból, hanem a prioritások eltérő értelmezéséből fa
kadt. Megoldást végül az uralkodó 12 500 főt kilátásba helyező közvetítő javaslata 
hozott, amely szám bele is került a véderőtörvény be, a zárszó, hogy mindenekelőtt 
a közös hadsereg szükségleteit kell biztosítani, mégis arra vallott, hogy az elvekben 
mutatkozó különbségeket nem sikerült teljesen áthidalni. 

A véderőtörvény tervezete 1888. június 29-én került a magyar minisztertanács 
elé.105 A tervezettel kapcsolatosan érdemleges ellenvetés nem hangzott el, és a szö
vegen csupán kisebb módosításokat eszközöltek. Az újonclétszám felemelése, amely 
mind ez ideig visszautasításba ütközött, feltehetően az alig csillapult háborús válság 
hatására ment keresztül, az ideiglenes mentesek póttartalékba való besorozását pe
dig a magyar kormány már a népfelkelési törvénnyel kapcsolatos viták alkalmával 
kilátásba helyezte.106 A nyár folyamán az egyéves önkéntesekre, illetve a mediku
sokra vonatkozó paragrafusokkal kapcsolatosan folytak még tárgyalások az osztrák 
kormánnyal és a közös hadügyminisztériummal, amelynek során elérték, hogy a 
második évi szolgálatra kötelezett önkéntesek is élvezzenek bizonyos kedvezménye
ket, és hogy a tanulmányaikat befejezett, de doktori szigorlatot még nem tett orvos-
növendékek mentesüljenek a második évi szolgálat alól,107 de ezek az egyeztetések 
a törvénytervezet véglegesítését alig késleltették. A magyar minisztertanács 1888. 
szeptember 20-i ülésén felhatalmazta a honvédelmi minisztert, hogy a törvényjavas
latot alkalmas időpontban terjessze az országgyűlés elé.108 Komolyabb fennakadást 

103 Allerhöchste Bemerkungen zum 4. Wehrgesetz-Entwurfe. MKSM 20—1/4 ex 1888. 
104 V. ö. 39-es jegyzet. 
105 13/MT. Magyar minisztertanács 1888. június 29. 2. A védtörvény javaslat. OL. K. 27. 44. doboz. 
106 V. ö. 16-os jegyzet. 
107 14/MT. Magyar minisztertanács 1888. augusztus 16.17. A védtörvényjavaslat tárgyában. OL K. 27. 44. doť>az. 
108 16/MT. Magyar minisztertanács 1888. szeptember 20 .1 . A védtörvényjavaslat tárgyában. OL K. 27. 44. áobm. 

— 326 — 



a véderőtör vényhez kiadandó végrehajtási utasítás tervezete, ezen belül az újonc
jutalékban mutatkozó esetleges hiány felosztásának problémája okozott. A honvé
delmi miniszter a magyar minisztertanács 1888. október 24-i ülésén109 beszámolt 
arról, hogy ő az uralkodó elnöklete alatt tartott tanácskozáson110 ilyen esetekre 
nézve is az új one jutalék felosztásánál alkalmazott kulcs alkalmazása mellett alít 
ki, a közös hadügyminiszter viszont, valamennyi többi résztvevővel együtt, a közös 
hadsereg szükségleteinek mindenek előtt való kielégítése mellett volt, és hogy a 
nézetkülönbséget nem sikerült kiküszöbölni. A magyar kormány előbb közvetítő 
megoldással próbálkozott, majd elhatározta, hogy kérelemmel fordul az uralkodó
hoz. Közös minisztertanácsi határozatot kért arra nézve, hogy a közös hadügy
miniszter csak a magyar honvédelmi miniszterrel egyetértésben adhasson ki utasí
tást a sorozási bizottságoknak, nehogy az esetleges titkos utasítások következtében, 
amire már volt példa, a magyar honvédség további hátrányokat szenvedjen.111 

A jegyzőkönyv azzal a baljós mondattal zárult, hogy a minisztertanács tudatában 
van annak, hogy a kérdés ilyetén módon megoldása esetén sok nehézségnek néz 
elébe a véderőtörvényjavaslatnak az országgyűlésen való tárgyalásánál — és a 
jövendölés be is teljesedett. A magyar képviselőház 1889. január 29-ón 126 fős szó
többséggel általánosságban elfogadta a törvényjavaslatot, de még aznap utcai tün
tetés keletkezett, ami a miniszterelnök személyi épségét is veszélyeztette.112 A tün
tetést az egyetemisták kezdeményezték, akiket az önkéntesekre vonatkozó szigorí
tások közvetlenül érintettek, és a minisztertanács nem is késlekedett határozatba 
venni, hogy további tüntetések esetén bezáratja az egyetemeket.113 A közhangulat 
azonban az egyetemisták oldalán állott, és a még mindig jó politikai érzékkel ren
delkező Tisza Kálmán a törvényjavaslat részletes tárgyalása alkalmával keresztül
vitte, hogy az ugyancsak kritizált 14. paragrafusba iktassák be, hogy az újonc juta
lék megállapítása csak tíz évre történik. Az engedmény tiszta formalitás volt, és az 
uralkodónak sem esett nehezére hozzájárulni a bővítéshez, ő mindig is azon a véle
ményen volt, hogy a tíz évi időtartam értelemszerűen eddig is benne foglaltatott 
a tizennegyedik paragrafusban. Más kérdés, hogy a magyar ellenzéket és a kormány
párt egy részét ez az engedmény nem elégítette ki, és rövidesen újabb kívánságokkal 
jelentkezett. A lényeg egyelőre az volt, hogy a véderőre vonatkozó javaslat törvény
erőre emelkedett. A politikai vezetés nyugtalankodhatott a magyar magatartás 
miatt, de a hadvezetésnek minden oka meg volt az elégedettségre. A magyar 1889. 
évi VI. törvénycikk és az osztrák 1889. évi április 11-i törvény két évtizede meglévő 
követeléseik nagy részét kielégítette. Úgy tűnik azonban, hogy az elégedettség nem 
tartott sokáig. A véderőtörvény érvényességére megállapított tíz évnek éppen csak 
hogy a fele telt el, amikor a közös hadügyminisztérium új véderőtör vény-j avaslatot 
készített, és a közös hadsereg részére nem kevesebb, mint évi 183 ezer fő újoncot 
igényelt.114 

A hadügyi tárca költségvetése és a véderő továbbfejlesztése 

Az előzőekben részletesen foglalkoztunk a hadvezetésnek az 1886—87-es, illetve 
az 1887—88-as háborús válság alkalmával támasztott költségigényével és bemutat-

109 19/MT. Magyar minisztertanács 1888 október 24. 3. A védtörvényhez kiadandó utasítás ügyében. OL K. 27. 
44. doboz. 

110 Coníerenz betreffend Durchführungsbestimmungen zum neuen Wehrgesetze. MKSM 20—1/4 ex 1888. — A kon
ferenciának csak az iktatókönyvben van nyoma, a jegyzőkönyv az adott helyen nem található. 

111 20/MT. Magyar minisztertanács 1888. október 29. 1. A védtörvényhez kiadandó utasítás tárgyában. OL K. 
27. 44. doboz. 

112 Fejérváry an Popp. Budapest, den 29 Január 1889. MKSM 28—1/1 ex 1889. 
113 5/MT. Magyar minisztertanács 1889 március 21. 1. A véderő iránti törvényjavaslat tárgyalása alkalmából tá

madt zavargások meggátlását célzó intézkedésekről. OL K. 27. 44. doboz. 
114 Begründungen und Erläuterungen zum ersten Entwürfe eines neuen Wehrgesetzes. Wien 1895. MKSM Archiv 

Beck-Bzikowsky. Fase. 7. N°266. 
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tuk, hogy a költségigény fedezése milyen sok munkát adott a közös minisztertanács
nak. A korábbiakban arra is utaltunk, hogy a testületnek nem csupán a különleges 
alkalmakkor igényelt speciális hitellel és esetleges hitellel volt dolga, hanem a véd
erő éves költségvetésével is, és ez éppenséggel tevékenységének legnagyobb részét 
tette ki. A közös minisztertanács a közösügyes költségvetés megtárgyalása céljából 
tartotta rendszeres évi üléseit, és ezeken mindig a hadügyi tárca költségvetése állt 
a figyelem középpontjában. 

A hadügyi tárca költségvetésének tervezetét a közös hadügyminisztérium költ
ségvetési osztálya készítette. A tervezetet előbb katonai konferencia vitattameg, 
majd a közös minisztertanács, végül pedig a delegációk elé került. A költségvetési 
tervezetet már a katonai konferencia fölülbírálta, alapos vitára és lényeges törlé
sekre azonban a közös minisztertanácson került sor, úgy, hogy a delegációk azon 
már nem módosítottak, és az előterjesztést változtatás nélkül megszavazták. 
A közös hadsereg költségvetése három részből: a rendes költségvetésből (ordiná-
riurn), a rendkívüli költségvetésből (extraordinárium) és okkupációs hitelből tevő
dött össze. Ezek közül a hadsereg folyó kiadásainak fedezésére szolgáló rendes 
költségvetés volt összegszerűen a legtekintélyesebb és a hadsereg összkiadásainak 
általában nyolcvan-kilenc ven százalékát tette ki. A rendes költségvetés huszonhét 
címre oszlott, ezek közül a fizetésekre és zsoldra, az élelmezésre, a nyugdíjakra, a 
ruházatra és ágyneműre, valamint a laktanyai elhelyezésre vonatkozó tételek 
voltak összegszerűen a legjelentősebbek. A rendkívüli költségvetés egyebek mellett 
a fegyverekre és lőszerekre, az építkezésre és az erődítésekre fordítandó összegeket 
tartalmazta, és a szükségletek változásának megfelelően meglehetősen nagy inga
dozást mutatott. Ugyanígy a Bosznia-Hercegovina megszállásával és a megszál
lás fenntartásával kapcsolatos okkupációs hitel, amely 1878—1879-ben még a 
rendes költségvetést is meghaladta, a nyolcvanas évek közepétől aztán annak 
három-öt százalékára zsugorodott. A haditengerészet számára külön költségvetést 
készítettek, amely ugyancsak ordináriumra és extraordináriumra oszlott, az előbbin 
belül azonban, a haditengerészet jellegének megfelelően, a személyi kiadások jóval 
kisebb hányadot foglaltak el.115 

A hadsereg és a haditengerészet költségvetése, mint már korábban utaltunk rá, 
igen tekintélyes összeg volt, és a Monarchia összköltségvetésének húsz-huszonkét 
százalékát tette ki. Ehhez még hozzájött a magyar, illetve az osztrák honvédségre 
fordított kiadás, valamint a stratégiai vasutak építésének nem jelentéktelen költ
sége, úgy, hogy a katonai célokra fordított összegek együttesen elvitték a Monarchia 
költségvetésének közel egyharmadát. Nincs mit csodálkozni ezért azon, hogy a két 
országrész kormánya alaposan a körmére nézett a hadügyi tárcának, és ha már a 
tekintélyes kiadásokat vállalni is kényszerült, legalább a költségek növekedését 
igyekezett megakadályozni. A magyar kormány minden évben azzal a megbízatással 
indította el a közös minisztertanácsra utazó tagjait, hogy a hadügyi tárca költség
vetését igyekezzenek az előző év szintjére szorítani.116 A közö3 miniszteri értekezle
teken a magyar miniszterelnök és a magyar pénzügyminiszter minden alkalommal 
ki is fejezte ezt az óhaját, és ebben egyetértésre talált az osztrák kormány tagjainál, 
akik feltehetően hasonló megbízatással érkeztek.117 A hadügyi tárca költségvetése 
ennek ellenére fokozatosan növekedett, és Dunajewski osztrák pénzügyminiszter 
1884. szeptember 24-én megállapította, hogy ez az emelkedés 1880 óta kerek szám
ban kilenc millió hétszázezer forintot tett ki.118 Az ordinárium növekedése, amely no
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vekedés persze nem állt meg az 1884-es szinten, főként a fizetésemelésekből, a lét
számszaporulatból és az élelmezésre fordított költségek növekedéséből adódott. 
A két kormány képviselői minden tervezett növeléssel szemben ellenvetéssel éltek, 
volt amikor eredménnyel, de a hadügyi tárca legalább annyiszor keresztülvitte 
akaratát. így például az alsó beosztású tisztek megélhetésének javítására egymillió
ötvenezer forintot iktatott be az 1886-os ordináriumba, amit eredetileg mindkét 
kormány makacsul ellenzett, de a közös minisztertanács végül mégis beleegyezését 
adta.119 A tervezett létszámnöveléssel és annak anyagi kihatásával szemben még 
erősebb ellenállás mutatkozott, és ezzel kapcsolatban a hadvezetésen belül sem volt 
meg mindig a teljes nézetazonosság. A vezérkari főnök 1888-ban a gyalogos száza
dok 95 főnyi békelétszámát 9 fővel meg szándékozott emelni, de ezt, részint a 
kétmillió forintnyi többletköltség, részint a laktanyai elhelyezés problémái miatt 
még a közös hadügyminisztérium is ellenezte.120 A tartósan szabadságoltak számá
nak csökkentése, a tartalékosok és póttartalékosok behívása és általában az ala
kulatok normális békelétszámának kialakítása következtében a hadsereg létszáma 
a nyolcvanas évek második felétől nem túl lényegesen ugyan, de fokozatosan emel
kedett. A hadsereg létszáma, amelyre a költségvetés alapult, 1885-ben 269 336 fő 
volt,121 1890-ben 276 326 fő,122 amihez még 48 697, illetve 50 750 ló járult. És ha 
egyszer a létszámemelés megtörtént, annak költségkihatását is vállalni kellett. 
A különböző költségvetési tételek első pillanatra nem túl lényeges növekedése 
vezetett oda, hogy az ordinárium az 1885-ös 97 millióról 1892-re 104 millióra emel
kedett. A fokozatos emelkedéssel szemben a közös minisztertanács mindössze azt 
a kétes dicsőséget tudhatta magáénak, hogy a legénység vacsorájára kilátásba he-
fyezett három és félmillió forintot tizenöt éven át törölni tudta az előirányzatból. 

A hadügyi tárca költségvetésének ügyében a közös hadügyminiszter minden 
évben szembekerült a két kormány képviselőivel, a viták azonban a nyolcvanas 
évek közepéig mondhatni kollegiális szellemben folytak, és a végeredménnyel tulaj
donképpen mindkét fél elégedett volt. A közös hadügyminiszter azért, mert valami 
emelést minden évben sikerült keresztülvinnie, a két kormány pedig azért, mert az 
előirányzott többletköltség jelentős részét sikerült lefaragnia. A két kormány által 
képviselt taktika, amely elsősorban az ordinárium stabilizálására irányult,123 az 
évek múlásával azonban hibásnak bizonyult. A hadügyi kiadások igazán jelentős, 
tízmilliós nagyságrendű növekedése ugyanis az alkalmankint megszavazott speciális 
hitelekből és az extraordinárium rendszeressé váló jelentős emelkedéséből adódott. 
Mint tudjuk, a delegációk 1887-ben 52,5 millió forint speciális hitelt bocsátottak a 
hadügyi tárca rendelkezésére, 1888-ban pedig újabb 31 milliót, és a hadvezetés a 
hitel legnagyobb részét igénybe is vette. 1887-től pedig az ismétlő fegyverek, majd 
a füst nélküli lőpor bevezetése terhelte meg a költségvetést, úgy hogy az addigi 
átlagosan évi ötmilliós extraordinárium évi tizenötmillióra emelkedett. És ez még 
nem is tükrözte teljesen a közös hadügyminisztérium költségemelési törekvéseit, 
mert az előirányzat természetszerűleg mindig jóval fölötte volt az elfogadottnak. 
A közös hadügyminiszter 1890-ben például az előző évhez képest 33 millió forint 
többletkiadást irányzott elő.124 A túlkövetelések és a jelentős emelkedések csakha
mar véget vetettek a katonák és civilek addigi békés együttélésének, és a közös 
minisztertanács a rendkívül éles viták színterévé vált. Dunajewski osztrák pénzügy
miniszter az 1890. április 26-i tanácskozáson kijelentette, hogy a hadügyi tárca 
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túlkövetelései a Monarchia számára a legszomorúbb következményekkel járhat
nak,123 a következő napon Wekerle magyar pénzügyminiszter a korábban 1891-re 
kilátásba helyezett költségcsökkentést kérte számon, egy év múlva pedig Steinbach 
osztrák pénzügyminiszter azt vetette a közös hadügyminiszter szemére, hogy le
becsüli az államháztartás egyensúlyának jelentőségét.326 Bauer közös hadügyminisz
ter, aki 1888-ban lépett Bylandt—Rheidt helyére, ilyenkor mindig ünnepélyesen 
kijelentette, hogy minden felelősséget elhárít magától, és a döntést az uralkodó 
hatáskörébe utalta.127 A kiélezett helyzetekben azonban az uralkodó sem játszhatta 
el a korábban oly jól begyakorolt döntőbírói szerepét, és közvetítő próbálkozásai 
sokszor szánalmas erőlködésbe fulladtak. Az a javaslata pedig, hogy külföldi hitel 
felvételével hidalják át az ellentéteket, mint tudjuk, a közös minisztertanács vala
mennyi részvevőjénél ellenállásba ütközött.128 Az ellentétek megoldatlansága miatt 
a közös minisztertanács a kilencvenes évek elején közel volt a belső meghasonláshoz. 

A hadvezetés és a két kormány közötti ellentét elsősorban a probléma eltérő 
megközelítéséből adódott. A hadvezetés mindig azt hangsúlyozta, hogy megfelelő 
fejlesztés nélkül a hadsereg nem lesz olyan állapotban, hogy háború esetén megvéd
hesse a Monarchiát, a két kormány viszont, elismerve a véderő fontosságát, azzal 
érvelt, hogy háború esetén a rendezett pénzügyeknek legalább olyan jelentősége 
van, mint magának a hadseregnek. A két kormány visszautasító álláspontja azonban 
nem utolsó sorban abból fakadt, hogy a hadvezetés soha nem valamiféle fejlesztési 
koncepcióval, hanem összefüggés nélküli részletelgondolásokkal lépett elő, és 
költségemelési javaslatait nem indokolta meg kellőképpen. Az a kétségtelen előny, 
amely abból adódott, hogy a véderő belső ügyeivel kizárólag az uralkodó diszponált, 
ebben a vonatkozásban tökéletesen visszájára fordult, és a két kormány beavatat-
lansága a hadsereg fejlesztésének legnagyobb akadályává vált. A hadvezetésnek, 
ha el akart mozdulni a költségvetési viták alkalmával ismételten kialakult holt
pontról, ezen a téren kellett valamit változtatnia. 

A vezérkari főnök a nyolcvanas évek második felében évenkint készített emlék
iratot a Monarchia katonai helyzetéről, amelyben többnyire az adott évben elért 
eredményeket összegezte. Ennek célja kizárólag a belső tájékoztatás volt és a tarta
lomról csak a katonai körök szerezhettek tudomást. 1892-ben azonban olyan emlék
irat került ki tolla alól, amelynek elsősorban a kormányok számára volt mondani
valója és amely a Monarchia katonai helyzetét tágabb időkeretben és más hatal
mak katonai fejlődésével összevetve vizsgálta. Az elaborátumhoz az orosz katonai 
előkészületekről szóló áttekintést és a Monarchia véderejének további kiépítésére 
irányuló javaslatot csatolta.129 

A vezérkari főnök az emlékiratban áttekintést nyújtott az európai hatalmak 
véderejének 1867 és 1892 között végbement fejlődéséről, és azt egybevetette a 
Monarchia huszonöt éves katonai teljesítményével. A felsorakoztatott adatokhoz 
nem fűzött kommentárt, de azok csaknem minden téren a Monarchia elmaradott
ságát sugallták. A legkevésbé még a hadkötelezettség időtartamáról szóló adatok, 
amelyekből kiderült, hogy miközben a hatalmak általában megduplázták a had
kötelezettség időtartamát, a Monarchia sem tétlenkedett, és azt az 1868-as 12 évről 
már 1886-ban 21 évre emelte. Az európai hatalmak hadseregeinek békelétszámáról 
és elérhető maximális hadilétszámáról, illetve a huszonöt év alatt bekövetkezett 
változásokról szóló számsorok már egészen lehangoló képet mutattak. Ezekből 
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kiderült, hogy a Monarchia 1868-ban haderejének béke- és háborús létszámát te
kintve az öt európai nagyhatalom között a negyedik helyen állt, majdnem egy 
színvonalon volt az Északnémet Szövetséggel, és csak Oroszország mögött maradt 
el lényegesen, 1892-re viszont az ötödik helyre csúszott, és most már Németország 
és Franciaország is messze megelőzte. Különösen a háború esetén kiállítható maxi
mális létszám tekintetében növekedett meg a távolság. A Monarchia 1892-ben arra 
bizonyult képesnek, hogy háború esetén 1 millió 833 ezer kiképzett katonát állítson 
csatasorba, ezzel szemben Németország 3 millió 261 ezer, Oroszország 3 millió 
846 ezer, Franciaország pedig 3 millió 969 ezer katonát tudott felvonultatni, és 
1 millió 967 ezer katonájával még Olaszország is megelőzte. Ha lehet, még ennél is 
lehangolóbb volt az a kép, amely a katonai költségvetés számadatainak összehason
lításából adódott. A vezérkari főnök először az öt nagyhatalom 1868-as és 1892-es 
költségvetését állította egymás mellé, amelyből kiderült, hogy az emelkedés minden 
hatalom esetében tekintélyesebb volt, mint a Monarchiánál, majd a huszonötéves 
összkiadás adatait közölte. A katonai kiadások az adott időszakban, a háború és 
a jóvátétel költségeit nem számítva, francia frankban így alakultak: Francia
ország: 23 154 480 000, Oroszország: 22 426 371 000, Németország: 14 208 000 000, 
Ausztria—Magyarország: 7 004 511 000, Olaszország: 6 822 411 000. A két poten
ciális ellenfél ezek szerint egyenkint háromszor annyit költött, mint a Monarchia, 
és az első számú szövetséges is kétannyit. Gyenge vigasz lehetett, hogy Olaszorszá
got ebben a tekintetben valamicskét megelőzte. 

Az összehasonlító adatok egészében véve a Monarchia lemaradását tükrözték. 
Egy olyan korban, amikor a hatalmi potenciált a frontra dobható kiképzett ember
tömeg nagyságán mérték, a Monarchia valóban nem volt egyenrangú a többi 
kontinentális nagyhatalommal. Ezt a már a kortársak által megfogalmazott véle
ményt a történetírás is magáévá tette. A Monachia hadseregéről szóló könyvében 
G» E. Rothenberg egyetértően idézi a diplomáciatörténész A. J. P. Taylort, aki a 
katonai költségvetés tételeit összehasonlítva arra a következtetésre jutott, hogy a 
Monarchia kizárta magát a nagyhatalmak sorából.130 Az el nem vitatható lemaradás 
értelmezésénél azonban mind a kortársaknál, mind a történetírásnál van egy félre
érthető mozzanat. Már a vezérkari főnök is azt a benyomást keltette számsoraival, 
bogy a Monarchia még saját lehetőségeihez viszonyítva is keveset teljesített, a tör
ténetírás pedig kifejezetten úgy interpretálta a jelenséget, mint szubjektív döntések 
végeredményét. A vezérkari főnök által felsorakoztatott adatok további elemzése 
azonban azt bizonyítja, hogy a lemaradás igazi okai sokkal mélyebb rétegekben 
gyökereztek. Az egy főre jutó hadikiadás 1892-ben Oroszországban 6,8 frank volt, 
a Monarchiában 9 frank, Franciaországban pedig 16,9 frank. Oroszország maximális 
hadilétszámához a lakosság 3,8 százalékát tudta igénybe venni, a Monarchia 4,6 
százalékát, Franciaország pedig 10,4 százalékát. Ezek az adatok lényegében meg
egyeztek a szóban forgó országok gazdaságának teljesítőképességével és egy főre 
jutó nemzeti jövedelmével. Csakhogy amíg Oroszország lakosságának számából és 
gazdaságának méreteiből adódóan ki tudta egyenlíteni az ipari hatalmakkal 
szemben mutatkozó hátrányait, és megfordítva: amíg az ipari hatalmak fejlettsé
güknél fogva meg tudták hatványozni teljesítőképességüket, a Monarchia sem erre, 
sem arra nem bizonyult képesnek. Oroszországtól a méretekben mutatkozó különb
ség, Franciaországtól pedig a gazdaság teljesítőképességében jelentkező eltérés 
miatt maradt le, és az európai hatalmak rangsorában törvényszerűen került az 
utolsó helyre. És mivel ez az állapot az objektív adottságok következménye volt, 
az elosztás szférájában aligha lehetett azon gyökeresen változtatni. 

A vezérkari főnök természetesen nem tudott és nem is akart ilyen módon szembe-
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nézni az általa felsorakoztatott számsorokkal, és következtetése csak úgy hangoz
hatott, hogy miután a Monarchia a kisebb anj^agi ráfordítások miatt maradt le a 
többi nagyhatalomtól, a jövőben nagyobb anyagi erőfeszítések megtétele szükséges. 
Ennek megfelelően, a véderő mindegyik ágazatára kiterjeszkedve, listába vette a 
legfontosabb foganatosítandó intézkedéseket. A tömeghadsereg kategóriájában 
gondolkodva természetesen a létszámnövelésre tette a hangsúlyt. Mivel a frissen 
elfogadott véderőtörvény az újonclétszám szaporítását nem tette lehetővé, a béke
létszám emelését állította előtérbe, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy ilymodon 
a mozgósítás feltételeit is megjavítsa. A közös hadseregnél mind a tábornoki, mind 
a tiszti állományt szaporítani akarta, az utóbbit oly mértékben, hogy egy gyalogos 
századra három hivatásos tiszt jusson, emellett mindkét honvédség és a népfelkelés 
számára a tiszti állomány növelését helyezte kilátásba. A legénységi állomány tekin
tetében ismét javaslatba hozta a közös hadseregbeli g3^alogsági századok békelét
számának kilenc fővel történő megemelését, az osztrák Landwehr esetében az eddigi 
egy évi tényleges szolgálati idő megduplázását, úgyszintén ezredenkint egy-egy 
pótzászlóalj-keret felállítását, a magyar honvédség esetében pedig a békeállomány 
megkétszerezését. Ugyancsak létszámemelést indítványozott a lovasság és a tüzérség 
számára. A vezérkari főnök javaslatai az előtérbe állított létszámnövelés mellett a 
felszerelés és a fegyverkezés javítására, a mozgósításhoz szükséges élelmezési kész
leteli növelésére, a népfelkelés egyenruha- és fegyverkészletének megteremtésére, 
az erődrendszer tökéletesítésére is kiterjedtek, és csupán a haditengerészet vonatko
zásában mutatkoztak szűkkeblúeknek, ahol megelégedtek az eddigi meglehetősen 
alacsony színvonal változatlan fenntartásával.131 

A vezérkari főnök emlékiratát 1892. december 16-án az uralkodó elnöklete alatt 
tartott katonai konferencia tárgyalta meg.132 Ezen a hadsereg főfelügyelője, a közös 
hadügyminiszter, a vezérkari főnök, az uralkodó katonai kancelláriájának vezetője 
és a közös hadügyminisztérium elnöki osztályának vezetője vett részt. A konferen
cia inkább informatív, mint polemikus jellegű volt. A meghozandó intézkedések 
szükségességét senki sem vitatta, és csupán az uralkodó tett fel a részletekre vonat
kozó kérdéseket, amelyekre részint a hadsereg felügyelője, részint a vezérkar főnöke 
válaszolt. Az uralkodó összefoglalójából aztán ki is derült, hogy a konferencia célja 
a további ügymenet meghatározása volt. Eszerint a vezérkari főnök emlékiratát 
először tanulmányozás céljából a kormányoknak kell átadni, majd azt mellékleteivel 
együtt a közös minisztertanácsnak kell megtárgyalnia, és a tanácskozás alkalmával 
a közös hadügyminiszternek elő kell terjesztenie a véderő további fejlesztésével 
kapcsolatos költségtervezetet. 

A közös minisztertanács ebből a célból első alkalommal 1893. február 2-án ült 
össze.133 A tanácskozás az éves költségvetés megtárgyalásánál kialakított formasá
gokhoz igazodott. Az elnöklő közös külügyminiszter a külpolitikai helyzet bizony
talanságát ecsetelte, a közös hadügyminiszter és a vezérkari főnök pedig a véderő 
fogyatékosságait hangsúlyozta. Tartalmi tekintetben azonban mindkét beszámoló 
eltért az előző évek meglehetősen felületes tájékoztatásaitól. A tanácskozás rész
vevői Kálnokytól megtudhatták, hogy a Monarchia a külpolitikai helyzet javulása 
ellenére a lábon álló orosz hadsereg számbeli ereje miatt veszélyeztetett, Becktől 
pedig pontos számadatokat hallhattak az orosz hadsereg békelétszámáról és háborús 
teljesítő képességéről. Az igazi különbség a korábbi tanácskozásokhoz képest azon
ban nem a teljesebb informálásban, hanem a tájékoztatás fogadtatásában mutatko
zott. Wekerle magyar miniszterelnök kijelentette, hogy miután más hatalmak rop-

131 Anhaltspunkte für den weiteren Ausbau unserer Wermacht. MKSM Sep. Fase. 90. Ji°3. 
132 Protokoll über die am 16. Dezember 1892 unter Allerhöchstem Vorsitze Seiner k. und k. apostolischen Majestät 

stattgehabte Conferenz. MKSM 20—1/4 1892. 
133 Gem. Ministerrat vom 2. Februar 1893. KMRZ 377. 
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pant erőfeszítést tettek a hadi készenlét elérésére, a Monarchia számára is elkerül
hetetlen, hogy gyorsított tempóban foganatosítsa a véderő fejlesztéséhez szükséges 
intézkedéseket. Taaffe osztrák miniszterelnök a politikai és katonai helyzet ismere
tében ugyancsak úgy nyilatkozott, hogy elvileg kész hozzájárulni a véderőre fordí
tandó kiadások emeléséhez. Egészen más hang volt ez, mint amit a közös hadügy
miniszter ebben a testületben éveken át megszokott. Megmutatkozott, hogy 
mennyire helyes és célravezető volt az az elgondolás, hogy a kormányok előtt ki
terítik a katonai vezetés addig görcsösen kézben tartott kártyáit. Ellenvetés és 
fenntartás persze most is akadt. Amikor a vezérkari főnök bejelentette, hogy a 
közös hadsereg és a két honvédség részére hat év alatt 79 millió forint többletkölt
séget igényel, és a közös hadügyminiszter közölte, hogy már 1894-ben 12 millió, 
forint túlkiadással számol, a magyar miniszterelnök megjegyezte, hogy a többlet
költség még alapos tanulmányozást igényel, az osztrák pénzügyminiszter pedig 
kifogásolta, hogy rögtön ilyen magas összeggel kezdjenek. Ezek az ellenvetések 
azonban, azon túl, hogy nem a lényeget érintették, nem voltak olyan határozottak, 
mint korábban. A vezérkari főnöknek az osztrák pénzügyminiszterhez intézett 
szavai, hogy sietni kell, mert az orosz hadsereg ismétlő fegyverekkel való felszere
lése 1897-re befejeződik és akkor háborúval kell számolni — mindenkit levettek a 
lábáról. A magyar miniszterelnök mondhatni a konferencia valamennyi civil rész
vevője nevében fejezte ki azt a reményét, hogy eleget tudnak majd tenni a had
vezetés igényeinek. 

A következő ülésen, 1893. február 19-ón ennek megfelelően sem az előirányzott 
összeg, sem az évi ütemezés nem volt vita tárgya.134 Csupán Fejérváry kevesellte a 
magyar honvédség számára kilátásba helyezett összeget, minden felelősséget elhá
rítva magától, ha a magyar honvédség kellő felszerelés nélkül kerül szembe az 
ellenséggel, de szavai nem keltettek visszhangot. A közös minisztertanács megálla
podott abban, hogy az 1894-től 1899-ig terjedő időszakban 94 millió forintot bocsát 
a hadvezetés rendelkezésére, amiből a közös hadsereg 49 millióval, a haditengerészet 
10 millióval, az osztrák Landwehr 22 millióval, a magyar honvédség pedig 13 
millióval részesül. Az 1894-től 1897-ig terjedő évekre nézve ugyancsak megállapod
tak a közös hadseregre és a haditengerészetre jutó többletkiadás éves bontásában. 
Az uralkodó az 1894. március 28-i ülésen elégedettségét fejezte ki, hogy első alka
lommal sikerült a véderő hosszú távú fejlesztéséhez szükséges pénzösszeg folyósítá
sában megállapodni, és a végzett munkáért legmagasabb elismerését és köszönetét 
nyilvánította .135 

Az 1894. évi költségvetés megtárgyalása alkalmával a hangulat nem volt már 
ilyen ünnepélyes, de a költségkeretben soha nem tapasztalt gyorsasággal megálla
podtak, és az ülés, amely máskor órákig eltartott, a jegyzőkönyv terjedelméből 
megítélve kétszer egy negyed óra alatt befejeződött.136 A következő évben, ha lehet, 
még ennél is gyorsabban létrejött a megegyezés, és a közös hadsereg 1895. évi 
költségvetésének megállapítása talán öt percet sem vett igénybe.137 Az egyetértés, 
ez alkalommal azért nem volt teljes, mert Sterneck flottafőparancsnok többletigényt 
támasztott, ami meglehetősen éles polémiára vezetett. A haditengerészet, mint 
tudjuk, nem volt az osztrák—magyar véderő preferált ágazata és a katonai termé
szetű kiadásokból meglehetősen szerényen részesedett. Hogy a haditengerészetre a 
katonai kiadások tíz százaléka sem jutott, az egyebek mellett abból következett,, 
hogy maga a flottafőparancsnok sem igényelt többet. Sterneck ugyanis a francia 
„jeune école" álláspontját vallotta, és a nagy csatahajókkal szemben a torpedó-

134 Uo. 19. Februar 1893. RMKZ 378. 
135 Uo. 28. März 1893. B-MRZ 379. 
136 Uo. 21. April 1893. BMRZ 380. — Gem. Ministerrat vom 22. April 1893. EMBZ 38í. 
137 Uo. 29. März 1894. KMRZ 385. 
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naszádokat és a gyengén páncélozott cirkálókat részesítette előnyben. Úgy vélte, 
hogy ezek a hajótípusok nemcsak a partvédelem feladatait láthatják el hatéko
nyabban, hanem a nyílt tengeren is a siker esélyével vehetik fel a küzdelmet a nagy 
csatahajókkal szemben.138 Álláspontját egy alkalommal a közös minisztertanácson 
is kifejtette,139 és amikor 1893 elején a véderő továbbfejlesztését tárgyalták, ellen
vetés nélkül elfogadta a haditengerészet részére kilátásba helyezett tízmillió forintot. 
1894 tavaszán azonban a földközi-tengeri orosz—francia flottaösszpontosítástól 
tartva emlékiratban fejtette ki, hogy az erőviszonyok a Monarchia hátrányára oly 
nagy mértékben megváltoztak, hogy az osztrák—magyar haditengerészet az adott 
flottaállománnyal nem láthatja el eredményesen a partvédelem feladatát.140 Takti
kai felfogásának megfelelően három cirkáló soron kívüli megépítését indítványozta, 
és ennek megfelelően meglehetősen szerény, csupán egymillió forintnyi többlet
igényt támasztott. A javaslat a közös minisztertanácsban így sem számíthatott 
kedvező fogadtatásra. Wekerle magyar miniszterelnök a törvényhozó testületekkel 
szemben nem tartotta védhetőnek, hogy eltérjenek az 1893-as megállapodástól, és 
álláspontját Windischgratz osztrák miniszterelnök is osztotta.141 A közös miniszter
tanács Plener osztrák pénzügyminiszter közvetítő javaslatát sem fogadta el, hogy 
a többletköltséget a közös aktívák felhasználásával fedezzék, és Sterneck kérését 
végül elutasították.142 (Más kérdés, hogy az igényelt egymillió forint folyósítására 
mégis sor került, és a közös minisztertanács azt a következő évben mint póthitelt 
jóváhagyta, precedenst teremtve ezzel a költségvetésellenes gyakorlat számára.143) 
— Az 1896-os költségvetés tárgyalása alkalmával a régi téma, a legénység harmad
szori étkeztetése került elő, amihez a közös minisztertanács megint csak más tételek 
törlése esetén lett volna hajlandó hozzájárulni, és az előzményeket ismerve nem 
okozhat meglepetést, hogy a közkatonák továbbra is üres gyomorral várhatták a 
takarodót.144 

Mint látható, a közös minisztertanácsban az 1893-as hadseregfejlesztési program 
elfogadása után is merültek fel nézeteltérések, a viták azonban nem voltak hasonlít
hatóak a korábbi, késhegyre menő polémiákhoz. A katonák és civilek között helyre
állt a régi kollegiális szellem, és a hadügyi tárca költségvetését a legnagyobb egyet
értésben terjesztették a delegációk elé. Fegyverszünet volt ez persze csak, nem 
pedig tartós béke, amely utóbbi csak úgy jöhetett volna létre, ha a hadvezetés 
egyszer s mindenkorra tartózkodik a költségigények további emelésétől. Ilyen szán
dék pedig valójában nem létezett. Amikor Kálnoky utolsó közös minisztertanácsi 
szereplése alkalmával azt a reményét fejezte ki, hogy a távolabbi jövőben a katonai 
költségvetés csökkentésére is sor kerül,145 maga az uralkodó cáfolta meg külügy
miniszterét, mondván, hogy ha Oroszország abba is hagyja a fegyverkezést, a 
Monarchiának még jó ideig fejlesztenie kell saját véderejét.146 így is lett. A kato
náknak azonban nem kis csalódással kellett tapasztalniuk, hogy ennek következté
ben a nagy nehezen létrehozott konszenzusnak is vége szakadt és a közös miniszter
tanács újra heves viták és összeütközések színterévé vált. 

138 Höbelt, Lothar: Die Marine. In : Die Habsburgermonarchie 1848—1918. Bd. V. Die bewaffnete Macht. 
705—711. o. 

139 Gem. Ministerrat vom 20. September 1891. RMRZ 370. 
140 Denkschrift des Admirals Freiherrn von Sterneck Betreffend notwendige Verstärkung der Kriegsmarine. 
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Иштван Диосеги 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБОРОННОЙ СИЛЫ ПЕРЕД СОВМЕСТНЫМ 
СОВЕТОМ МИНИСТРОВ, 1883—1895 

Резюме 

Предводительство, командование и внутренняя организация армии и после компромисса 
за 1867 год остались правомочней повелителя, но утверждение расходов оборонной силы, 
также законодательство, относящиеся к оборонной системе оказались в компетенцию пар
ламента. Совместный совет министров явился той инстанцией, которая взвесила постаянные 
и случайные расходные претензии, возникающие со стороны вождения войск, и решила их 
представление в парламент и перед делегациями; он явился также тем комитетом, который 
возбудил и координировал законопроекты, связанные с оборонной силой — соответственно 
претензиям вождения войск. 

Автор сперва рассматривает состояние оборонной силы Австро—венгерской Монархии 
в начале 80-ых годов. В дальнейшем показывает обсуждения совместного совета министров, 
касающиеся законов народного ополчения, призыва коней и предостовлений в интересах 
армии; и показывает движение тех проектов, которые встали на очередь дня в связи планиро
вав а< го оперативного наступления против России. Автор также затрагивает обсуждения, 
ев; зснные с законами воссоздания военной медицинской академии и обслуживания военных 
вдов и сирот. Он подробно занимается военными распоряжениями, принятыми во время 
кризиса в конце 1886-ого, в начале 1887-ого года, и также мобилизационными проготовлени-
я>.„ в конце 1887-ого, в начале 1888-ого года. Он показывает те переговоры, которые велись по 
теме исключительных юридических правил в случае войны, и также те переговоры, которые 
служили введению многоразядных оружий и создания арсенала в Венгрии. В конечной части 
ст?-ьк подробно занимается автор обновлением закона оборонной силы в 1889-ом году, 
и распоряжениями, имеющие цель дальнейшего развития оборонной силы. 

István Diószegi 

DAS PROMLEM DER WEHRMACHT 
VOR DEM GEMEINSAMEN MINISTERRAT 

1883—1895 

Resümee 

Auch nach dem Ausgleich von 1867 bestimmte nach wie vor der Herrscher über die Befehligung, 
das Kommando und die innere Organisation der Armee, aber die Billigung der Wehrmachts-
kosten sowie die Verabschiedung von Gesetzen für das Landesverteidigungsysstem kamen in 
die Kompetenz des Landtages. Der gemeinsame Ministerrat war einerseits das Forum, das die 
ständigen und gelegentlichen Kostenansprüche der Kriegführung erwog und über ihre Unter
breitung den Körperschaften und Delegationen des Landtages entschied, andererseits das 
Gremium, das die Gesetzesvorlagen für die Wehrmacht — entsprechend den Ansprüchen der 
Kriegführung — veranlaßte und abstimmte. 

Der Autor bietet zunächts einen Überblick über den Zustand der Wehrmacht der öster
reichisch—Ungarischen Monarchie zu Beginn der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts . Im 
weiteren behandelt er die Beratungen im gemeinsamen Ministerrat über die Gesetze für Volks
aufgebot, Pferdestellung und Kriegsleistungen sowie die Geschichte der Entwürfe, die alle im 
Zusammenhang mit der geplanten offensiven Kriegsoperation gegen Rußland auf die Tage
sordnung gesetzt wurden. Er berührt auch die Besprechungen über die Wiedererrichtung der 
Akademie für Militärärzte sowie über das Gesetz für Fürsorge für die Witwen und Waisen von 
Soldaten. Er beschäftigt sich eingehend mit den militärischen Maßnahmen, die im Laufe der 
Krise an der Wende von 1886 auf 1887, sowie mit den Mobilisierungsvorbereitungen, die an der 
Wende von 1887 auf 1888 getroffen wurden. Er erörtert die Verhandlungen, die über die im Falle 
eines Krieges anzuwendenden Ausnahmerechtsregeln geführt wurden, sowie die Bespre
chungen, die der Einführung der Reptierwaffen bzw. der Einrichtung einer Waffenfabrik in 
Ungarn dienten. Im abschließenden Teil der Studie werden ausführlich die Erneuerung des 
Wehrmachtsgesetzes von 1889 sowie die den weiteren Ausbau der Wehrmacht bezwecken den 
Maßnahmen behandelt. 
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