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Habsburgermonarchie 1800 bis 1918. Szerk.: Christa Hämmerle, Martin 

Scheutz, Laurence Cole. Klartex Verlag, Essen, 2011. 433. old. 

 

 

Az általam választott könyv bemutatása nem pusztán viszonylag friss megjelenése 

miatt indokolt, hanem a vizsgált témakör talán legaktuálisabb kutatási 

megközelítései és eredményei miatt is. A kötet ismertetése igen hálás feladat és 

komoly kihívás is egyben. Ennek oka nem a terjedelméből, hanem a kibontani kívánt 

téma megközelítésének a komplexitásából adódik. A könyvben domináló 

megközelítést úgy lehet a legjobban megfogalmazni, hogy az új témafeldolgozást a 

hadtörténelem kutatása során nem a források mennyiségének a növelésével vagy 

egyes területek bonyolult kifejtésével kísérelték meg bemutatni, hanem a felhasznált 

forrásbázist több tudományterületre kiterjedően kibővítve.  

A tanulmányok ötvözik a szociológia, a pszichológia, az orvostudomány, a 

statisztika eredményeit a művészettörténettel, a nemzetiségi, etnikai csoportok 

kulturális sajátosságaival, helytörténettel, mindezt a hadtörténelem által 

keletkeztetett témában összefogva. A forrásbázis minőségi kibővítése maga után 

vonja a témák feldolgozásának több szempontból való vizsgálatát és kutatási 

sokszínűségét is. 
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Ahogy közeledett az első világháború 100. évfordulója, úgy egyre inkább 

indokolttá vált a Habsburg Monarchia hadseregének széleskörű vizsgálata. A 

hadtörténelem hagyományosnak mondható megközelítése a fókuszt többnyire a 

klasszikus témákon keresztül vizsgálta meg. Ez a könyv abban nyújt forradalmian új 

eredményeket, hogy a hadtörténelem eddig kevésbé vizsgált területeit egy szintre 

hozza a klasszikusnak nevezett hadtörténelmi megközelítéssel. A hadsereg hátterét 

az előtérbe tolja. Arra világít rá, hogy a hadtörténelem kutatása több mint pusztán 

uniformisban menetelő és parancsokat teljesítő emberek, a puszta acél és ezek 

egyvelegeként létrejövő fizikai összeütközésekben manifesztálódó eseményeknek és 

körülményeiknek a minél szélesebb körű leírása.  

A kötetben szereplő tanulmányok a hadsereg kulturális és társadalmi 

szerepére helyezik a hangsúlyt. Fontos eleme a mindennapi életnek, hogy ebben a 

korszakban a hadsereg milyen módon befolyásolja a társadalom alakulását. Fontos a 

katonaság elő- és utóélete, valamint formáló erejének hangsúlyozása a közép-európai 

régió soknemzetiségű közösségeiben. A „hosszú” 19. század hadserege az ekkoriban 

erősödő nacionalizmusnak, mint a korszak egyik domináns ideológiájának fontos 

tartópillérévé vált. Ebből is erednek a hadsereg kulturális és társadalmi funkcióinak a 

megváltozásai.  

A francia forradalom és a napóleoni háborúk során előtérbe kerültek a 

tömeghadseregek. Ezek a közösségek azonban nem kezelhetőek különálló 

szigetekként, hanem a mindennapi társadalmi érintkezésre komoly hatást gyakorló 

tényezőként kell vizsgálni őket. Az 1848‒1849-es forradalmak után a Habsburg 

Monarchiában erőteljes remilitarizációs folyamat volt megfigyelhető, ami szintén 

sajátos jelleggel ruházta fel a hadsereget és katonáit. A 19. század második felében, 

egészen az első világháborúig gazdasági fejlődés jellemezte a Monarchiát, amelynek 

alapját a biztonság illúzióját jelentő hadsereg adta.  
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A soknemzetiségű államalakulat belső feszültségei nem múltak el 1849 után. A 

haditechnika fejlődése mégsem jelentette a hadszervezet forradalmi átalakulását, és a 

hadsereg megszervezése jellemzően a korábbi alapelvekből indult ki. Tartja a 

mondás, hogy az a hadsereg, amelyik rendelkezik tőkével, az fegyverkezik, amelyik 

nem, az öltözködik. A monarchia hadseregébe ugyan sok pénzt fektettek bele, már 

pusztán méretéből adódóan is, a katonai konfliktusokban való részvételekkor 

azonban rendre kiderült, hogy nem a megfelelő módon. Szabó István filmje, a Redl 

ezredes1 hű tükörképét adja a 19‒20. század fordulójának monarchiabeli katonai 

mentalitásának és morális sajátosságainak. 

 

 

Ringvorlesung2 

 

A kötet feldolgozását elősegítette a Bécsi Egyetemen (Universität Wien) 2012 őszi 

szemeszterében meghirdetett előadássorozat (Ringvorlesung), amelynek keretében a 

szerzőknek lehetőségük nyílt arra, hogy a kötetben általuk írt témát élőszóban, 

kérdésekkel együtt megvitassák a hallgatósággal. A félévben elhangzott 11 előadás 

ugyan csak egy részét ölelte fel az egész kötetnek, mégis sikerült képet alkotni a téma 

komplexitásáról.  

A Ringvorlesung-szisztéma lényege, hogy minden előadás egy önálló témát 

mutat be a szerző által. Az előadást mindig egy moderátor vezette be, aki a három 

szerkesztő közül került ki. A moderátor bemutatta az előadót, és röviden felvázolta 

az előadás tematikáját. Ezt követően az előadó tartott egy háromnegyed – esetenként 

egyórás – előadást. Miután befejezte, a hallgatóságnak lehetősége nyílt arra, hogy a 

fennmaradó időben kérdéseket és kiegészítéseket tegyen az elhangzottakhoz. A 

                                                 
1 Oberst Redl; 1985. Rendezte: Szabó István; Száraz György A kém meg a vadkan című művében ír a 

történet morális sajátosságairól. Magvető Kiadó, Bp. 1985. 
2 Az előadássorozat címe: Neue Militärgeschichte am Beispiel der Habsburgermonarchie. 
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magyar egyetemi szisztémához képest feltűnő különbség, hogy az előadások végén 

egy interaktív szakaszra is sor került, ahol kérdések és hozzászólások révén 

párbeszéd alakult ki az előadó és a hallgatóság között.  

 

 

A kötet 

 

A Glanz‒Gewalt‒Gehorsam (Ragyogás‒erőszak‒engedelmesség) című kötet 2011-ben 

jelent meg Bécsben nemzetközi szerzőgárda tanulmányaiból. Alcíme, Militär und 

Gesellschaft in der Habsburgermonarchie (1800‒1918) (Hadsereg és társadalom a 

Habsburg Monarchiában (1800‒1918)) jelzi a kijelölt időkört. 

A kötet létrehozásában 17 szerző vett részt több ország egyeteméről és 

kutatóintézetéből. A szerkesztői munkát hárman végezték el: Laurence Cole, Christa 

Hämmerle és Martin Scheutz, akik mindhárman a Bécsi Egyetem oktatói. A kötet 

négy tematikus fejezetbe rendszerezi a tanulmányokat. Az első fejezetben a 

tapasztalati színtér köré fonódnak a cikkek, a második fejezetben a militarizálás 

témája köré, a harmadik fejezetben a kultúra és a hadsereg kapcsolatát vizsgálják 

meg, a negyedikben pedig a hadsereg köré épülő normák és a hadsereg 

következtében kialakult társadalmi lesüllyedés és fizikai, valamint pszichés sérülések 

kerülnek kifejtésre. Az ötödik fejezet segédanyagot nyújt a kötet forrásanyagának az 

értelmezéséhez. 

 

I. rész 

 

Az első nagyobb tematikai rész témáját tekintve a tanulmányok a tapasztalati színtér 

értelmezése köré rendeződnek. Ebben a fejezetben esik szó a nők, mint a nép lányai 

szerepéről, vagy például bemutatásra kerül az I. világháború alatti időszakban 
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dolgozó három osztrák történész (Heinrich Ritter von Sribik, Wilhelm Bauer, Hans 

Hirsch) életútja az egymással való levelezésük tükrében, amelyet részletesebben is 

ismertetünk.  

Martin Scheutz tanulmányában a levelek, mint első számú források jelennek 

meg, ezáltal a háborúnak és körülményeinek egyfajta személyes megvilágítása is 

előtérbe kerül. A három kutató egy generációt képviselt, bécsi tanulmányaik után 

eleinte együtt is dolgoztak, Scheutz a köztük húzódó köteléket trifolium, vagyis 

közös barátság jelzővel illeti. A háború mindhármukat tudományos pályájuk aktív 

szakaszában érte, már habilitált és professzorként dolgoztak valamelyik osztrák 

egyetemen. Sribik Grazban, Bauer és Hirsch Bécsben. A háború kitörésekor útjuk 

szétvált. Bauert katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánították, Hirsch a Dalmát 

frontra került, Sribiket pedig a grazi egyetem megvédte a bevonulástól.  

Ez a három különböző szituáció a férfiakban sajátosan csapódott le. A 

hadseregre a korban, mint „Schule der Männlichkeit”, vagyis a férfiasság 

iskolájaként tekintettek. A nemzeti patriotizmus fontos pillérének számított a 

hadseregben való tevőleges szerepvállalás, aminek a hiánya kirekesztő hatást vont 

maga után. Ebből ered a nők és az alkalmatlanok megkülönböztetett kezelése. Sribik 

valószínűleg ezt is mérlegelte, amikor jelentkezett hétvégi frontszolgálatra, és 1915-

től a Dolomitoknál harcolt.  

A három barát a kapcsolatot rendszeres levelezéssel oldotta meg. Ez egyfajta 

kommunikációs vonalat jelentett a front, az egyetem és a polgári világ között. A 

témák igen szerteágazóak voltak, szó esett a levelekben a szolgálatról, a munkáról, a 

hazatérésről, az ellátásról, a háború értelméről. Az évek alatt, ami a leginkább 

leszűrhető a levélváltásokból, az az érdeklődés igénye és a növekvő kiábrándulás a 

háborúból. A fronton lévők beszámolókat készítettek a fronton történt élményeikről. 

Ami eltérésként fogható meg a levelekben az az, hogy Sribik a frontról részletes, 

szinte feltáró jellegű beszámolókat írt, míg Hirsch beszámolóinak a témája inkább 
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általános témákat boncolgatott. Írt az étkezésről, a fűtésről, a cenzúráról, témái 

hétköznapiak voltak, de fellelhetőek bennük a hangulati ingadozások, amik 

személyesebbé teszik őket. Ilyenek voltak például a karácsonyi beszámoló 

melankolikus elemei.  

Levelezésük fontos részét képezte az egyetemi pletykák nyomon követése. 

Erről a legtöbbet Bauer tudott, aki benne maradt az egyetemi vérkeringésben. A 

fronton lévő társak komoly félelme volt, hogy elszakadnak a tudományos élettől, 

mert a háború alatt az élet nem állt meg, csak ők kerültek oldalpályára. 

Folyamatosan érdeklődtek Bauertől a kollégák előmeneteléről. Bauer számított a 

hírszállítónak, aki híreket adott a bécsi egyetemi életről, könyveket szerzett be, 

álláslehetőségeket és tanácsokat adott barátainak. A háború után az előmenetelek 

eltérőek voltak. A frontról való visszatérés után Hirschben megfigyelhetőek voltak a 

frusztráltság jelei, amin nem is lehet meglepődni. A legmagasabb tudományos 

szintre az otthon maradt Bauer jutott, aki elérte az Akadémia alelnöki székét is.  

 

II. rész 

 

A második fejezetben a militarizálás témakörét fejtik ki a szerzők. Olyan területeket 

érintenek, mint a „garnizonvárosok” sajátosságai, az antimilitarista ellenállás vagy a 

határőrvidék demilitarizációs folyamata. Chaterine Horel, a párizsi egyetem 

professzora a horvát‒szlavón határőrvidék demilitarizációs folyamatát és jellemzőit 

mutatja be művében (Die Entmilitarisierung der kroatisch-slavonischen Militärgrenze 

(1868‒1881)). A tanulmány nem a határőrvidék felszámolásának államigazgatási 

vonulatára helyezi a hangsúlyt, hanem a folyamat társadalmi, gazdasági és etnikai 

sajátosságaira. Maga a kérdéses zóna a Habsburg Birodalmat az Oszmán 

Birodalomtól választotta el. Az egész déli területet felölelte egy keskeny sávként az 

Adriától a Kárpátokig megközelítőleg 1800 km hosszúságban.  
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A határőrvidék három igazgatási egységből állt össze: a horvát-szlavón 

határőrvidékből, a bánáti határőrvidékből és az erdélyi határőrvidékből. A terület a 

birodalom perifériáján helyezkedett el, és pontosan meghatározott funkciót látott el. 

A határőrvidék fontos feladatai között szerepelt például az esetlegesen déli irányból 

érkező járványok kiszűrése, majd később Andrássy a területnek a szlávok elleni 

védelmi zóna szerepet szánta volna. A vidék összetétele a korridor vallási és etnikai 

összetételének sokszínűségét tükrözte. A területen éltek szlávok (szerbek, horvátok, 

szlovének), magyarok, németek, románok és egyéb etnikumok. Vallásilag is sokszínű 

régió volt, egyaránt megtalálható volt itt a katolikus, a görög ortodox, az 

evangélikus, a református, a zsidó, a görög unitárius felekezet. Az 1868 és 1881 

közötti demilitarizációs időszak több szempontból is fontos eleme a térség további 

történelmének. A területen 17 regiment állomásozott, amelyek elsőszámú feladata a 

határok védelme volt. Ezen kívül természetesen több olyan funkciót is betöltöttek a 

helyőrségek, amelyek megszűnése a későbbiek során új szituációt idézett elő. A 

határvidéknek a hadsereg komoly lehetőségeket biztosított a fejlődésre, a régió 

urbanizációját például jelentős mértékben megkönnyítette a hadsereg jelenléte. 1859-

ben 12 város és 17 vásártartó hely volt itt, 10 évvel később viszont már 21 várost és 27 

vásártartó helyet számoltak össze. Kimutathatóan fontos szerepet játszott a 

határőrvidék igazgatási berendezkedése a régió oktatásában (analfabétizmus 

visszaszorítása). Kétszintű oktatást hoztak létre, ahol az oktatás hivatalos nyelve a 

német volt.  

 

A térség demilitarizálása komoly kérdéseket vetett fel a jövőt illetően, sokan 

sokféleképpen képzelték el, megkezdődött a lobbizás. A katonai funkció már nem 

volt domináns, tehát megmaradt a politikai funkció. Amíg a közigazgatás és a feladat 

egymásból adódott, addig Bécs központi akarata nem volt megkérdőjelezhető. Bécs 

számára azonban a korábbi berendezkedés már kezdett terhessé válni.  
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A demilitarizációs folyamat a térség nacionalista politikáját is aktivizálta. A 

szerző megjegyzi, hogy az 1848-as forradalom alatt a bánáti határőrvidék a szerb 

nacionalizmus egyik melegágya volt. Amíg a területen élő nemzetiségeket 

autonómiatörekvések jellemezték (főként a románokat és a szerbeket), addig a 

magyar politikai elit a Szent István-i területek egységét hirdette. A térség számára 

kihívást jelentettek az etnikumok egymás között felerősödő konfliktusai is, a 

legintenzívebb ellentét a szerbek és a horvátok között alakult ki. A két etnikum 

nyelvben csak igen kevéssé tért el, vallásilag és kulturálisan azonban annál 

markánsabban. 1869-ben Ferenc József Zágrábba utazott, ahol a megbeszélések fő 

témája a határőrvidék jövőjének a kérdése volt, a császár a Magyar Királysághoz való 

integrációt támogatta. Az integrációs folyamat az igen kényes etnikai‒vallási 

kérdéseken túl gazdasági kérdéseket is felvetett. A régió korábban jelentős 

önállósággal bírt, aminek a gazdasági előnyei is megmutatkoztak. A terület mérete és 

elhelyezkedése végett a két legmarkánsabb kérdés az erdőhasználat, valamint a 

belőle származó bevételek, illetve a vasúthálózat helyzete volt. A magyar kormány 

ezeknek az értékesítéséből akarta bővíteni a bevételi forrásait, ami ellen a horvát és a 

szlavón nyilvánosság felemelte a hangját, mert kifogásolták, hogy a magyarok ezekre 

a területekre, mint kiárusítható árura tekintenek.  Az értékesítést szorgalmazó 

politikának több negatív következménye alakult ki. Megbomlott a korábbi egységes 

struktúra, és az állami érdekeket felváltották a privát érdekek. Komoly ellenállás 

alakult ki egyes csoportok részéről, ami a későbbiek során politikailag instabil 

hátországot eredményezett. A felbomlasztott rendszer nem segítette elő a különböző 

népek békés egymás mellett élését, az egymással rivalizálók közötti ellentétek 

elmélyültek.  

1871. június 8-án jelentek meg a császári rendeletek, amelyek meghatározták a 

határőrvidék leszerelésének módját. Elsőként a bánáti régiót demilitarizálták, és 

kialakítva a megyerendszert, beolvasztották a magyar közigazgatásba. A magyar 
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hatóságok a lehető leghamarabb akarták az átalakításokat végrehajtani, így 

rendszeres volt, hogy egy-két szabályt sajátos módon értelmeztek.  

 

III. rész 

 

A harmadik nagyobb témába tartozó dolgozatok csoportja a kultúra és az emlékezés 

tárgyához tartozik. Ebben a fejezetben jellemzően a háborús emlékezés módjairól, 

fajtáiról és ezek társadalomformáló felhasználásáról esik szó. Ilyen például egy 

visszaemlékezés feltárása, amit Leighton James végzett el. Dolgozatában Michael 

Pauliny von Köwelsdamm báró naplója alapján mutatja be az 1792 és 1815 között 

lezajlott koalíciós háború körülményeit. A tanulmányból kiderül, hogy milyen 

megközelítés jellemezte az osztrákok gondolkodását a századforduló meghatározó 

időszakáról.  

Oswald Überegger a háborús emlékhelyeket és a helyi háborús emlékezés 

fajtáit vizsgálja a két világháború között. A vizsgálat helyszíne Tirol, az első 

világháború utáni Ausztria egyik leginkább zavaros területe. A világháborút lezáró 

béke következtében Ausztria területeket veszített Tirolban,  a tény feldolgozásának 

különböző módjai kitűnő vizsgálati lehetőséget biztosítanak a kutatónak.  

Überegger megemlíti, hogy hasonló témával már az 1980-as és 1990-es 

években foglalkoztak a történészek, köztük a két legmeghatározóbb személyiség 

George Mosse és Reinhard Koselleck. Az emlékezés, emlékezet téma feldolgozásakor 

több diszciplína módszerei és forrásai is felhasználhatóak: a szociológia, a 

politológia, a történettudomány és a művészettörténet egyaránt kutatási területnek 

számít. A történelmen belül kiemelten fontosak a művelődéstörténeti kutatások, 

amelyek megvizsgálták, hogy milyen szerepet játszottak a háborús emlékművek a 

társadalom számára. (Emlékezés, szimbólumok, szocializáció, oktatás stb.)  
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A háborús emlékművek a korszak Ausztriájában leginkább helyi szinten 

bírtak komoly kulturális tartalommal, nem pedig egységes összausztriai 

megközelítésből.  

Az emlékezés elsőszámú feladata a szerző szerint az események feldolgozása. 

A kérdés csupán annyi, hogy milyen módon történik mindez, a politika mennyire 

tud rátelepedni egy ilyen területre. Az emlékezés az identitás kialakításának egyik 

fontos tényezője, ezért értelmezése is többszintű analízist igényel. Mi volt a 

motiváció, ki finanszírozta, ki készítette, milyen elképzelést kellett megvalósítani és 

ezt ki alakította ki? Az emlékezés eszközei elősegítették a sztereotípiák kialakítását, 

amelyekkel közös nevezőt lehet létrehozni a társadalomban. A probléma ott adódott, 

ahol a közös nevező nem létezett. 

A tiroli régió az ország egyéb területeihez viszonyítva sajátos helyzetben volt, 

hiszen a tiroli ember volt az osztrák katona emblematikus alakja. Több legenda és 

képi társítás is tartozott ehhez az interpretációhoz: a tiroli sas, háborús allegóriák. 

Tirol esetében az emlékhelyek sajátos viszonyban álltak az ország egyéb területeivel. 

A legdominánsabb ellentét a főváros, Bécs szociáldemokrata felfogása és Tirol 

konzervatív katolikus gondolkodása között volt tetten érhető. Bécsben és Tirolban 

másra és máshogy akartak emlékezni, emlékeztetni.  Dél-Tirol a háború alatt intenzív 

csaták helyszíne volt az olasz határon, az itteni helytállás vált az osztrák hősiesség 

szimbólumává. A világháború katonai hőskultusza kontinuitást mutatott a tiroli 

hőskultusszal, a tiroli háborús emlékművek egy speciális típusa volt a hősiesség 

korabeli értelmezésének.  

  A két világháború között a háborús emlékművek tömegtermelés áldozatai 

lettek. A kép és formanyelvezet kialakított egy homogenizált szimbólumrendszert. 

Az 1930-as évekre minden tartományi fővárosban állt háborús emlékmű, és ezeken 

kívül a kis helyi közösségek is fontosnak tartották, hogy építsenek maguknak. Ezek 

az emlékművek fontos elemei voltak a katonai tradíciók megőrzésének és a 
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társadalom katonai szocializációja elmélyítésének. Ugyanakkor egyre több téves 

sztereotípiát társítottak a háborúhoz.  

A két világháború között a katolikus, konzervatív életszemlélet egyre 

dominánsabb szerepet játszott Ausztriában a hivatalos politikai 

véleményformálásban is. Párhuzamos tendenciaként megfigyelhető az időközben 

felnövekvő, új osztrák generációk gondolkodásának a változása a vesztes háború 

feldolgozását tekintve. A történelem megmutatta, hogy egy vesztes háború és a vele 

járó káosz nem oldja meg a korábbi „nagyhatalom”, immár „kisország” jövőjét. A 

német törekvésekhez való osztrák viszonyulás több momentuma is értelmezhető a 

korábbi események nem megfelelő feldolgozásaként, a frusztráció okozta rossz 

emberi tulajdonságok előtérbe kerülésével.  

 

Laurence Cole az emlékezés egy másik módját mutatja be, mégpedig a 

kultuszteremtést és annak szerepét a mindennapokban. A dolgozat központi 

szereplője Josef Wenzel Radetzky tábornagy, aki 1766. november 2-án Trebnitzben 

született. Élete összefonódott a hadsereggel, több fronton is megmutatta katonai 

képességeit, többek között a Török Birodalom elleni háborúkban vagy az észak-itáliai 

hadszíntéren. Nagy szerepe volt az 1848-49-es eseményekben Windisch-Grätz és 

Jellačić-mellett, 1858. január 5-én érte a halál Milánóban.  

A Radetzky-kultusz létrejötte csak úgy értelmezhető, ha a korszak politikai 

légkörét is megvilágítjuk. 1848‒1849 után nem volt ideális a környezet egy 

soknemzetiségű és nagy területű birodalom egyben tartásához. A rend fenntartására 

az erőszak csak rövidtávon lehetett eszköz, a társadalom hosszú távú 

konszolidálásához vezető út egyik eszköze a közös nevező kialakítása lehetett. A 

birodalom területileg  több nagyobb egységre volt osztható, és ezek társadalmi 

berendezkedése,illetve az udvarhoz való viszonya is meglehetősen eltért. A 

klasszikus tagolás Lajtántúlra és Lajtán inneni területre osztja a birodalmat. Laurence 
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Cole dolgozatában a Radetzky-kultusz kialakulásának, kialakításának 1848‒1914 

közötti körülményeit vizsgálja. Radetzky a Bécshez viszonyított Lajtán inneni 

területeken a hősiesség és a hűség szimbolikus alakjává vált. Egy személyben 

jelenítette meg az udvar egyik fő támpillérét, az osztrák hadsereget. A kialakított 

kultusz sajátossága, hogy klasszikus értelemben a személyen felülemelkedett, és azt 

mint jelképet testesítette meg.  

Születését tekintve Radetzky cseh származású volt, ennek ellenére az ő 

kultikus személye nem volt köthető egyik birodalmi nációhoz sem.  

A Radetzky-kultusz időben két periódusra osztható: 1848‒1860-as között a 

nemzet megváltóját jelentette, az 1880-as évek közepétől alakja ismét felmerült, 

amikor Ferenc József politikájában a remilitarizációs elem egyre dominánsabban 

jelent meg.  

Az első kultuszteremtő motívum az 1848-ban, idősebb Johann Strauss által 

komponált Radetzky-induló volt, amelynek köszönhetően a generális neve 

fennmaradt az utókor számára, és az induló elhangzása mindig egy sajátos 

szimbólumot jelenített meg. Az 1850-es években Radetzky neve egyet jelentett az 

osztrák hadsereg apjával, nagyapjával, a tábornok már életében az osztrák hadsereg 

megtestesülését jelentette.  

1849 és 1852 között megszületett az első emlékmű is, amit Innsbruckban 

állítottak fel. Ezt követte az 1858. november 13-án Prágában, majd az 1860-ban 

Ljubjanában felállított emlékmű. A prágai emlékmű szimbolikájával is magyarázza 

az udvar törekvéseinek vizuális megjelenítését. A talapzaton a cseh polgárok és 

katonák tartanak egy pajzsot, amelyen maga Radetzky áll egy zászlóval.  

Az 1880-as években Radetzky már nem élt, de szelleme újra belengte a 

birodalmat. 1892-ben állították fel az első Radetzky emlékművet Bécsben a régi 

Hadügyminisztérium előtt, amit aztán 1912-ben áthelyeztek az új 
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Külügyminisztérium elé. A korszakban egyre több Radetzky-t ábrázoló medál, a 

portréját tartalmazó album jelent meg.  

A 19. század végén a politikai atmoszféra megváltozott, Radetzky a birodalmi 

patriotizmus megszemélyesítője lett. Egy személyben jelentette a hadsereghez és a 

háborúhoz való viszonyulás naivitását és a múlthoz való szelektív nosztalgiát.  

 

IV. rész 

 

A kötet negyedik tematikai része a társadalmi lesüllyedés és a különböző háborús 

sérülések témáját járja körül. Ennek a területnek a létjogosultsága, hogy a hadsereg 

mint intézmény, a háború pedig mint esemény nem ér véget a leszereléssel vagy a 

békekötéssel. Temérdek olyan, a jövőre is kihatással lévő vonulata létezik a hadsereg 

működésének, amely a társadalom számára a hétköznapitól teljesen eltérő szituációt 

idéz elő. Elegendő, ha a hadirokkantak utóéletére, rehabilitációjának a kérdésére 

gondolunk, vagy a korszakban egyre jelentősebb öngyilkossági ráta 

megnövekedésére.  

Hanes Leidinger a Suizid und Militär (Öngyilkosság és katonaság) című 

dolgozatában az 1907 és 1914 közötti időszak öngyilkossági rátájának a hátterét 

vizsgálja. Ebben a témában kevés szakirodalom áll az érdeklődők rendelkezésére, és 

további nehézségeket okoz, hogy a hadsereggel összefüggésben csak kevés írásos 

forrás található a témában kutatók számára. A szerző célja, hogy a témában született 

parlamenti interpellációkat, parlamenti és a nyilvánosság előtt lezajlott vitákat 

kontextusba helyezze, és kiegészítse az 1907 és 1917 között báró Friedrich von 

Georgie miniszter által készítetett felmérések eredményeit.  

A vizsgálódás forrásbázisát a katonai felmérések és a témát érintő 

jegyzőkönyvi jelentések adják. dokumentumok egyaránt keletkeztek a katonai és a 

politikai szférában. A hadsereg nem esett a politika hatásköre alá, a katonai vezetők 
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csak a császárnak tartoztak beszámolóval. A vezérkar és a politikai vezetők között 

érdekellentét húzódott. Ebből következhet, hogy a hadsereghez köthető 

öngyilkosságot mint jelenséget a politika igyekezett kihasználni pozícióinak 

megszilárdításához. 1869 és 1907 között csak 8 interpelláció hangzott el a témában a 

bécsi parlamentben, 1907 és 1909 között viszont már 23. A háborút megelőző 

években, amikor a Balkánon is forrongott a levegő, 1912-ben és 1913-ban egy év alatt 

11 felszólalás történt. A tendencia mutatja, hogy a politika igyekezett a témát a 

mindennapok részévé tenni.  

Az öngyilkosság nem tartozott – sem a háborúban, sem a civil életben – a hősi 

halál kategóriájába, ezért a politika számára fontosnak bizonyult okainak a 

kiderítése. Az öngyilkosságból eredő halálesetek száma a 20. század elején emelkedő 

tendenciát mutatott. Az ezer katonára vetített adatok alapján 1908-ban 21, 1912-ben 

11, 1913-ban 27 öngyilkosságot regisztráltak a császári seregben. Az európai 

seregekkel összehasonlítva – a Berliner Zeitung szerint – az osztrák hadseregben volt 

a legmagasabb az öngyilkosság aránya. A világháború éveiben ezer katonára nézve 

Németországban 63 fő, Olaszországban 41 fő, Angliában, Franciaországban és 

Belgiumban 30 fő alatti volt az arány, az osztrák seregben viszont 125 fő.  

Több elmélet is született az öngyilkosság okának az értelmezéséről. Egyes 

nézetek szerint a hadseregnek nincs köze az öngyilkossági ráta növekedéséhez, az 

okokat a társadalom egyéb szegmenseiben kell keresni. Tomás Garrigue Masaryk 

szociológusként egyik 1881-ben megjelent cikkében (Az öngyilkosság, mint a modern 

civilizáció tömegjelensége) azt írja, hogy az öngyilkosság a társadalom félig képzett 

emberei között a legnagyobb arányú. A modernitás által támasztott kihívásokkal a 

merevebb társadalmi csoportba tartozó emberek nehezebben tudták tartani a lépést, 

és az öngyilkosság egyfajta menekülőút volt a számukra, ami a vélt kudarcokra 

jelentette az orvosságot.  
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Vallásfilozófiai megközelítése is létezik a témának, ennek jeles képviselője 

Rudolf Hilzer volt, aki úgy gondolta, hogy a modernizációs folyamatok 

következtében a túlzott kötöttségeket jelentő börtön, iskola vagy hadsereg 

felélesztheti az amúgy is létező hajlamot az emberekben. A társadalmi fejlődéssel 

ezek az intézmények nem tartották a lépést, és aki bekerült, az egy általa idegen 

környezettel találta magát szemben. Az öngyilkosok körében a halál, mint szabadság. 

mint a kötöttségektől való megszabadulás jelent meg.  

Émile Durkheim francia szociológus a kollektív tudatban, a stabil 

értékrendszerben és a konszenzusban beálló zavarokat, illetve a társadalomnak az 

ezen zavarok megelőzését lehetővé tevő egyesítő és együttműködő szerepét 

vizsgálta. Kutatásainak gyakran állt fókuszában a szuicid hajlam, amelynek 

vizsgálatakor arra jutott, hogy az öngyilkosságok éppen a társadalom integrációs 

erejében fennálló zavarokra vezethetőek vissza. Szerinte a zavarok a társadalmi 

értékrendben, a tradicionálisból egy modernebb társadalomba való átmenethez 

köthetők.  

Durkheim adatai alapján a katonák körében történt öngyilkosságok a tisztek 

között voltak jellemzőbbek, az okok pedig igen sokrétűek lehettek: alkohol, adósság, 

szerelmi bánat, pszichés problémák. Amikor nincs háború, akkor a katonák szerepe 

és presztízse leszálló ágba kerül, a bezártság és tétlenség sok emberből előhoz 

bizonyos rejtett hajlamokat. A 19. és 20. század fordulóján a Monarchia hadserege 

egy felduzzasztott és tétlen hadsereg volt,  a morálja kétségbeejtő szintre zuhant.  

A téma összetettsége és jellege is megmutatja, hogy a hadsereg milyen szoros 

összefüggésben volt/van a társadalommal. Ugyan fal választja el a kaszárnyákat a 

lakóházaktól, az épületekben mégis ugyan azok az emberek élnek. 

 

 




