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A Cseh Hadsereg Történelmi Intézetének 
szervezésében az első világháború kirobbaná
sának nyolcvanadik évfordulója alkalmából, 
meghívott hazai és szomszédos országbeli 
történészek részvételével, kétnapos tanácsko
zásra került sor. 

A június 29-i délelőtti megnyitó ülésen a 
megjelenteket a házigazda intézmény igazgató
ja, P. Klítcina kandidátus üdvözölte. Külön 
kiemelte annak jelentőségét, hogy a Nemzet
közi Hadtörténelmi Bizottság holland elnöke, 
Dr. C. M. Schulten kutatóintézeti igazgató is 
megjelent a résztvevők közt. 

Ezt követően az erre az alkalomra Csehor
szágba érkezett Hohenberg herceg, Ferenc 
Ferdinánd unokája idézte fel a meggyilkolt 
trónörökös személyét és útját Konopiste-től 
Szarajevóig, majd onnan Artstettenig. 

Ezután az első tudományos ülés / 
Galandaner elnökletével megkezdte munkáját. 

Első előadóként P. Broncek „Az osztrák
magyar trónörökös és Conrad von Hötzendorf 
kapcsolata" címmel bemutatta a főparancsnok 
és a vezérkari főnök eltérő politikai felfogását a 
kettős monarchia jövőjével kapcsolatosan. 
Kiemelte, miként kívánta előbbi megreformálni, 
utóbbi megtartani az adott államjogi kereteket. 
Azt követően, hogy Ferenc Ferdinánd a teljes 
haderő főszemlélője lett, eldőlt, melyik felfogás 
érvényesülhet. A trónörökös elméleti munkás
ságát segítette, hogy önálló katonai irodát 
tarthatott fenn, amely gyűjtötte számára a szük
séges információkat. Akkortájt már had
seregfejlesztési kérdésekben ugyanúgy ütközött 
a két személyiség, mint egy eljövendő háború 
jellegének megítélésében, ahogyan az előadó 
ismertette. Végül arról szólt, miként kényszerült 
Conrad a tőle idegen elképzelések gyakorlati 
megvalósítására. 

V. Aichelbnrg ezt követően ,,A szarajevói me
rénylet körülményei" című előadása követke
zett. Ebben részletesen felidézte a gyilkos nap 

eseménytörténetét mind az áldozat, mind a 
merénylők vonatkozásában. Elemzését azzal a 
következtetéssel zárta, hogy a merénylet sike
rében döntő a szerencsétlen véletlenek össze
játszása volt. 

A Június 29-i délutáni második ülésen az el
nöki tisztet/ Havránek látta el. 

J. Galandaner „A csehek, a szarajevói me
rénylet és a háború kitörése" című előadása 
hangzott el elsőnek. Az előadó kifejtette, hogy a 
merényletet megelőzően a cseh érdeklődést a 
provincializmus jellemezte. A merénylet hírére 
először a Monarchia iránti lojalitás jelentkezett 
és a cseh katonák kezdeti harcértéke minden 
szakirodalombeli nézettel ellentétben semmivel 
sem maradt a más népekéé alatt. Csak későbbi 
tünetnek minősítette a cseh nacionalizmus, 
ezzel együtt az államalakítási igény megformálá
sa és a pánszláv alapú orosz győzelmi szimpátia 
jelentkezését. 

K. Pichlík „A szarajevói merénylet visszhang
ja a cseh politikusok körében" című előadása, 
ehhez csatlakozva, főleg B. Hlavac újságíró 
feljegyzései alapján, az 1914 júniusi cseh állás
pontot ismertette. E szerint a cseh politikusok 
nem voltak felkészülve az események 
bekövetkeztére, még akkor sem számoltak 
háborúval, ugyanakkor erős szimpátiával for
dultak Szerbia felé, míg a birodalom belső 
sorsát illetően minden további lépést az új 
trónörökös első politikai megnyilatkozásaitól 
tettek függővé. 

M. Peknik ehhez csatlakozva „A szarajevói 
merénylet szlovákiai visszhangja" címmel azt 
fejtegette előadásában, hogy a szlovák politikai 
tényezők kivárták a megkésett prágai visszhan
got, addig csupán a délszláv kérdés megoldásá
nak fontosságát hangsúlyozták. Másik rendkívül 
fontos momentumként emelte ki az előadó, 
hogy, a trónörökös elvesztése miatti részvét 
mögött az a tény húzódott meg, hogy a szlovák 
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politikusok saját politikai vágyaikat siratták el a 
meggyilkolttal. 

M. Hronský „Szlovákia a háború kezdetén" 
című előadásában egy történelmi fáziskéséssel 
még mindig „a nagymagyar birodalomteremtés 
következtében" a kisebbségeket, főleg a szlo
vákokat ért méltánytalanságokról, egyenesen 
állítólagos „terror- és rémuralomról, pogromok
ról", a háború adta lehetőséghez fűzött, a ki
sebbségekkel való „végső leszámolás nyíltan 
bevallott célkitűzéséről" szólt. Ezt követően a 
szlovák katonák magyarok részéről ignorált 
háborús hősiességéről beszélt, majd azzal zárta, 
hogy mindez alapján döntöttek végül úgy a 
szlovákok, hogy „nem akarnak Magyarországon 
élni". 

Június 30-án reggel a harmadik ülésre J. 
Koralka elnökletével került sor. 

Elsőnek / Havránelt tartotta meg „A tisztikar 
és a bürokrácia struktúrája 1914 előtt" című 
előadását. Ebben először az államhatalom e két 
támaszának közös, majd eltérő vonásait tette 
vizsgálat tárgyává. Elemzése középpontjában a 
haderő vonatkozásában a sor-, tartalékos és 
hivatásos állomány nemzetiségi összetételének 
bemutatása volt. Ehhez felhasználta Deák István 
kutatási eredményeit, de meglehetősen kritikus 
felfogásban interpretálva azokat. 

O. Frankeiiberger előadása ehhez csatlakózva 
„A cseh katonák az első világháború lövészárka
iban" címmel hangzott el. Abból a felfogásból 
kiindulva, hogy az első világháború során 
mindkét hadviselő félnél nagy számban szolgál
tak cseh katonák, ezek számát, szereplését és 
harci eredményeiket vizsgálta. Ennek során úgy 
vélte, hogy a cs. és kir. haderőben mintegy 
másfél millió cseh és szlovák katona került a 
frontokra, vagyis óriási számban, mégis a ko
rábbi háborúkkal egybevetve, arányában kisebb 
mértékben. Ezzel szemben, ahogyan elemzését 
zárta, a cseh katonák teljesítménye minden 
korábbit felülmúlt. 

/ Fuctk előadásának a címe „A 28. ezred fog
ságba esése" volt. Hamarosan kiderült, hogy az 
előadó a 28. prágai közös sorgyalogezrednek 
1915-ös frontváltását kívánta új megvilágításba 
helyezni. Értelmezése szerint szó sem volt előre 
megtervezett átállásról, az inkább annak követ
kezménye volt, hogy az orosz támadás követ
keztében az ezred fele elesett, utánpótlás nem 
érkezett, az időjárás kedvezőtlenre fordult, a 
harcerkölcs mindennek következtében erősen 
csökkent, így a további harccselekmények 
kisebb önálló harccsoportokra szakították a 
túlélőket, akik az újabb viszontagságok elől 
spontán menekültek a kevésbé rossz, a fogság 

felé, és így következett be nagyobb számban a 
megadás, de korántsem az átállás. 

Ezt a témát folytatta P. Havel „A cseh katonák 
harcerkölcsének kérdéséhez" című előadása. 
Ebben az előadó azt fejtegette, hogy a hadveze
tés sikertelenségei vezettek a dezertálásokhoz, 
és ez egyaránt jelentkezett minden népbeli 
alakulatnál, nem nagyobb mértékben a csehek
nél, mint a többieknél. Ezt követően arról szólt, 
hogy a háborús propaganda is megtévesztő 
lehetett, de egyaránt minden szembenálló 
harcosra, nem volt e tekintetben sem a többie
kétől eltérő a cseh katonák reagálása. Minden
nek bizonyítására befejezésül százalékos bon
tásban mutatta ki a Monarchia egyes népeinek 
veszteségeit. 

J. Zabloudilouá előadása következett „Az 
oroszországi cseh és szlovák elszármazottak 
egyesületei a háború első hónapjában" címmel. 
Az előadó bevezetése szerint mintegy kétmillió 
kivándorolt cseh és szlovák élt abban az időben 
idegenben, közülük a határ menti orosz terüle
teken mintegy nyolcvanezer. Ezek nemzetiségi 
egyesületei azonnal segélyszervezeteket hoztak 
létre, hazai honfitársaik érdekében léptek fel, 
propagandát kezdeményeztek a cári haderőbe 
való önkéntes belépés érdekében, majd arra 
irányult minden tevékenységük, ahogyan az 
előadó részletesen bemutatta, hogy a Monar
chia szláv lakosai közül minél többet megnyer
jenek az orosz haderő számára. 

Szünet után a negyedik ülés VI. Karlický el
nökével kezdte meg munkáját. 

Elsőnek / Koralka tartott előadást 
„Németország és Ausztria-Magyarország 
1914/15-ben" címmel. Ebben a kér nagyhata
lommal kapcsolatosan az ügyetlen háborús 
előkészületeket hangsúlyozta, majd azt részle
tezte, mennyire nem gondoskodtak egyes 
veszélyessé válható államok előzetes kikapcso
lásáról. Ezután rátért a két szövetséges nagyha
talom közti nézetkülönbségekre, ezek közt 
kiemelten foglalkozott a román, az olasz és a 
lengyel kérdés megítélésében megmutatkozó 
nézetkülönbségekkel. Ezekkel kapcsolatosan 
szólt a monarchiabeli eltérő politikai nézetekről 
is. Kiemelte végül a magyar kormány helyzetfel
ismerését, amely ellenezte a háborút. 

B. Klípa „Olaszország a Nagy Háborúban" 
címmel tartott előadást. Ebben az adott szerző
dések és a valóságos politikai célkitűzések 
tükrében vázolta Olaszország távolmaradását a 
háború kezdetén, majd az antant-hatalmak 
oldalán való hadbalépését. 

O. Brxinéllo ehhez csatlakozva „Olaszország 
az első világháborúban" című vetítettképes 
előadásában az alpesi hadszíntér tárgyi emlékeit 
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mutatta be, majd elvezette a résztvevőket az 
egyes egykori helyszínekre, bemutatva felvéte
leivel, ma milyen formában él ott a múlt. 

Zachar József következett ezután, aki „A cs. 
és kir. haderő szerepe a belső közrend biztosí
tásában az első világháború kitörésének idősza
kában" címmel tartott előadást. Ebben felidézte 
a dualista alkotmányos monarchia törvényes 
előírásait, amelyek, ahogyan elemzésében 
részletesen bemutatta, teljesen eltérő módon 
tették lehetővé a birodalom két felében a had
erő karhatalmi alkalmazását. Ezt követően rátért 
annak ismertetésére, hogy a világháború kirob-
bantásakor a ciszlajtán területeken a törvényho
zás kikapcsolásával rendeleti kormányzás érvé
nyesült, amíg a magyar korona területein to
vábbra is alkotmányos ellenőrzést gyakorolha
tott az országgyűlés két háza. Befejezésül azt 
részletezte, miként juthatott a közös haderő a 
ciszlajtán területeken jelentős szerephez az 
állampolgári jogok korlátozásában és a 
haditörvénykezés biztosításában, míg erre 
mennyire nem nyílt módja a Magyar Királyság
ban. 

B. UnfriedVégül „Az ausztriai munkásmozga
lom a háború kezdetén" címmel azt mutatta be, 
mennyire nem számolt a szociáldemokrata 
mozgalom a világháború lehetőségével, továb

bá, hogy mennyire a birodalmi lojalitás volt 
kezdetben a meghatározó. Az előadó további 
elemzése szerint ugyanakkor a szociáldemokra
ta vezetők a háború kirobbanásakor a saját 
megerősödésüket várták az egész európai 
térségben, azonban kezdetben a nemzetközi 
munkásmozgalomban is a nemzeti megosztott
ság érvényesült. 

Mind a négy ülésen termékeny vitát folytattak 
az egyéni meghívás alapján jelen levő csehor
szági, ausztriai, szlovákiai, magyarországi, 
olaszországi és németországi kollégák. Eszme
cseréjük a házigazda P. Khicina zárszavával ért 
véget, aki megköszönte az értékes előadásokat, 
termékeny vitákat és kifejezte reményét a jövő 
évi folytatást illetően. 

A résztvevőknek módjuk volt június 29-én 
megtekinteni a Cseh Hadimúzeum állandó 
kiállításait, majd jelen lehettek 30-án a prágai 
Schwarzenberg-palotában a Hadimúzeum 
„Estei Ferenc Ferdinánd Emlékkiállításának" 
megnyitásán, július l-jén pedig a nyolcvan év 
után megnyitott konopištei kastélyt látogathat
ták meg, majd Benešovban a polgármester látta 
vendégül őket. Végül a napot Ferenc Ferdinánd 
egykori közeli vadászházában a szimpózium 
szervező bizottságának jóvoltából fehér asztal 
mellett zárhattak. 
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ALAPÍTVÁNY 
A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS 

TÁMOGATÁSÁRA 
Osztovics Levente műfordító, irodalomtörténész, az Európa Könyvkiadó 

igazgatója, dr. Rázsó Gyula hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
nyugalmazott főigazgatója és dr. Szakály Sándor hadtörténész, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum munkatársa alapítványt hoztak létre a magyar hadi 
történetírás támogatására. 

Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyar hadtörténeti, 
politika- és társadalomtörténeti kutatásokat, a kutatások eredményeinek 
közzétételét, különös tekintettel az 1867-től napjainkig tartó történeti korszak 
eseményeinek feltárására. Segíteni kívánja a magyar hadtörténészek 
bekapcsolódását a nemzetközi kutatómunkába, a nemzetközi tudományos 
életbe, elősegítve a fiatalabb hadtörténész nemzedék külföldi kutatási és 
publikációs gondjainak megoldását. Ennek érdekében támogatást kíván 
nyújtani 

1. tudományos eredményeket közreadó kiadványok belföldi meg
jelentetéséhez, 

2. belföldi konferenciákon való részvételhez, 
3. magyarországi kutatómunkához, 
4. külföldi kutatómunkához, 
5. nemzetközi konferenciákon való részvételhez, 
6. külföldi publikációs lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez. 
A fentieken kívül az alapítvány évente egy-egy arra érdemes hadtörténészt 

munkásságáért jutalomban részesít. 

Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és 
kilenc tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész, 
titkára dr. Veszprémy László, a Hadtudományi Könyvtár igazgatója. A 
kuratórium tagjai: Antal László műfordító, az Európa Könyvkiadó nyugalmazott 
irodalmi vezetője, dr. Dombrády Lóránd hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet 
nyugalmazott igazgatója, Fodor Lajos vezérőrnagy, dr. Kószó Péter orvos, 
Méhes Gábor banktisztviselő, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi docens, 
dr. Sáringer László főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA 
Történettudományi Intézet osztályvezetője, dr. Vargyai Gyula történész, 
egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet igazgatója. 

Az alapítvány javára a következő bankszámlákra juttathatók adományok: 
Általános Értékforgalmi és Hitelbank Rt. 7. sz. Fiók, 1051 Budapest V., 
Harmincad u. 3. Devizában: 256 685, forintban: 204-88880. Támogatások az 
adományozók által meghatározott célra is adhatók. 

Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az 
alapítvány titkára. Címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, H-1250 Budapest, 
Pf. 7. Telefon: (00-36-1) 15-69-522, (00-36-1) 15-69-970. 
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Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra: 

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak. 

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetében -
külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát. 

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség. 

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal 
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt 
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.) 

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos -
nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetús írógéppel. Az esedeges javításokat a második és 
harmadik példányra is kérjük rávezetni. 

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab számokkal számozza, 
a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással. 

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes 
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet. 

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott 
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári, 
kézirattári és bibliográfiai adatokat. 

9. Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.) 

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg. 

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a 
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat 
hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét. 


