
Habsburg Károly császár és király 
1917. március 1-jén felmentette az 
Osztrák–Magyar Monarchia összes 
fegyveres erôinek vezérkari fônöki 
beosztásából Franz Conrad von 
Hötzendorf tábornagyot (1852–
1925), aki közel tíz esztendôn keresztül 
töltötte be a dualista állam e kulcsfon-
tosságú beosztását.

A tábornok ennek köszönhetôen min-
den kétséget kizáróan a legismertebb 
elsô világháborús Monarchia-béli ge-
nerális, visszaemlékezései, feljegyzé-
sei megkerülhetetlen forrásanyagot 
képeznek nem pusztán a hadtörténé-
szek, hanem a dualista állam törté-
nelmét vizsgáló minden historikus 
számára. Mindezen szempontok miatt 
érdemes külön vizsgálnunk száz évvel 
ezelôtti leváltását is.

Conrad 1906-ban még altábornagy-
ként lett –-- Ferenc Ferdinánd fô-
herceg felkérésére –-- a Monarchia 
vezérkari fônöke. A tábornok Európa 
ekkor még nyugalmas idôszakában 
szinte azonnal a Monarchia által indí-
tandó preventív háború pártján állt 
azon tételbôl kiindulva, hogy a gazda-
sági és politikai válságban szereplô 
dualista állam stabilizálásának kulcsa 
egy sikeres háborúban rejlik. A gene-
rális meghatározó kezdeményezôje és 
támogatója volt Bosznia 1908. évi an-
nektálásának, valamint a Szerbia el-
leni –-- meg nem valósult –-- preventív 
háborúnak. Az olasz–török háború ide-
jén, 1911-ben a tábornok követelt 
megelôzô csapást az oszmán területek 
megszerzésén fáradozó Itália ellen. 
Conrad ekkor agresszív politikája mi-
att megbukott, utóda Blasius Sche-
mua altábornagy lett. Minthogy a 
dualista állam arányaiban a leggyen-
gébb haderôvel rendelkezett Európa 
nagyhatalmai között, a tábornok elsô 
vezérkari fônöksége idején erélyesen 
tört lándzsát a hadsereg fejlesztése, 
reformja mellett; eredményei azonban 
a szûkös költségvetési lehetôségek mi-
att korlátozottak maradtak.Nem sok-
kal késôbb, 1912-ben mégis újra kine-
vezték, mivel Ferenc Ferdinánd 
trónörökös belátta, hogy képtelen ha-
sonló kvalitású személyt találni e 
kulcsfontosságú posztra. A szarajevói 
merényletet követôen a hadsereg fô-
parancsnoka Frigyes fôherceg lett, de 
mivel szerepe csupán protokolláris te-
endôkre szorítkozott, a tényleges irá-
nyítás Conrad kezébe került.
A hosszú háborúban
Az elsô krízis Conrad karrierjében 

rögtön 1914 szeptemberében bekövet-
kezett, miután a Monarchia offenzívája 
kifulladt a keleti fronton. E kudarc 
legfôbb oka az volt, hogy Conrad alá-
becsülte a Monarchia ellen felvonuló 
orosz erôk nagyságát: nem tudhatta, 
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Egy tábornagy bukása
Száz éve váltotta le IV. Károly a Monarchia 
fegyveres erôinek híres vezérkari fônökét, 

aki megmenthette volna a birodalmat
bantak ki akkora viták, mint a korábbi 
hónapokban, az osztrák tábornagy 
egyre nehezebben viselte azt, hogy a 
Monarchia mind jobban alárendelôdött 
német szövetségesének.A többszöri 
heves viták ellenére Conrad a németek 
számára Ausztria legkiválóbb katonai 
hagyományát jelenítette meg. Mi több, 
a dél-tiroli hadjárat kezdeti sikerei 
tovább növelték ázsióját, sôt Berlinben 
egyenesen úgy fogalmaztak, hogy az 
osztrák–magyar tábornoknak kellene 
vezetnie a német csapatokat. 1916 no-
vembere –-- Ferenc József halála --– 
azonban rövid idô alatt más helyzetet 
teremtett, hiszen az új uralkodó, Ká-
roly jelentôs személycserékbe kezdett 
a birodalom teljes vezetésében.Persona 
non grata és kitüntetés

Paradox módon végül a tábornagy 
bukását nem a harctéri kudarcok, ha-
nem sokkal inkább az udvari intrikák 
okozták. Szerencsétlenségére különö-
sen rossz viszonyban volt az ifjú csá-
szárnéval, aki még trónörökös-fele-
ségként nyíltan bírálta Conrad 
második házasságát. A korábban meg-
özvegyült tábornok ugyanis egy elvált 
asszonyt vett feleségül, és ez a lépése 
persona non gratává tette a mereven 
katolikus császárné számára. Bár 
Conrad második felesége is olasz szár-
mazású volt, a veterán tábornagy a 
hadsereg azon tagjaihoz tartozott, akik 
gyanakvással figyelték a Bourbon-
Pármai dinasztiából származó Zita 
tevékenységét. A császárné két fivére 
a belga hadseregben szolgált, és 1918 
tavaszán némileg igazolódott is Con-
rad félelme, mert ekkor, éppen a levál-
tása idején derült ki, hogy sógorai ré-
vén Károly kapcsolatba lépett a 
francia kormánnyal (Sixtus-affér). 
Conrad számára az is kedvezôtlen 
fejlemény volt, hogy az új uralkodó jó 
viszonyt ápolt és politikájában is 
egyetértett néhai nagybátyjával, Fe-
renc Ferdinánddal, Conrad viszonya 
pedig legendásan rossz volt, így sejt-
hetô volt, hogy Károly nem éppen a 
legjobb prekoncepciókkal rendelkezik 
a tábornagyról. Bizalmas körben így 
nyilatkozott róla 1914 augusztusában: 
„Károly egyáltalán nem tanult semmit, 
még csak helyesen sem tud írni. Nagy-
bátyja szándékosan el akarta butítani.” 
Conrad pozícióját tovább rontotta 
1916. december másodika, amikor az 
ifjú császár átvette a fôparancsnok-
ságot. Az állandó konfliktusok hatá-
sára szóba került Conrad leváltása, 
amelyre a vezérkari fônök azt ismé-
telgette: „Úgy van az, ha egy család 
lánya önálló háztartást alapít, hogy 
nem szívesen viszi magával a szülôi 
házból nevelôit!” Mindezek után 
leváltásának egyik oka a „kertelés nél-
küli kommunikációra” vezethetô visz-
sza, amellyel ellenvéleményét gyak-
ran megfogalmazta, de Conrad 
háborús sikereit továbbra is becsülte a 
császár. Károly november 25-én Con-
radot tábornaggyá léptette elô, amely 
lépést még a bizalom egyértelmû 
jeleként azonosított a generális. (Nem 
mellesleg 1867 óta ô lett a birodalom 
elsô nem Habsburg tábornagya). Ká-
roly igyekezett békében megválni a 
tábornagytól, felmentésekor nyomban 
felkérte, hogy Tirolban vezessen egy 
hadseregcsoportot. Conrad elcsigá-
zottságát és csalódottságát mutatta, 

hogy ezt elsôre elutasította, hiába 
harcolhatott volna az általa oly gyûlölt 
liberális Olaszország ellen, és inkább a 
nyugdíjazását kérte. Károly ekkor a 
saját uniformisáról levett Katonai Má-
ria Terézia Rend Nagykeresztjét tûzte 
Conrad zubbonyára, ezzel jelezve, 
mennyire számít további munkájára. 
Conrad végül elfogadta Károly felké-
rését, és átvette a tiroli hadseregcso-
port irányítását, bár nem járt messze 
az igazságtól, amikor úgy vélte, má-
sodlagos szerepet kapott. Döntésében 
fontos szerepet játszott még, hogy 
igazi német–osztrák hazafiként igen 
szerette Ausztria hegyvidéki terüle-
teit. Noha az 1917. ôszi caporettói át-
törés idején az általa vezetett hadse-
regcsoport is jelentôs sikereket ért el, 
az 1918. júniusi balsikerû offenzívát 
követôen bûnbakká vált, és 1918 júli-
usában hadseregcsoporti tisztségébôl 
is felmentették. Ekkor a grófi címmel 
vigasztalódhatott.

A hiányzó hôs Conrad 1917. évi le-
váltásáig közel harmincegy hónapot 
állt a háborús Monarchia vezérkarának 
élén, amely révén az elsô világháború 
leghosszabb ideig mûködô vezérkari 
fônöke volt. Károly vezérkari fônökké 
az erdélyi származású Arthur Arz 
tábornokot nevezte ki, amely lépéssel 
megkönnyítette az utat a különbéke-
tárgyalások lefolytatásához. Az aktí-

van politizáló Conrad úgy vélte, hogy 
„a vezérkari fônöknek feltétlenül fog-
lalkoznia kell a politikával, mivel ha 
ezt elutasítja, az felfogóképességének 
hiányát, vagy a munkától való ódzko-
dást bizonyítja, ...tárgyalóasztal és 
csatamezô a legszorosabban függ egy-
mástól”, addig Arz pusztán azt hang-
súlyozta, hogy „nem aktív politizálással 
bíztak meg, de kötelességem volt be-
avatkozni, ha a politikai folyamatok a 
hadsereg érdekeit sértették”. Az új 
vezérkari fônök tehát megbízatása 
kezdetétôl ezt a követô stratégiát vá-
lasztotta elôdjével szemben, és ezzel 
maximálisan eleget tett Károly elvárá-
sainak.

A késôbbi események azonban azt 
igazolták, hogy szükség lett volna egy 
erôsebben politizáló és az intrikákban 
is jártas vezérkari fônökre, különösen 
1918 ôszén, a Monarchia pusztulása 
idején. Conrad bukását így végered-
ményben Károly békekötési szándéka 
eredményezte, eltávolításával azonban 
a birodalom egyik olyan embere ve-
szítette el hatalmát, akinek esélye lett 
volna megakadályozni a saint-ger-
maini katasztrófát, vagyis a Dunai 
Monarchia szétzúzását.

Ligeti Dávid 
A szerzô a Veritas Történetkutató In-

tézet tudományos munkatársa

hogy az eurázsiai birodalom gyorsabb 
mobilizációra képes az elôrejelzések-
hez képest, továbbá haderejének több 
mint kétharmadát a dualista állam 
ellen veti be. Mindezek következtében 
Conrad kénytelen volt szeptember 11-
én általános visszavonulást elrendelni, 
amely nap méltán viselhetné a Monar-
chia haderejének fekete napja címét: 
ekkor világossá vált, hogy a dualista 
államnak a gyors gyôzelem helyett 
hosszú háborúra kell berendezkednie.

Végül Conrad elkerülte német kollé-
gája, Helmuth von Moltke sorsát, aki 
belebukott a marne-i vereségbe. A 
kezdeti kudarcok ellenére Conrad to-
vábbra sem adta fel offenzív szemlé-
letét, de ekkor már nem pusztán el-
képzelései diktálták az újabb és újabb 
támadásokat: a keleten szorult hely-
zetben lévô német hadsereg támoga-
tása mellett Przemysl erôdrendszeré-
nek felmentése volt a cél. Ezen harcok 
felôrölték a Monarchia csapatait, mi-
közben csak egy jelentôsebb gyôzel-
met arattak Limanowánál. Összességé-
ben az 1914–15-ben elszenvedett 
élôerôben bekövetkezett veszteség kö-
rülbelül kétmillió –-- pótolhatatlan --– 
katonát jelentett. Ezt a tényt még az 
sem ellensúlyozta, hogy a gorlicei áttö-
rést követôen a Monarchia elfoglalta 
Orosz-Lengyelország területét, mint-
egy ötszáz kilométerrel visszavetve a 
cári csapatokat.

Míg a háború elsô kilenc hónapjában 
fôleg a harctéri kudarcok, a gyôzelmes 
1915-ös esztendôben Moltke utódjá-
val, Falkenhaynnal való vitája okoz-
hatta volna a bukását, mindezek elle-
nére helyén maradhatott. A konfliktus 
közöttük az volt, hogy míg Conrad az 
egész háború folyamán a keleti front 
primátusa mellett kardoskodott, né-
met kollégája itt csak defenzívára 
törekedett volna, és úgy vélte: a hábo-
rú kizárólag Franciaországban nyer-
hetô meg. Elsôsorban az 1915. évi 
szerb hadjárat, valamint a Monarchia 
dél-tiroli offenzívája terhelte nemcsak 
a két tábornok, hanem a két ország 
viszonyát is. Egyébként gróf Tisza 
István is több ízben kezdeményezte 
1915 folyamán Conrad menesztését, 
mindannyiszor eredménytelenül. A 
központi hatalmak közös hadmûvelete 
után, amelynek során megszállták 
Szerbiát, Conrad 1916 elején saját csa-
pataival elfoglalta Montenegrót és 
Észak-Albániát. 1916 vészterhes nyara 
azonban ismét felvetette Conrad levál-
tásának szükségességét. A dél-tiroli 
támadást a kezdeti sikerek után fel 
kellett függeszteni, mert a Bruszilov-
offenzíva nyomán újabb hatszázezer 
katona dôlt ki a csatasorból, ráadásul 
az olaszok is sikeres ellentámadásba 
lendültek az Isonzó mentén. Bruszilov 
forradalmian új stratégiája, valamint 
a románok hadba lépése az antant 
oldalán kis híján már ekkor a dualista 
állam vesztét okozta.

Miután II. Vilmos 1916 augusztusá-
nak végén leváltotta Falkenhaynt, 
Conrad –-- hasonlóan 1914 ôszéhez --– 
túlélte német kollégája bukását. En-
nek megfelelôen Conrad az osztrák–
magyar vezérkari fônöki cseréig hat 
hónapot dolgozott együtt a 3. német 
vezérkari fônökkel, vagyis Hinden-
burggal, és bár ekkor már nem rob-

Nyolcvan évvel ezelôtti 
események szemtanúit keresi 

a Trianon Múzeum
Olyanok után kutatnak, akik látták a magyar csapatok 

bevonulását a Felvidékre, Kárpátaljára, 
Észak-Erdélybe vagy a Délvidékre

Az 1938 és 1941 közötti országgyarapítások, azaz az elsô világháború után 
Magyarországtól elcsatolt területek visszavételének ma is élô szemtanúit ke-
resi most induló projektje során a várpalotai Trianon Múzeum.
Szabó Pál Csaba igazgató az MTI-nek elmondta: nevében mutatja meg 

lényegét a 23 óra 59 perc projekt, hiszen talán napjainkban van az utolsó pilla-
nat, amikor még szóra bírhatók azok, akik látták a magyar csapatok bevonulását 
a Felvidékre, Kárpátaljára, Észak-Erdélybe vagy a Délvidékre.

A Trianon Múzeum megkettôzött erôvel és figyelemmel készül a sorsfordító, 
nagy magyar történelmi események következô években esedékes évfordulóira. 
Jövôre az elsô világháború befejezése, majd a következô évben a történelmi 
Magyarország elbukása, 2020-ban pedig a trianoni békediktátum aláírásának 
századik évfordulója ad számos lehetôséget és feladatot --- mondta a szakem-
ber.Mint mondta, erre készülve elôkészítenek egy, a Magyarország 1918-20 
közötti szétszakítását bemutató, új szellemû, 21 részes ismeretterjesztô televí-
ziós sorozatot, hozzáférhetôvé teszik a magyar jelenlétet kézzelfoghatóan meg-
mutató Kárpát-medencei magyar turisztikai applikációt, „Magyar web 2020” 
címmel pedig 101 Kárpát-medencei külhoni város magyar nyelvû weboldalát 
készítik el.

Szavai szerint a külhoni magyar közösségek hatalmas nyomás alatt kényte-
lenek megfogalmazni 20. századi emlékezetpolitikai premisszáikat, „a Kárpát-
medencei impériumváltásokra vonatkozó szakmailag megalapozott, kiegyensú-
lyozott és félelemmentes kommunikációnak ma alig van színtere és hátországa 
az utódállamokban”. „Ilyen körülmények közepette számunkra minden más 
szempontot megelôzô kötelesség, hogy a +kis magyar világ+ még élô, emlékezô 
és bátor magyar szemtanúit megszólaltassuk és megôrizzük a visszacsatolás 
történelmi pillanatait a magyar utókornak. Mindazonáltal egyáltalán nem zár-
juk ki annak a lehetôségét, hogy idôvel egyre több nem magyar ajkú szemtanú 
is elmondja emlékeit, megközelítéseit az 1938-1944 közötti különleges idôszak-
ról” --- nyilatkozta a kétévesre tervezett, adományokból finanszírozott 
programról. Huszonkét interjúalany már jelentkezett

Köô Artúr, a 23 óra 59 perc programvezetôje az MTI-nek elmondta: legalább 
kétszáz, az események idején tizedik életévét elért, így a történésekre a fiata-
labbaknál jobban emlékezô embert szeretnének megszólaltatni másfél-kétórás, 
videóra vett interjúikkal. Kérdezik ôket az idegen uralom alatt, majd ismét ma-
gyar állampolgárként töltött évek mindennapjairól, eddig el nem mondott törté-
neteirôl, egyaránt kutatva a helyi magyar közösség belsô viszonyait és a nemze-
tek közötti kapcsolatok alakulását. Eközben pedig gyûjtnek vagy elektronikusan 
lemásolnak minden olyan dokumentumot, amely segítheti a jövôben a korszak 
történetének feltárását. Mint mondta, 22 interjúalany már jelentkezett, de azt 
tervezik, hogy külhoni idôsek otthonait megkeresve vagy a konzulátusok 
segítségét kérve kutatnak majd az egykori események még megszólaltatható 
szemtanúi iránt.




