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Annak ellenére, hogy Aggházy Kamil, 
Julier Ferenc, Nagybaczoni Nagy Vil-

mos és Szurmay Sándor mellett a Horthy-kor-
szak egyik legnépszerűbb katonai írója volt,1 
szentkereszthegyi Kratochvil Károly (1869–
1946) altábornagy „Erdély második Bemjének” 
nevét 1989 előtt – azon hazai oktatási intéz-
ményekben, ahol egyáltalán megemlítették, ott 

„az 1919-es tettei” (ez a román hadsereg előtti 
fegyverletételt jelentette) miatt leginkább – az 
árulás szinonimájaként hozták csak szóba. 1989 
után e negatív kép, ha nem is tűnt el azonnal, 
korán árnyalódott. Az ezredfordulót köve-
tően már a történész szakma berkein túl is 
mind többen fedezték föl újra a katonatisztet. 
A Székely hadosztály megszervezése és veze-
tése,2 illetve a későbbi azonos nevű Egyesület 
zsidómentő tevékenységének rekonstrukciója3 
nyomán napjainkra mind többen olvastak vagy 
hallottak Kratochvilről. E második reneszánsz 
eklatáns példái között sorolható, hogy évente 
jelennek meg róla újabb tanulmányok, műveit 
ismét kiadják, nevét iskola viseli, és hovatovább 
életéről Domonkos László rendezésében 2014-
ben egy dokumentumfilm is készült Elfelejtett 
parancsnok címmel.

Mindezek fényében könnyen azt hihetnénk, 
hogy most már mindent tudunk „a világháború 
utolsó hadvezéréről”, csak épp’ arra nem vagyunk 
kellő tekintettel, hogy honnan eredeztethető 
hírneve és honnan indult karrierje, valamint 

milyen volt emberként. Pedig e kérdések ala-
posabb vizsgálata a jövőben hamar rávilágíthat 
majd ismertségére és írásai sikerére a múltban 
és a jelenben egyaránt. A Magyar Nemzeti Le-
véltár Veszprém Megyei Levéltárában őrzött 
korabeli forrásokat szemlélve (MNL VeML, 
XIV. 10.) azonban már most kijelenthető, hogy 
az őt övező népszerűséget nem(csak) a Székely 
hadosztály – kétségtelenül sikeres – vezetése, a 
Hadtörténelmi Múzeum szervezésében és irá-
nyításában végzett későbbi munkája, avagy írá-
sai és előadásai alapozták meg. E tényezőkön túl 
a későbbiekben megkerülhetetlen lesz az 1919-
es év elé az eddigieknél fokozottabban tekinteni, 
vagyis mindinkább szükség mutatkozik a taná-
ri működés alapos rekonstrukciójára, illetőleg 
a Habsburg-dinasztiával 1908-ra visszanyúló 
szoros kapcsolatból, továbbá az I. világháború 
alatti hadvezéri sikerekből (ide sorolandó az 

„apáskodó parancsnok” kép), mint új relevancia-
pontokból kiindulni. A most említett szegmen-
sek vizsgálata ugyanis érzékelhető mód háttérbe 
szorult a Kratochvil-tanulmányok „erdélyi kötő-
dés” narratívájában…

A katonatiszt tanári működéséről szólva meg-
állapítható, hogy Kratochvil világháború előtti 
katonai pályája 1900-ban kezdett fölfelé ívelni. 
Az ősz folyamán vezérkari beosztásba került, 
tanítani kezdett a pécsi hadapródiskolában, va-
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lamint századosi rangba lépett.4 A tanári pályán 
olyannyira megállta helyét, hogy pár év múltán, 
1903-ban áthelyezik a Ludovika Akadémiára, 
ahol a hadapródiskolához hasonlóan egyrészt 
szintén harcászatra és hadseregszervezésre, más-
részt hadtörténelemre okította a tisztnövendéke-
ket.5 Pedagógusi kvalitásai itt is korán megmu-
tatkoztak, hiszen az általa szervezett többnapos 
tanulmányi kirándulások egyikéről 1904-ben 
a Budapesti Hirlap is beszámolt.6 A fővárosból 
1905-ben vezénylik tovább Ko-
lozsvárra a VI. honvéd kerületpa-
rancsnokságra (mások között itt 
ismerkedett meg Tisza Istvánnal, 
Bethlen Istvánnal és Bánffy Mik-
lóssal), ahol oktatói képességeit 
tovább csiszolhatta. Kolozsvárott 
például olyan jól sikerült egyik 
előadása az orosz–japán háború 
tanulságairól, hogy vezérkari pa-
ranccsal kapott érte dicséretet, és 
bár közvetlen bizonyíték ezt nem 
támasztja alá, feltehetően ekkor fi-
gyelhettek fel rá az udvarban is.

1908. december első napjaiban, 
a magyar tisztikarból őt szemelték 
ki a Habsburg-család magyaror-
szági ágához tanárnak, egész pontosan Habs-
burg-Lotaringiai József Ágost főherceg udvar-
tartásába nevelésvezetőnek, s ennek érdekében 
még hónapokkal korábban Budapestre vezény-
lik a budapesti 1. honvéd gyalogezredhez.7

A királyi hercegi nevelőségben december 
közepén kezdődő megbízatás – amelyet hivata-
losan egészen 1915. április 30-ig látott el – lé-
nyegében az ifjú József Ferenc (1895–1957) és 
László Luitpold (1901–1946) főhercegek polgá-
ri és katonai oktatását jelentette. A feladatra a 
feltétlen royalista Kratochvilnál nehezen lehe-
tett volna alkalmasabb jelöltet állítani, hiszen 
személyében a hűség mellett a pedagógusi ta-

pasztalat és a műveltség is messzemenőkig meg-
található volt. Az 1910-ben őrnaggyá előlépett 
katonatiszt anyanyelvi szinten beszélt magya-
rul és németül, ezen felül tökéletesen ismerte a 
francia és horvát nyelveket, amelyek mellé még 
„szükségképen beszélt és írt angolul”, s valamelyest 
oroszul is.8 Emiatt nem véletlen, hogy a fiatal fő-
hercegek nevelésében a sport mellett (esetükben 
ez vívást és lőlapra való céllövészetet jelentett) az 
idegen nyelv tanulása dominált.

Kratochvil azonban nemcsak a nyelvekre és 
a katonai életre tanított; a zene, a klasszikus 
és kortárs művészetek, mi több, a valláselmélet 
ugyancsak komoly szerephez jutott.9 Az őrnagy 
a főhercegekkel (többnyire az idősebb József Fe-
renccel, akivel Nagy Zsigmondnál közösen ta-
nultak festeni is) sűrűn látogatta a Műcsarnok 
és a Nemzeti Múzeum tárlatait, de egyéb mú-
zeumi és festészeti rendezvényeken, hovatovább 
magán műtermekben is gyakran feltűntek, ami 
nem minden esetben nyerte el József főherceg 
tetszését. Az eredmények azonban mindig a 
nevelőt igazolták, amit az alább kiragadott eset 
máris bizonyít.

Kratochvil Károly a fiatal főhercegeket tanítja



150

Történelem

József Ferencnek időről-időre nagyobb nyil-
vánosság előtt kellett számot adnia tudásából. 
Az egyik, 1910. június 17-ére szóló vizsgameghí-
vó szerint, aznap a Szent György téri palotában 
franciából, angolból, földrajzból, zeneelmélet-
ből, és szépművészetből teljesítette a penzumo-
kat. És bár ezen számadások a nagyközönség 
kizárásával zajlottak, a sajtó mégis pontosan 
beszámolt azokról. 1911-ben a vizsgák egyiké-
ről a Budapesti Hirlap június 17-ei száma a kö-
vetkezőket írta: „József Ferenc főherceg pénteken 
szüleinek, József főhercegnek és Auguszta főherceg-
asszonynak jelenlétében letette a gimnázium hete-
dik osztályának tantárgyaiból a vizsgát. A vizsgát 
József főherceg budavári palotájában tartották meg. 
A vizsgáló-bizottság elnöke Szölgyémy Ferenc, a 
Ferenc József-intézet kormányzója volt. Jelen vol-
tak még Andor József, Merő István, Nikolics Ig-
nác, dr. Pokorny Emánuel, dr. Szörényi József, dr. 
Barta József és Meskó Jenő gimnáziumi tanárok, 
valamint Kratochwill Károly őrnagy nevelési ve-
zető. József főherceg a vizsgát kitűnő eredménnyel 
tette le.”10

A nem kulturális jellegű szórakozások mel-
lett Kratochvil és főhercegi tanítványai gyakran 

nyakukba vették a magyar vidé-
ket és inkognitóban kilovagoltak, 
hovatovább, néha szekerekre fel-
kéredzkedve járták a hatalmas 
családi birtokot és az országot. 
De visszatérve az oktatásra, a 
felvilágosult és haladó szellemű 
Kratochvil őrnagy érdemének tud-
ható be, hogy – a királyi családból 
a dinasztia történetében elsőként 

– a főhercegek állami iskolába is 
beiratkoztak, ahol természetesen 
kitűnően helytálltak (a korabeli 
Népszava élcelődött is ezen). Kezét 
azonban itt sem vette le róluk: Jó-
zsef Ferenccel minden szerdán és 

szombaton a II. ker. állami főgimnázium VIII. 
osztályát látogatta, később ő is beiratkozott vele 
az egyetem jogi fakultására (a főherceg nem 
mellékesen eleve az ő tanácsára tanult tovább), 
Lászlóval pedig szintén a II. ker. állami főgim-
náziumba járt.11

A kissé talán különc tanárra Ferenc Jó-
zsef is fölfigyelt s József főhercegnél tett láto-
gatásai alkalmával többször szóba elegyedett 
Kratochvillal, akiben örök nyomot hagytak e 
rövid eszmecserék, amelyek aztán az uralkodó, 
illetve a dinasztia feltétlen hívévé tették őt élete 
hátralévő évtizedeiben.

Kapcsolata a főhercegekkel a világháború 
idején sem szakadt meg. Ferenc és László rend-
szeresen írtak neki, és ő, mihelyst ideje engedte, 
postafordultával válaszolt. A kis László egy al-
kalommal például azt kérte levele végén: „Eleven 
oroszt ne küldjön, inkább egy Puskát”,12 József Fe-
renc pedig a „századostól” (maguk közt éveken át 
így nevezték Kratochvilt) kért tanácsot tépelő-
désében, hogy jelentkezzen-e önként frontszol-
gálatra, amely neki bárki másnál jobban hazafias 
kötelessége volt. A válasz nem ismert, de a kö-
vetkező hónapok eseményeiből következtethető, 
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hogy biztató lehetett, mert a je-
lentkezés végül megtörtént, mi 
több a montellói ütközet után 
tiszti vitézségi érmet is kapott. 
Az idősebb főherceg gyakran 
ír még leveleiben a hátország 
állapotáról és ennek apropóján 
eszmecserére hívja fel levele-
zőpartnerét a háború végének 
kérdésében. A volt tanítványok 
emellett beszámoltak életük 
minden mozzanatáról, rendsze-
resen gratuláltak az újabb győ-
zelmekhez és kitüntetésekhez, 
ugyanakkor hazavárták szere-
tett tanítójukat, kinek szavát 
vették, hogy visszatér hozzájuk.

Mint ismeretes, a világhábo-
rú tovább tartott, amint arra kezdetben bárki 
gondolt, így Kratochvil Károlynak a hazauta-
zással még 1918 őszéig várnia kellett. Eközben 

tanítványai is felnőttek, rá pedig várt az újabb 
háború, így pedagógusi működése végleg félbe-
szakadt.
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