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A téma rövid leírása4:
A kiegyezés után az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulását követően, az
uralkodó 1868. december 5-én hagyta jóvá azt a törvénycsomagot, amelynek
értelmében létrejöhetett a Magyar Királyi Honvédség. A szervezet a Monarchia
megszűnéséig, 1918-ig állt fenn. Az önálló Magyar Királyság létrejöttét, 1922
követően szervezték meg ismét előbb csak önkéntesekből, majd reguláris
hadseregként a Királyi Honvédséget és Légierőt.
A Honvédséget fennállásának két, jól elkülöníthető időszakában, alapvetően
különböző védelmi doktrína mentén szervezték. A feladatok különbözőségéből
következően a Honvédség építkezései is jól elkülöníthető szakaszra bonthatók.
A kutatás során a Hadtörténeti Intézetben, illetve a bécsi Kriegsarchivban
fellelhető tervek és iratok alapján lehet meghatározni azokat az
épülettípusokat, amelyek a hadsereg védelmi és elhelyezési igényeinek az
ellátására születtek. Az elemzés során értékelni kell a funkcionális igények és a
tervekben, illetve a létező épületeken megismerhető térszerkezeti
megoldásokat, illetve a korszakok általános építészetének a hatását a
hadsereg építkezéseire.
A téma meghatározó irodalma5:
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A téma részletes leírása:
A kiegyezés után az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulását követően, az
uralkodó 1868. december 5-én hagyta jóvá azt a törvénycsomagot, amelynek
értelmében létrejöhetett a Magyar Királyi Honvédség. A szervezet a Monarchia
megszűnéséig, 1918-ig állt fenn. A trianoni békekötés után, az önálló Magyar
Királyság létrejöttét, 1922 követően szervezték meg ismét – előbb csak
önkéntesekből, majd reguláris hadseregként – a Királyi Honvédséget és
Légierőt.
A Honvédséget fennállásának két, jól elkülöníthető időszakában, alapvetően
különböző védelmi doktrínák mentén szervezték. A Magyarország területén
folytatott építkezések a hadsereg egyenletes területi elhelyezkedését voltak
hivatva biztosítani. Kifejezetten védelmi célú építmények csak a Kárpátokban
épültek, de összefüggő védelmi rendszert ezek sem alkottak. A komáromi
erődrendszerhez hasonló, Bécs védelmét ellátó erődítések a Magyar Királyság
területén a kiegyezés után nem épültek. A döntően ellátó feladatokkal
megépült laktanyák, parancsnoki komplexumok és raktárak elhelyezkedése jól
tükrözi a kor hadseregszervezésének a filozófiáját. Az uralkodó doktrína – az
építtetői szándék – és az ezekre adott építészeti válaszok összefüggéseinek
elemzésére, az építészet oldaláról mindezidáig nem született tudományos
feldolgozás.
A Honvédség építkezéseinek jól elkülöníthető második szakaszában, a
hadseregfejlesztés tiltásának a korszakában is, tehát már 1922 után is, épültek
az akkor még önkéntes hadsereg számára épületek, mindenek előtt oktatási
intézmények. Ezek funkcionális szempontból a korszak legfontosabb európai
katonai képzőhelyeinek épületeinél nem rosszabb minőségben készültek el. A
’30-as évektől és legfőképp Gömbös Gyula miniszterelnökségének idejétől a
honvédségi fejlesztések súlypontja az ellátó és elhelyező körzetek építésére
tevődött. Részben a Monarchia idejében épült laktanyákat korszerűsítették, de
a védelmi doktrína szellemében a keleti és az északi határok megerősítésével,
a szomszédos államok esetleges támadásának elhárítására készültek fel új
honvédségi épületek építésével. A bécsi döntések után, a visszacsatolt
területeken, a részben régi, részben új határok mentén jelentős védelmi
építkezések folytak. A korszak honvédségi építkezéseinek építészeti szempontú
számbavétele és értékelése mind a mai napig nem történt meg.
A kutatás során a Hadtörténeti Intézetben, illetve a bécsi Kriegsarchivban
fellelhető tervek és iratok alapján lehet meghatározni azokat a tendenciákat,
épülettípusokat, amelyek a hadsereg védelmi és elhelyezési igényeinek az
ellátására születtek. Fontos tanulsággal szolgálhat az ország területén
elhelyezkedő komplexumok struktúrájának vizsgálata, amely híven tükrözheti
a védelmi doktrínára adott építészeti válaszokat tükrözi. Az elemzés során
értékelni kell a funkcionális igények és a tervekben, illetve a létező épületeken
megismerhető térszerkezeti megoldásokat, illetve a korszakok általános
építészetének a hatását a hadsereg építkezéseire.

