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ELŐSZÓ 

 
 
Általánosságban talán túlzás nélkül kijelenthető, hogy a társa-
dalom jelentős része valamilyen szinten érdeklődik a háborús 
tudományok és főként a hadtörténelem eseményei iránt. Ezen 
érdeklődést korábban elsősorban könyvek és folyóiratok igye-
keztek kielégíteni, napjainkra már az Internet is felzárkózott 
ezek mellé, hiszen számtalan különböző tematikájú oldal kínál 
ilyen vonatkozású tartalmakat az érdeklődőknek. A hadtörté-
nelem és a tágabb értelemben vett hadtudományi érdeklődés 
még jelentősebb az egyetemi hallgatóság, különösen a bölcs-
ész- és társadalomtudományi szakokon tanulók körében, 
ugyanakkor a kétezres évek elején még kevés lehetőség volt 
arra, hogy a hallgatók hiteles forrásokból kapjanak tájékozta-
tást e témakörökről. 

Erre a helyzetre keresett megoldást a Pécsi Tudományegye-
tem polgárainak egy kisebb csoportja – egyetemi oktatók és 
hallgatók közösen –, amikor 2004 decemberében létrehozták a 
Magyar Hadtudományi Társaságon belül a Dél-dunántúli Ta-
gozatot, amelynek kitűzött célja volt összegyűjteni a régióból 
azokat a személyeket, akik érdeklődnek a hadtudományok 
iránt és közösen kívánják jobban megismerni, illetve lehetősé-
geik szerint gyarapítani e tudományterületnek az eredményeit. 
A tagság néhány helyi lakossal kiegészülve főként az egyete-
men oktatók és tanulók közül került ki, így a szervezet tevé-
kenysége természetes módon fordult az akadémiai közegben 
meghonosodott aktivitások felé. Ezek keretében valósultak meg 
először tudományos és ismeretterjesztő előadások, majd konfe-
renciák, később már a tudományos publikációk, végül pedig az 
önálló kiadványsorozat is. 

Belülről megélve néha hosszúnak tűntek ezek az évek, utó-
lag visszanézve úgy tűnik, mintha csupán néhány pillanat telt 
volna el az alapítás óta. Amikor a Tagozat vezetősége 2019 
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derekán némi meglepetéssel megállapította, hogy már közel 15 
év eltelt. A mai változékony időkben ez igen hosszú periódusnak 
tűnik, amelyet értelemszerűen meg kellett ünnepelni, így döntés 
született arról, hogy 2019 decemberében, tehát pontosan 15 évvel 
az alapítás után került sor egy jubileumi konferenciára, amely-
nek keretében a Tagozat bemutatja a fennállása során elért ered-
ményeit. 

A rendezvényre, amely A Magyar Hadtudományi Társaság 
Dél-dunántúli Tagozatának 15 éve címet viselte, 2019. december 10-
én került sor a Pécsi Tudományegyetemen. A megközelítőleg fél-
száz fős hallgatóságot elsőként Fischer Ferenc professzor úr, a 
PTE Interdiszciplináris Doktori Iskolájának vezetője köszöntette, 
aki már a Tagozat 2004-es alakításában is közreműködött. Utána 
Szenes Zoltán professzor úr, a Magyar Hadtudományi Társaság 
elnöke osztotta meg az egybegyűltekkel gondolatait a Tagozat 
aktuális és a Társaság közelgő évfordulójával kapcsolatban. Har-
madikként Láng András, a Bölcsészettudományi Kar tudomá-
nyos és akkreditációs dékánhelyettese üdvözölte a jelenlévőket, 
aki örömét fejezte ki, hogy a Karral együttműködve ilyen sikeres 
szervezetek működnek, amelyek hozzájárulnak a hallgatók tu-
dományos előmeneteléhez. Végezetül Bene Krisztián, a Dél-Du-
nántúli Tagozat elnöke emlékezett vissza az elmúlt 15 évre, il-
letve ismertette a rendezvény programját. 

Ezt követően három tudományos előadásra került sor Lévai 
Kristóf mesterszakos hallgató, Kiss Márton doktorandusz hall-
gató és Hamerli Petra egyetemi tanársegéd tolmácsolásában, 
akik saját kutatási területük egy-egy szeletének bemutatásán 
keresztül illusztrálták a Tagozatban végzett munka sokszínűsé-
gét és a tagság változatos összetételét. A Tagozat saját kiad-
ványsorozatát, a Fejezetek a hadtörténelemből című periodikát 
Sarlós István, a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei 
Levéltárának munkatársa mutatta be, aki a kezdetektől részt 
vesz a szervezet munkájában, számos előadást tartott az évek 
során, a kiadványsorozatnak pedig állandó társszerkesztője. 
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A rendezvény állófogadással zárult, ahol a résztvevők kö-
tetlenül oszthatták meg egymással gondolataikat a tudományos 
előadások után. 

A 2019 nyarán felmerült jubileumi konferencia ötletét sike-
rült valóra váltani, ugyanakkor a jól sikerült rendezvényt köve-
tően a vezetőség szeretett volna egy kézzelfoghatóbb emléket is 
állítani a Tagozat első 15 évének, ezért látott neki a jelen kötet 
összeállításának. A kiadvány nem csupán a 2019 decemberi 
konferencián elhangzott előadásokat adja közre, hanem átfogó 
képet kíván adni a Tagozat tevékenységéről fennállásának első 
15 évében, így bemutatásra kerül a szervezet rövid története, az 
általa szervezett rendezvények programja, valamint kiadvá-
nyainak tartalomjegyzéke. 

Bízunk benne, hogy ennek segítségével sokan fognak meg-
ismerkedni a Tagozat múltjával és jelenével, ami hozzájárul ah-
hoz, hogy a Tagozatnak jövője is legyen. 
 
Pécs, 2020. október  
 

Bene Krisztián, Kiss Márton, Sarlós István 
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Fischer Ferenc 
 

KÖSZÖNTŐ 
 
 
Örömmel mondtam igent a szervezőknek, az est házigazdájának, 
Dr. habil. Bene Krisztiánnak, a Magyar Hadtudományi Társaság 
Dél-dunántúli Tagozata Elnökének, hogy egy köszöntővel vegyek 
részt a Tagozat 15 éves ünnepségén, 2019. december 10-én. Ez 
ugyanis számomra is alkalmat adott arra, hogy visszaemlékezzek 
a 15 évvel ezelőtti indulásra, és hogy találkozhassak olyan (egy-
kori) hallgatókkal, fiatal kollégákkal, akik éveken keresztül részt 
vettek a Tagozat munkájában. 

A szervezők előzetesen arról is tájékoztattak, hogy az ünnepi 
rendezvényt megtiszteli a Magyar Hadtudományi Társaság El-
nöke, Prof. Dr. Szenes Zoltán, s ugyancsak köszönti a résztvevőket 
Dr. habil. Láng András, a PTE BTK Tudományos Dékánhelyettese. 
Külön örömömre szolgált, hogy Szenes Zoltán tábornok úrral ép-
pen ezen az ünnepségen, itt Pécsett találkozhattam, hiszen a ko-
rábbi találkozásaink mindig Budapesten, a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetemen, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
voltak, ahol számos alkalommal vettem részt előadóként a vezér-
kari tanfolyamokon, illetve PhD értekezések munkahelyi vitáin, 
védésein. 

Visszatekintve a 15 évvel ezelőtt történtekre az egyik emlí-
tésre méltó körülmény a folyamatosság és rendszeresség volt. Ha 
valaki végigtekint a Hadtörténeti esték 2006-2019 közötti program-
jain, akkor láthatja, hogy ezek az előadások, programok évről 
évre megszerveződtek az őszi és tavaszi szemeszterekben. 
Ugyan nincs pontos országos áttekintésem, de biztos vagyok ab-
ban, hogy a Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Ta-
gozata azon szervezetek közé tartozik, amelyek szemeszterről 
szemeszterre rendszeresen működtek a 15 év alatt. Ez persze azt 
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is jelenti, hogy a hallgatóság, a résztvevők köre folyamatosan vál-
tozott, kicserélődött, s újabb és újabb hallgatói generációk váltak 
hallgatókból előadókká, illetve érdeklődő résztvevőkké, azaz 
volt megújulási képesség. 

E rendszeresség és folyamatosság egyik oka bizonyára az – 
túl a markáns hallgatói motiváción, a hadtörténeti témák iránti 
érdeklődésen –, hogy igen változatos ókori, középkori, újkori, 
jelenkori magyar, illetve egyetemes történeti hadtörténeti kér-
dések szerepeltek váltakozva a programok napirendjén. Tehát 
a tematikai és kronológiai ív igen átfogó volt. Egy másik további 
nyitja ennek a rendszeres tagozati munkának minden bizony-
nyal az is, hogy nagyon változatos volt a felkínált tematika 
olyan értelemben is, hogy nemcsak előadások és viták, hanem 
könyvbemutatók, kerekasztal-beszélgetések is voltak. S persze egy 
újabb magyarázata ennek a sikeres 15 évnek biztosan az is, 
hogy a hadtörténeti kérdések iránti érdeklődés nemcsak a férfiak 
monopóliuma volt, hiszen az előadók között hölgyek is szerepeltek, 
és az érdeklődők mintegy felét ugyancsak ők adták. 

Egy-egy civil szervezet munkájában döntő fontosságú a fő-
szervezők lelkiismeretes, elkötelezett munkája. E téren nagy stabilitást 
láthatunk, hiszen ők a kezdetektől egészen a mai ünnepi ren-
dezvényig motorjai, mozgatói voltak a tematikus esteknek, és 
nemcsak mint szervezők, hanem mint gyakori előadók is. Hár-
mójuk nevét feltétlenül ki kell emelnem, megköszönve egyúttal 
eddigi munkájukat: Dr. habil. Bene Krisztián intézetigazgató 
egyetemi docens (PTE BTK Romanisztika Intézet), Dr. Dávid 
Ferenc PhD óraadó egyetemi oktató és Sarlós István levéltáros. 

Végigtekintve az oktatói előadók névsorán sajnos arra is 
emlékeznünk kell, hogy néhányan erre a 15 éves jubileumra 
már nem jöhettek el: Prof. Emeritus Harsányi Iván, Prof. dr. Kaj-
tár István és Dr. Ódor Imre néhai levéltárigazgató nincs már kö-
zöttünk. 

Az eltelt 15 év eredményeire visszatekintve elmondható a 
hallgatói előadói névsor alapján, hogy dinamikus pályaívek rajzo-
lódnak ki. A Hadtörténeti Esték előadásai igen gyakran voltak 
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színvonalas OTDK dolgozatok előfutárai (így I. díjasok), diplo-
mamunkák, doktori disszertációk, habilitációk fontos előmun-
kálatai. A hallgatói előadók egy része idővel a PTE vagy más 
intézmények oktatói, sőt vezető oktatói lettek, közintézmények 
vezetőivé váltak Pécsett és szerte az országban. 

Személy szerint is jó érzéssel tekintek végig a 15 év hallga-
tói előadói névsorán, hiszen négyen közülük doktorandusz 
hallgatóim voltak, s PhD fokozatot szereztek az Interdiszcipli-
náris Doktori Iskola 18-20. századi Doktori Programjában (Dr. 
Réti Balázs, Dr. Dávid Ferenc, Dr. Szalánczi Krisztián és Dr. 
Deák Máté), továbbá ketten doktori értekezésük megvédése 
előtt állnak (Máté Zsolt OTDK aranyérmes és Szántó Ákos 
OTDK különdíjas). A Hadtörténeti esték, illetve a Társaságban fo-
lyó színvonalas szakmai munka ösztönzőleg hatott az MTA Pé-
csi Akadémiai Bizottság Hadtörténeti Munkabizottságának lét-
rejöttére. Az évek során szoros együttműködés alakult ki a Tör-
ténettudományi Intézet kutatócsoportjaival, így különösen a 
Dr. habil. Bebesi György Docens Úr által vezetett Ruszisztikai 
Központ munkatársaival, hallgatóival, valamint az általam ve-
zetett Ibero-Amerika Központtal, különösen az Ibero-Amerika 
Hetek keretében. 

Minden bizonnyal a Magyar Hadtudományi Társaság Dél-
dunántúli Tagozatának ez a másfél évtizedes sikeres tevékeny-
sége adott elég szervezői tapasztalatot, lendületet és szakmai 
presztízst ahhoz, hogy egy nagy – immáron országos jelentő-
ségű – konferenciának legyen házigazdája Pécs, amikor meg-
szervezte a PTE BTK bázisán a Fiatal Hadtörténészek Országos 
Konferenciáját 2018. december 3-4-én. 

Köszöntőm végén ismételten nagy örömöm fejezem ki, 
hogy 2006-ban az indulásnál – egy hallgatói kezdeményezést 
felkarolva – a Történelem Tanszékcsoport akkori vezetőjeként, 
majd a Történettudományi Intézet igazgatójaként, az Interdisz-
ciplináris Doktori Iskola vezetőjeként részese lehettem a Had-
történeti Estek elindításának, az alapok lerakásának, s hogy 
több alkalommal is meghívtak előadóként. 
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Kívánok a Tagozat egykori és jelenlegi tagjainak az elkövet-
kező évekre hasonlóan eredményes, élményekben gazdag tár-
sulati munkát, és további szoros együttműködést Dél-dunán-
túli Tagozatként a Magyar Hadtudományi Társasággal. 
 

Fischer Ferenc 
az MTA doktora, egyetemi tanár 
 
Pécs, 2020. október 
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Szenes Zoltán 
 

KÖSZÖNTŐ 
 
 

A Magyar Hadtudományi Társaság 1990-ben jött létre azzal a 
céllal, hogy elősegítse a hadtudomány fejlődését, a katonai biz-
tonság problémáinak tudományos vizsgálatát, a tudományos 
eredmények gyakorlatba történő átültetését. Fontos célnak te-
kinti, hogy összefogja azokat a szakembereket, akik a hadtudo-
mányokkal és a kapcsolódó tudományterületekkel foglalkoz-
nak. Ennek érdekében a Társaság fórumot biztosít tagjainak is-
mereteik bővítésére, kutatásaik elősegítésére, eredményeik ter-
jesztésére, érdekeik védelmére és a nemzeti hadtudomány ha-
gyományainak ápolására. 

Az MHTT egy állami szervektől, politikai pártoktól, moz-
galmaktól és egyéb politikai csoportosulásoktól független, köz-
hasznú társadalmi szervezet, amely a tágabb értelemben vett 
honvédelmi szférát fogja össze. Ennek megfelelően tagjai között 
vannak katonák, határőrök, rendőrök, a titkosszolgálatok kép-
viselői, valamint – ahogy erre a Dél-dunántúli Tagozat is pél-
dául szolgál – az ilyen területeken végzett tevékenységgel tu-
dományos igénnyel foglalkozó civilek is. A saját tevékenységi 
körükhöz kapcsolódva a Társaság tagjai 20 szakosztályban, két 
területi tagozatban (Pécs, illetve Debrecen központtal) és három 
klubban (hadtudományi, haditechnikai és ifjúsági) munkálkod-
nak. Az MHTT jó kapcsolatot tart fenn a Magyar Tudományos 
Akadémiával, az illetékes állami szervekkel (Honvédelmi Mi-
nisztérium, Magyar Honvédség Parancsnoksága), egyetemek-
kel, civil szervezetekkel, kutatóintézetekkel és a hasonló jellegű 
tudós társaságokkal. A Társaság infrastrukturális elhelyezését 
és logisztikai támogatását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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biztosítja a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson (Bu-
dapest). 

A Társaság 2020-ban, a Zrínyi emlékévben ünnepli fennál-
lásának 30. évfordulóját, amelyet számos eseménnyel és egy ün-
nepi kötettel kíván megünnepelni. Ez jó alkalmat biztosít arra 
is, hogy a Társaság láthatóbbá váljon a médiában, erősítse szak-
értői tevékenységét és jobban nyisson a civil tudományos társa-
ságok, egyesületek és szakmai szövetségek felé. 

A Társaság működésében fontos szerepet játszik a Pécsi Tu-
dományegyetemhez kapcsolódó Dél-dunántúli Tagozat tevé-
kenysége is, amely különleges abból a szempontból, hogy teljes 
egészében civil kezdeményezésen alapszik, nem kötődik hozzá 
más katonai vagy nemzetbiztonsági szervezet. Jól bizonyítja 
ugyanakkor azt, hogy a honvédelem és a hadtudomány össz-
társadalmi ügyek, amelyekben tudományos területen is jól 
együtt tudnak működni katonák és civilek. Közös munkálkodá-
suk célja, hogy mindenki számára egyértelmű legyen a honvé-
delem fontossága a társadalomban. Ahogyan Kossuth Lajos írta 
1848-ban: „Fel mindnyájan a hon védelmére”. 

Éppen ezért üdvözlendő a Dél-dunántúli Tagozat kitartó 
munkálkodása, amely immár 15 évre tekinthet vissza. A Tago-
zat az elmúlt másfél évtizedben az egyetemi polgárok és a helyi 
lakosok százait szólította meg előadásokkal, konferenciákkal és 
kiadványokkal. 

Ehhez a fontos misszióhoz a Társaság a múltban is támoga-
tást nyújtott, mint ahogy a jövőben is így fog tenni, ami remél-
hetőleg további eredményeket fog hozni mind a tudományos 
életben, mind pedig a társadalom körében végzett ismeretter-
jesztés területén. A további tevékenységhez töretlen alkotóked-
vet, kitartást, jó egészséget és sok sikert kívánok! 
 
Prof. Dr. Szenes Zoltán 
egyetemi tanár, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke 
 
Budapest, 2020. november 3. 



 

17 

 

Láng András 
 

KÖSZÖNTŐ 
 
 

Jelen kötet a Magyar Hadtudományi Társaság Dél-Dunántúli 
Tagozatának 15 éves fennállásának ünneplésére született. A 
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudomá-
nyi Karának tudományos és akkreditációs dékán-helyettese-
ként nagy örömömre szolgál, hogy Karunk adhatott otthont 
ennek az ünnepnek a 2019. december 10-én megrendezett kon-
ferencia keretében. 

Az ott bemutatkozó előadók jól reprezentálták Karunk és 
Egyetemünk sokszínűségét és a tehetséggondozás iránti elkö-
telezettségét. A felszólalók a történettudomány, a földtudo-
mány, illetve a politikatudomány és nemzetközi tanulmányok 
területéről érkeztek. A mesterképzésben tanuló diák, a doktori 
hallgató és a frissen doktorált oktató-kutató jól mutatták a ku-
tatói életpálya egyes állomásait, és azt is, hogy ez az életpálya 
milyen korán fejlődésnek indul. 

Természetesen ennek a fejlődésnek alapvető feltétele az a 
támogatás, amit a Magyar Hadtudományi Társaság, a Pécsi 
Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolája és a 
Magyar Hadtudományi Társaság Dél-Dunántúli Tagozata biz-
tosítanak a tagoknak és a terület iránt elkötelezett kutatóknak. 

Köszönet az előadóknak, a mentoroknak és a hagyomány-
őrzőknek, valamint a Rókus utca 204-es termét – mint az el-
múlt 15 évben mindig – megtöltő hallgatóságnak, hogy szín-
vonalas előadásaikkal, lelkesedésükkel és érdeklődésükkel 
hozzájárultak a mostani ünnepi hangulathoz! Kívánom, hogy 
ez az ünnepi töltekezés – és tudományos anyagának jelen szer-
kesztett kötete – az elkövetkező 15 évre is hasonló lendületet 
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adjon a Tagozatnak, mint ami azt az elmúlt 15 évben hajtotta, 
éltette! 
 
 
Barátsággal, 
 
Dr. habil. Láng András 
tudományos és akkreditációs dékánhelyettes 
PTE BTK 
 
Pécs, 2020. október 
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Bene Krisztián 
 

KÖSZÖNTŐ 
 
 
15 év. Furcsa belegondolni, hogy már 15 év telt el a Magyar 
Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozatának megala-
kulása óta. Ez a 15 év egyszerre nagyon hosszú idő, ugyanakkor 
meglepően rövid is. 

Egyrészt hosszú, hiszen számtalan projekt valósult meg eb-
ben az időszakban – előadások, konferenciák, kirándulások, ki-
adványok stb. –, amelyek mögött sok ember közös erőfeszítése 
áll, akik ellenszolgáltatás nélkül fektették be idejüket, energiá-
jukat és munkájukat az eredményeknek, sikereknek a létreho-
zásába. Másrészt nagyon rövid, hiszen számos esemény úgy 
maradt meg az ember emlékezetében, mintha csupán tegnap 
történt volt. Ilyen élmény volt például az első előadásom a Had-
történeti esték keretében 2007 tavaszán, amikor a Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának Rókus utcai épü-
letében a második emeleti előadó tömve volt érdeklődőkkel, ne-
kem pedig akkor még nem túl nagy múltra visszatekintő kuta-
tói pályafutásom eredményeit kellett ismertetnem velük. De 
ugyanígy előttem van, amikor a Fejezetek a hadtörténelemből című 
kiadványsorozatunk első kötetét szerkesztettük hármasban Dá-
vid Ferenccel és Sarlós Istvánnal 2011-ben. A legnagyobb prob-
lémát a sorozat – amely akkor még csak reményeink szerint állt 
több kötetből – címének kitalálása volt, amelyen sokáig gondol-
koztunk, míg ennél az elnevezésnél lyukadtunk ki. Ezek mellett 
említhetném a drávaszabolcsi erődparkba tett kirándulásokat, 
a közösen megszervezett konferenciákat, valamint számtalan 
más eseményt, ami valamiért meghatározó és emlékezetes ma-
radt számomra az évek során. 
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Mindezek után egyszer csak eltelt a 15 év és mérleget kell 
vonnunk. Honnan indultunk, hova jutottunk és merre menjünk 
tovább? A kezdetek sok szempontból a lelkesedésről és a 
szakma szeretetéről szóltak, amikor egy maroknyi egyetemi ok-
tató és hallgató a fejébe vette, hogy komolyabb keretek között 
kíván foglalkozni a hadtörténelemmel és a hadtudományokkal, 
amire az akkor fennálló egyetemi rendszeren belül csak részle-
gesen biztosítottak lehetőséget. Az eltelt évek során számos célt 
sikerült megvalósítani, amelyekről reményeim szerint a jubile-
umi kötet is hűen tanúskodik majd, ugyanakkor – ahogy mon-
dani szokták – evés közben jön meg az étvágy, ezért mindig 
újabb és újabb célokat tűztünk ki magunk elé még akkor is, ami-
kor nehezebb időszakokat éltünk át, és az elért eredmények 
fenntartása is komoly nehézséget okozott. Ennek ellenére min-
dig előre tekintettünk és most itt vagyunk egy közel 30 fős tag-
sággal, saját előadás-, konferencia- és kiadványsorozattal, így 
az idő és az eredmények talán alátámasztják az erőfeszítéseink 
sikerességét. 

Ebből kifolyólag a jövőre nézve a célunk nem lehet más, 
mint ennek a munkának a folytatása, magasabb szintre emelése 
és még több közreműködő bevonása. Mindehhez – éppúgy, 
mint a múltban – a jövőben is szükségünk lesz a Dél-dunántúli 
Tagozat tagságának, a Magyar Hadtudományi Társaság veze-
tőségének és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társada-
lomtudományi Karának a támogatására és együttműködésére, 
amelyért nagyon hálásak vagyunk. 

Végezetül mi mást is kívánhatnék a Dél-dunántúli Tagozat-
nak ebből a jeles alkalomból, mint még sokszor 15 év sikeres és 
eredményes működést. 
 
Dr. habil. Bene Krisztián 
a Magyar Hadtudományi Társaság  
Dél-dunántúli Tagozatának elnöke 
 
Pécs, 2020. október 
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Bene Krisztián 
 

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG  
DÉL-DUNÁNTÚLI TAGOZATÁNAK TÖRTÉNETE 

2004 ÉS 2019 KÖZÖTT 
 
 
Nem könnyű feladat néhány oldalban összefoglalni 15 év ese-
ményeit egy olyan szervezet életében, amely az elmúlt mozgal-
mas időkben számos átalakuláson esett át, ugyanakkor min-
denkori vezetése a lehetőségek szabtak határokon belül mindig 
törekedett arra, hogy szerteágazó tudományos és ismeretter-
jesztő tevékenységet folytasson. Ennek megfelelően a logikusan 
kínálkozó időrendi megközelítés helyett az alábbiakban arra te-
szek kísérletet, hogy a Tagozat munkáját leginkább meghatá-
rozó jellemzők köré csoportosítva mutassam be az elmúlt 15 év 
legfontosabb eseményeit és eredményeit. 
 
 

A tagság 
 
Létrejöttekor a Tagozat szerencsés helyzetben volt, hiszen a ma-
gyar felsőoktatásban tanuló hallgatók száma az ezredfordulótól 
kezdve dinamikusan növekedett és pont a kétezres évek köze-
pén érte el a Pécsi Tudományegyetemen is csúcspontját mint-
egy 35.000 fős létszámmal, a Bölcsészettudományi Karon nagy-
jából 10.000 hallgató folytatott tanulmányokat ekkoriban. En-
nek alapján az a mintegy 25 fős állandó tagság, amely 2006-ban 
létrejött, még az egyetemi képzések befejezéséhez kapcsolódó 
törvényszerű fluktuáció mellett is különösebb gond nélkül 
fenntarthatónak tűnt. 

A kedvező konjunktúra azonban gyorsan tovatűnt, ugyanis 
2006-tól kezdve gyorsan csökkent az intézmény hallgatói 
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létszáma, amelyet csupán napjainkra sikerült – néhány ennél is 
gyengébb év után – mintegy 20.000 fő körül stabilizálni. E ne-
gatív tendencia nyilvánvaló módon kihatott a Tagozatra is, 
amely a 2010-es évek elején komoly válságot élt át, átmenetileg 
még működése is veszélybe került, míg végül 2013-ban 10 fővel 
sikerült tevékenységét újra magasabb szintre emelnie. Az ezt 
követő évek a folyamatos építkezés jegyében teltek, amelynek 
eredményeként egy elkötelezett kemény mag munkájára építve 
2019-re sikerült 25 főre növelni a taglétszámot. 

Annak ellenére, hogy a tagok személye nem állandó, 
mivel mindig vannak olyan egyetemi hallgatók, akik ta-
nulmányaik befejezése után messzire kerülnek Pécstől és 
a tudománytól, ez a létszám folyamatosan gyarapszik és 
várhatólag hamarosan eléri a 30 főt. Tekintettel arra, hogy 
mindez egy gazdasági, tudományos – és az utóbbi időben 
egészségügyi – kihívásokkal tarkított időszakban valósult 
meg, a jövőt tekintve is bizakodóak vagyunk. Egyre több 
olyan tagunk van, aki hallgatóként lépett be, ma már 
egyetemi vagy közgyűjteményi dolgozó (7 fő doktori fo-
kozattal rendelkezik, ketten pedig közülük  habilitációval 
is), aki folyamatosan tudományos tevékenységét fejt ki, 
így stabil alapot biztosítanak számunkra, amelyhez köny-
nyebben csatlakoznak a tanulmányaikat folytató egye-
temi hallgatók, akik új energiákat, megközelítéseket és té-
mákat hoznak be a Tagozat életébe. Ami talán a legna-
gyobb pozitívumok egyike, az a tagság korösszetétele, hi-
szen a tagok több mint kétharmada 35 év alatti (egyetemi 
hallgatók és doktoranduszok), így reményeink szerint 
hosszú távon lehet rájuk számítani a közös munka során.  
 
 

A Tagozat előadássorozata 
 
A tagság összetételéből fakadóan logikusan merült fel már vi-
szonylag korán az a lehetőség, hogy a történeti kutatásokat 
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folytató egyetemi oktatók és hallgatók – valamint az egyes rész-
témákban autodidakta módon elmerülő kutatók – előadásokon 
ismertessék kutatásaik eredményeit az érdeklődő közönséggel. 
Ugyanakkor ezek az előadások számos, a kutatói pályán még 
csupán szárnyait bontogató fiatalnak (mások mellett jelen sorok 
szerzőjének is) lehetőséget biztosított arra, hogy közreadja saját 
eredményeit és csiszolgassa előadói készségeit. Emellett nem 
csupán az egyetem polgárai, hanem számos helyi lakos is inten-
zíven érdeklődött a bemutatott témák iránt, így ezeken az alkal-
makon a 2000-es évek derekán igen népes közönség vett részt, 
akik számos kérdéssel bombázták az előadókat, miután befejez-
ték előadásukat. 

Így indult útjára a Hadtörténeti esték előadássorozat, 
amelynek első előadására 2006. február 22-én került sor, Deák 
Máté adott elő A német repülés története 1920 és 1930 között cím-
mel. A tavaszi félév során még öt másik előadás hangzott el, 
amelyek hadtörténeti és haditechnikai témákat jártak körbe. 
Ekkor alakult ki az előadássorozat felépítése, ez gyakorlatilag 
a mai napig is változatlan. Az egyetemi szemeszterekhez iga-
zodva a szorgalmi időszakok alatt két-három hetente kerül sor 
egy-egy előadásra, amelyek így lehetővé teszik az egyetemi 
hallgatók számára a részvételt és ismereteik elmélyítését olyan 
témákban, amelyek tanulmányaik során ilyen mélységben 
nem kerülnek elő. 

Mindemellett fontos megemlíteni, hogy nem egyfajta speci-
ális egyetemi kurzusról van szó, ahol kizárólag egy vagy több 
oktató tart előadásokat a tananyaghoz kapcsolódva. Az előadók 
között ugyan számos oktató is helyet kapott, ugyanakkor leg-
alább ekkora számban voltak (és vannak ma is) köztük hallga-
tók, akik az őket érdeklő témáknak jártak utána és ennek az ön-
álló kutatásnak az eredményeit adták közre. A szervezők emel-
lett sok esetben hívtak meg külső szakértőket, levéltárosokat, 
muzeológusokat, hagyományőrzőket, akik saját munkájukhoz, 
illetve tevékenységükhöz kapcsolódva osztottak meg érdekes 
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és hasznos információkat a hadtudományokkal kapcsolatban a 
közönséggel. 

Talán nem meglepő módon az előadások döntő többsége a 
20. század katonai eseményeivel foglalkozott. Számos alkalom-
mal kerültek elő az első és a második világháború hadművele-
tei, katonai alakulatai, fegyverei és harceljárásai, de ezek mellett 
helyet kaptak a közelmúlt fegyveres konfliktusai is, például az 
afganisztáni háború, amellyel a PTE Modernkori Oroszország és 
Szovjetunió Történeti Kutatócsoportjával együttműködésben egy 
egész féléves előadássorozat foglalkozott. Az előadók sokszor 
kalauzolták el az érdeklődőket a középkorba is, amikor beszá-
moltak egyebek mellett a vikingek harcairól, a magyar lovas 
hadszervezet fejlődéséről vagy az oroszországi hadi esemé-
nyekről. A szervezők törekedtek rá, hogy más korszakok had-
tudományi vonatkozású eseményei is bemutatásra kerüljenek, 
és ezeket a próbálkozásokat időnként siker koronázta, így terí-
tékre kerültek olyan témák is, mint az 1848-49-es szabadságharc 
vagy a római hadsereg szervezete és szerepe a birodalom hatá-
rainak védelmében. 

Annak ellenére, hogy számos külső és belső körülmény be-
folyásolta az előadássorozat megtartását, büszkeségre adhat 
okot, hogy a 2006-os indulástól 2019 végéig 26 félévben futott le 
a Hadtörténeti esték, összesen 120 előadással és kerekasztal-be-
szélgetéssel, valamint 5 könyvbemutatóval. Tekintettel arra, 
hogy ezeken általában több tucat érdeklődő vett részt, elmond-
ható, hogy az évek folyamán több ezer emberhez sikerült új és 
releváns információkat eljuttatni a háborús tudományok téma-
körében, ami az előadássorozat indulásakor az egyik kiemelt 
célként került megfogalmazásra, így a kezdeményezés túlzás 
nélkül sikeresnek tekinthető. 
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A tudományos konferenciák 
 
Az egyetemi közösség részéről arra is igény mutatkozott, hogy 
az állandó előadássorozat mellett egy-egy rendezvény kereté-
ben egyszerre több tudományos eredménnyel ismerkedjen 
meg, amire az akadémiai világban hagyományosan a konfe-
renciák kínálnak lehetőséget. Ebből kifolyólag a Tagozat 2005. 
április 25-26-án szervezte meg első tudományos konferenciá-
ját „60 éve történt…” címmel. Ormos Mária, az MTA rendes 
tagjának védnöksége alatt, amelyen 13 had- és politikatörté-
neti előadás hangzott el a két nap során a második világhábo-
rús témakörben. 

Ennek az eseménynek a sikerét követően a pozitív vissza-
jelzésekre építve az volt a cél, hogy a Tagozat minden évben 
megszervezzen egy hasonló önálló rendezvényt vagy társszer-
vezőként közreműködjön egy ilyen eseményben. Ezeknek a cé-
loknak a megvalósítása jegyében ezt követően a Tagozat elő-
ször a 2006. november 8-10. között megrendezett ’56-os napok 
rendezvénysorozat részeként tartott egy fórumot, 2007. novem-
ber 7-én a Magyar kontingens Afganisztánban című konferencián 
működött közre, 2008. október 30-án a Biztonság és haderő – Ma-
gyarország ma és holnap elnevezésű tudományos tanácskozáshoz 
járult hozzá, majd még ugyanebben az évben november 7-én a 
megrendezett Az első világháború magyar, európai és tengerentúli 
dimenziói, 1914-1918 című nemzetközi konferencia megvalósítá-
sában szerzett magának érdemeket.  

2009. október 29-én a Modernkori Oroszország és Szovjetunió 
Történeti Kutatócsoporttal közösen került megtartásra az Afga-
nisztán, 1979–89–99–2009 elnevezésű konferencia, amelyen 
többségükben felkért külsős előadók adtak elő, a pécsi egyetemi 
közönség számára. A rendezvényt kifejezetten nagy érdeklődés 
övezte mind helyben, ahol mintegy 120 fős hallgatóság volt je-
len, mind pedig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, 
ahol az élő videóközvetítésnek köszönhetően szintén mintegy 
100 fő követte az eseményeket. Egy évvel később a konferencián 
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elhangzott előadások írásos változat is napvilágot látott a 
MOSZT Könyvek sorozat 4. köteteként,1 amelynek szerkeszté-
sében a Dél-dunántúli Tagozat alapítója és első vezetője, Dávid 
Ferenc is közreműködött. 

Két évvel később, 2011. október 19-én került sor az Állam-
biztonság, nemzetbiztonság – egykor és ma című konferenciára, 
amelynek fő célja a rendszerváltás előtt és után működő titkos-
szolgálatok tevékenysége közötti különbségek bemutatása volt. 
Ennek megfelelően a rendezvény első szekciójában a magyar 
állambiztonsági rendszer 1945 és 1989 közötti történetével fog-
lalkozó előadások kaptak helyet, míg a másik két szekció elő-
adói a rendszerváltás utáni polgári, valamint katonai titkosszol-
gálatait mutatták be a nagyszámú érdeklődő közönségnek 
mind a helyszínen, mind pedig ZMNE videókonferencia-ter-
mében Budapesten. 

A Tagozat újabb két év múlva egy kétnapos rendezvényt 
szervezett, amikor 2013. október 16-17-én megtartotta az Expan-
ziós törekvések a nagyhatalmi politikában elnevezésű konferenciá-
ját, amelyen közel kéttucat közreműködő adott elő. A nagyívű 
eseményen az ókori asszír birodalomépítéstől az oszmán had-
sereg akciórádiuszának kérdésén át az európai integrációig szá-
mos korszak és kontinens nagyhatalmi politikája terítékre ke-
rült, amely eltérő témák iránt érdeklődő egyetemi polgárok szá-
mára is lehetőséget adott arra, hogy gyarapítsa ismereteit, ami-
vel a nagyszámú közönség szemlátomást örömmel élt is a két 
nap során. 

2016. április 12-én emlékezett meg a Tagozat arról, hogy 
10 év telt el a Hadtörténeti esték előadássorozat elindulása óta. 
Ebből az alkalomból tudományos rendezvényt szervezett A 
háború művészete. 10 éves a Hadtörténeti esték. Jubileumi hadtörté-
neti konferencia címmel, amelyen összesen 20 előadás hangzott 

 
1 Afganisztán – 1979 – 89 – 99 – 2009. Konferenciakötet. MOSZT Könyvek 4. 
Szerk.: Dávid Ferenc – Kolontári Attila – Lengyel Gábor. PTE BTK TTI 
MOSZT Kutatócsoport, Pécs, 2010. 
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el. A hagyományok szellemében szintén az ókortól napjainkig 
számos különböző fejezetet jártak körbe az emberiség hadtör-
ténetéből. 

Ezt 2017. október 24-én újabb konferencia követte A győze-
lem és a vereség arcai. A hadviselés és a fegyveres küzdelem történeti 
szálai címmel, melyen ezúttal 16 előadó vett részt a korábban 
megszokott széles spektrumon mozgó témaválasztékkal. 

Tekintettel arra, hogy 2013-tól kezdve a konferenciák elő-
adói – néhány más egyetem képviselői mellett – nagyobbrészt 
a Pécsi Tudományegyetem falai közül került ki, a Tagozat ve-
zetése úgy döntött, hogy 2018-ban sokkal nagyobb közreműkö-
dői kört céloz meg. Ennek jegyében szervezte meg 2018. decem-
ber 3-4-én a Fiatal Hadtörténészek Országos Konferenciáját, amely-
lyel elsősorban (de nem kizárólagosan) az ország nagy egyete-
meinek fiatal kutatóit célozta meg hagyományteremtő célzattal, 
hogy létrejöhessen egy olyan rendszeres fórum, ahol évente – 
esetleg kétévente – összegyűlnek a 40 év alatti hadtörténészek, 
hogy bemutathassák és megvitathassák kutatásuk eredmé-
nyeit. A felhívásra örvendetesen sokan válaszoltak, így végül a 
rendezvényen 47 előadó közreműködésével összesen 39 elő-
adás hangzott el. További pozitívum, hogy az ország összes na-
gyobb felsőoktatási intézménye képviseltette magát doktoran-
duszain, vagy fiatal kutatóin keresztül; és a határon túlról is ér-
keztek magyarajkú előadók, így a rendezvény végül – az eredeti 
terveken túlmutatva – nemzetközivé nőtte ki magát. 

A 2004 és 2019 közötti időszak rendezvényeinek sorában a 
legutolsó az a konferencia volt, amely a jelen kötet létrejöttének 
okaként is szolgál, a 2019. december 10-én a Tagozat fennállá-
sának 15 éves évfordulója alkalmából megrendezett beszédes 
című A Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozatá-
nak 15 éve elnevezésű esemény. 

Annak ellenére, hogy a 2000-es évek derekán kitűzött célt, 
miszerint minden évben megszervezésre kerüljön egy nagyobb 
lélegzetű konferencia, nem sikerült teljesíteni, összességében 
mégis sikeresnek lehet értékelni a Tagozat rendezvény-



A Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozatának története… 

28 

szervezői tevékenységét. Fennállásának 15 éves során tucatnyi 
konferencia fő- és társszervezője volt, amelyek jelentős közön-
ség felé közvetítettek új tudásanyagot, valamint érdemi tudo-
mányos eszmecserét tettek lehetővé; mindemellett számos fia-
tal kutatónak nyújtott segítséget ahhoz, hogy szakmai közönség 
előtt mérettesse meg magát és adja közre első kutatásainak 
eredményeit. 
 
 

A kiadványsorozat 
 
Az első évek tudományos rendezvényeinek sikere után termé-
szetes igényként jelent meg a különböző konferenciákon és az 
előadássorozat keretében elhangzott információk szélesebb kör 
számára is elérhetővé tétele, írásos formában történő megörökí-
tése. A közös szervezésű konferenciák esetében ez legtöbbször 
meg is valósult valamelyik társszervező kiadványában, azon-
ban ez nem kínált megoldást a teljes egészében saját szervezés-
ben megvalósult rendezvények anyagainak publikálására. Így 
született meg a gondolat, hogy a Tagozat egy önálló kiadvány-
sorozatot indítson útjára, amelyre végül 2011-ben került sor, 
amikor megjelent a Fejezetek a hadtörténelemből című sorozatunk 
első kötete. 

A kiadvány 14 tanulmányt tartalmazott, amelyek mind-
egyike elhangzott korábban a Hadtörténeti esték előadássorozat 
valamelyik állomásán. Ennek megfelelően nem tematikus vagy 
kronologikus rendező elv mentén kerültek be az írások a kö-
tetbe, mivel a cél az volt, hogy a lehető legtöbb hadtudományi 
téma és korszak helyet kaphasson a sorozat első számában. 
Emellett kiemelten fontos volt a Tagozat vezetősége számára, 
hogy a tudományos pálya lehető legszélesebb spektrumából ke-
rüljenek ki a szerzők. Ennek megfelelően akadémiai doktor, 
egyetemi docens, pályakezdő egyetemi oktató és doktorandusz 
írása ugyanúgy megtalálható a kötetben, mint a tudomány te-
rületén szárnyait éppen csak bontogató egyetemi hallgatóé. Ez 
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a sokszínűség kétségkívül a kiadvány előnyére vált az esetleges 
szakmai egyenetlenségek ellenére is, hiszen a korábbi közös 
gondolkodás és egymásra hatás újabb állomását jelentette, 
amelynek köszönhetően a tudományos élet hasonló érdeklő-
désű tagjai együtt jelenhettek meg az olvasók előtt is. A koncep-
ció sikerét az is jelzi, hogy számos olyan szerző, aki ezen a fó-
rumon első írását jelentette meg, azóta már doktori fokozatot 
szerzett és mind a mai napig a tudományos élet aktív szerep-
lője. Ugyanakkor olyan is van, aki sajnos már nincs közöttünk, 
így e helyen is köszönetünket és tiszteletünket fejeznénk ki 
Prof. dr. Kajtár István előtt, aki az első pillanatoktól részt vett a 
Tagozat munkájában, de sajnos annak 15. évfordulóját már nem 
érhette meg. 

A tanulmányok a szerzők betűrendjében követik egymást 
az első kötetben, és e struktúra az idők folyamán nem változott, 
a sorozat többi kötetében is ez maradt az általános rendező elv. 
A tanulmányok után más jellegű tartalmak következnek, az 
első szám esetében ez a kötet szerzőinek bemutatásai, a Hadtör-
téneti esték 2006 és 2010 közötti programja, valamint egy, a ta-
nulmányokhoz kapcsolódó képmelléklet gyűjtemény. Érdemes 
megemlíteni, hogy a magyarul esetleg nem beszélő érdeklődők 
tájékozódását elősegítendő a tartalomjegyzék négynyelvű (ma-
gyar, angol, német és francia). 

A sorozat második kötete némiképp rendhagyó tekintettel 
arra, hogy nem tanulmánygyűjtemény, mint a sorozat első 
eleme volt, hanem egy monográfia. A Tagozat életében nagy 
eseménynek számít minden sikeres tudományos előrelépés, a 
szervezet akkori titkára, Bene Krisztián 2011-ben vehette át 
doktori oklevelét történettudományi (azon belül is hadtörté-
neti) témakörben kivitelezett sikeres védési eljárása után, ezért 
a vezetés felajánlotta neki a lehetőséget, hogy disszertációja át-
dolgozott változatát a kiadványsorozat keretein belül jelentesse 
meg. Szerénytelenség lenne, ha erről jelen sorok szerzője emlé-
kezne meg bővebben, ezért álljon itt a kiadványról írt egyik re-
cenzió rövid részlete: „A kötet egyik nagy értéke objektivitása 
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mellett, hogy a levéltári források és visszaemlékezések kombinálásával 
részletes, mégis érzékletes képet tud festeni a keleti hadszíntéren a 
szovjet erők ellen harcoló francia alakulat mindennapjairól. Emellett 
fontos megemlíteni, hogy a könyvet jelentősen gazdagítják a szövegben 
előforduló fontosabb történelmi személyek életét bemutató életrajzi át-
tekintések, a térképek, a fényképek, a levéltári dokumentumok magyar 
nyelvű változatai és az alapos bibliográfia. Ennek alapján kijelenthető, 
hogy a levéltári kutatómunkára épülő, szakmailag igényes és olvasmá-
nyos kötetet haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik a Szovjet-
unió, Franciaország vagy a második világháború története iránt.”2 

2014-ben jelent meg a sorozat harmadik eleme, amely az 
első kötetben kijelölt utat folytatva újból elsősorban tanulmá-
nyokat tartalmazott, ez alkalommal szám szerint tízet. Ezek 
szintén elsősorban a Tagozat rendezvényein elhangzott előadá-
sok írásos változatai voltak, de a szerzői kör és a tárgyalt témák 
bővítésének céljából olyan tanulmányok is helyet kaptak a ki-
adványban, amelyek nem kötődtek korábbi előadáshoz. A tu-
dományos dolgozatokat két könyvismertetés, valamint az első 
kötetben már ismertetett típusú mellékletek egészítették ki. 

A negyedik kötet, amely 2016-ban látott napvilágot, szintén 
a korábbi évek során kialakult hagyományok szellemében ké-
szült, ugyanakkor ennek alapját csupán közvetve adta a Hadtör-
téneti esték, mivel ezúttal nem az azon elhangzott előadások kö-
zül válogattak be a kiadványba írásokat a szerkesztők, hanem 
elsősorban az előadássorozat indulásának 10. évfordulójára 
rendezett konferencia előadásainak írásos változatai jelentek 
meg az új kiadványban. A viszonylag nagyterjedelmű (össze-
sen 410 oldalas) könyv ennek megfelelően összesen 16 tanul-
mányt, valamint 4 recenziót tartalmaz. 

Egy évvel később jelent meg a Fejezetek a hadtörténelemből 5. 
kötete, amely a 2017 folyamán elhangzott előadások egy részét 
adta közre, szám szerint ötöt, amelyet ugyanennyi recenzió 

 
2 Dávid Ferenc: A Francia Antibolsevik Légió a keleti hadszíntéren. In: De dis-
ciplina "Rusistica" I. Magyar ruszisták a hazai történeti ruszisztikáról. (MOSZT 
Könyvek 10.) PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport, Pécs, 2017. 32-33. o. 
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egészített ki. Az utóbbi tények is jól jelzik azt a tendenciát, hogy 
a Tagozat kiadványai fokozatosan egyre jobban nyitottak a kül-
világ felé, ezért amíg kezdetben csupán a saját eredmények köz-
readására koncentráltak, az évek során egyre fontosabbá vált 
ezeknek az eredményeknek a beillesztése a tudományos életbe, 
ezért egyre nagyobb mértékben kaptak helyet az ebbe az 
irányba kitekintő tudományos ismertetések is a sorozat lapjain. 

A 2018-as év – ahogy korábban is említettük – különleges 
volt a Tagozat életében abból a szempontból, hogy ekkor szer-
vezte meg a Fiatal Hadtörténészek Országos Konferenciáját, amely-
hez kapcsolódva a kiadványsorozat 6. kötete a rendezvény 
programját és az azon elhangzó előadásainak összefoglalóját 
közreadó absztraktkötetként jelent meg. 

A Fejezetek a hadtörténelemből 7. kötete 2019-ben jelent meg 
azzal a céllal, hogy közreadja a Tagozat 2017-es A győzelem és a 
vereség arcai. A hadviselés és a fegyveres küzdelem történeti szálai 
című konferenciáján elhangzott előadások írásos változatait. A 
kiadványban végül 15 tanulmány és 4 könyvismertetés kapott 
helyet, így a kiadványsorozat egy újabb értékes elemmel bővült 
ebben az évben is. 
 
 

A jelen kihívásai  
 
Ez az írás elméletileg arra hivatott, hogy 2019 végéig kövesse az 
események fonalát a Tagozat életében, azonban a dolgok termé-
szetéből fakadóan egy jubileumi kiadvány elkészítése jelentős 
időt vesz igénybe, az ennek során eltelt idő pedig jelentős vál-
tozásokat hozott nemcsak a Tagozat, hanem az egész világ éle-
tében is, így érdemes a 2020-as év első felének eseményeiről is 
röviden szót ejtenünk. 

2020 tavaszán ugyanúgy indult el a Hadtörténeti esték prog-
ramsorozata, mint a korábbi szemeszterek bármelyikében, 
azonban a járványhelyzet miatt az első alkalom után le kellett 
állítani az előadássorozatot, mivel a teljes magyar felsőoktatás 
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a virtuális térbe helyezte át tevékenységét. Az egészségügyi elő-
írások betartása természetesen kiemelt fontosságú volt a Tago-
zat számára is, azonban nem szerettük volna teljes mértékben 
felfüggeszteni a tevékenységünket 15 év működés után, ezért 
némi gondolkodás és szervezés után – a körülményekhez alkal-
mazkodva és a technika vívmányait felhasználva – május 22-én 
megtartottuk első országos online konferenciánkat Új eredmé-
nyek a hadtörténetben címmel, amelyen összesen 11 résztvevő 
osztotta meg kutatásainak eredményeit a virtuális térben össze-
gyűlt közönséggel. A rendezvényen szerzett pozitív tapasztala-
tokra építve került sor június 26-án A hadtörténet kutatásának út-
jai elnevezésű műhelykonferenciára, amelyen graduális és dok-
torandusz hallgatók vettek részt. 

Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a világjárvány tá-
masztotta komoly kihívások ellenére a Tagozat – rugalmasan 
alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez – nem torpant 
meg, folytatni tudta tevékenységét, és szívből reméljük, hogy 
még sokszor 15 év során folytatni tudja a jövőben is. 
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Hamerli Petra 
 

AZ USZTASA MOZGALOM TERRORAKCIÓI 
ÉS AZOK MEGÍTÉLÉSE EGY USZTASA 
LESZÁRMAZOTTJÁNAK SZEMÉVEL 

 
 

Bevezetés 
 
Az Usztasa Mozgalom1 vezetésével létrejött Független Horvát 
Állam (Nezavisna Država Hrvatska, NDH) négy évig tartó 
fennállása (1941–1945) alatt elsősorban az usztasák által elköve-
tett erőszakos cselekedetekről és a népirtásról vált hírhedtté. 
Magyar szempontból az Usztasa Mozgalom ideológiájának és 
tevékenységének vizsgálata azért jelentős, mert Magyarország 
– egyik legfontosabb külpolitikai partnerével, Olaszországgal 
vállvetve – a két világháború közötti időszakban, különösen a 
mozgalom megalakulásától (1929) a marseille-i merényletig 
(1934) tartó öt évben meglehetősen intenzív kapcsolatokat ápolt 
az usztasákkal. A horvát szeparatista szervezet Ante Pavelić ve-
zetésével jött létre az Adria-térség miatti vetélkedés következ-
tében a jugoszláv-ellenes Olaszországban, s a mozgalom támo-
gatása a magyar–olasz együttműködés egy fontos pillére volt. 
A horvát szeparatisták, ezen belül az Usztasa Mozgalom ma-
gyar–olasz támogatását korábban már vizsgáltam,2 csakúgy, 
mint azt, hogy a magyar és az olasz kormányoknak mennyiben 
volt szerepük az I. Sándor jugoszláv király ellen elkövetett mar-
seille-i merénylet előkészítésében.3 A gyilkosságról, annak előz-
ményeiről, körülményeiről és a vádlottak ellen folytatott Aix-

 
1 A tanulmányban az „usztasa” kifejezést kétféle módon használom: nagy 
kezdőbetűvel – Usztasa – a mozgalom nevére, kis kezdőbetűvel pedig az usz-
tasa emberekre utalok. 
2 HAMERLI 2015; HAMERLI 2017; HAMERLI 2018b, 112–123. o. 
3 HAMERLI 2018a; HAMERLI 2018b, 123–128. o. 
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en-Provance-i perről Ormos Mária írt részletes monográfiát,4 
így a marseille-i merényletet – noha ez volt az Usztasa Mozga-
lom első olyan terrorakciója, amely nemzetközi visszhangot 
váltott ki – a jelen írásomban nem tárgyalom. 

Tanulmányomban – az Usztasa Mozgalom megalakulásá-
nak, kapcsolatainak és alapelveinek összefoglalását követően – 
azt mutatom be röviden, hogy milyen volt az NDH faji politi-
kája, és hogyan működött a „balkáni holokausztként” elhíresült 
jasenovaci koncentrációs tábor, továbbá – Pavelić idősebb lá-
nyának, Višnja Pavelićnek az interjú formájában fennmaradt 
emlékein keresztül – azt kívánom szemléltetni, hogy az uszta-
sák leszármazottai hogyan értékelték a történteket. Sajnos a 
napjainkat erőteljesen meghatározó járványügyi helyzet nem 
tette lehetővé, hogy mélyreható, külföldi levéltári kutatást vé-
gezzek a témában, így főként az interneten fellelhető interjúkra 
és az I documenti diplomatici italiani (DDI) című dokumentum-
gyűjteményre, valamint a szakirodalomra támaszkodtam ab-
ban a reményben, hogy a későbbiekben a munkám levéltári for-
rásokkal történő bővítésére is alkalmam nyílik majd. 
 
 

Az Usztasa Mozgalom alapítása 
 
Az I. világháborút követően felbomlott az Osztrák–Magyar Mo-
narchia, s helyén új országok alakultak, amelyek – legalábbis 
névleg – a dualista állam egykori nemzetiségeinek nemzetálla-
mai voltak. Az utódállamok egyike volt az 1918. december 1-én 
létrejött Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, amely, bár kormány-
zatát tekintve a szerb Karađorđević-dinasztia egységes veze-
tése alatt állt, etnikai tekintetben távolról sem volt homogén. A 
birodalomban a nagyobb nemzetiségek – szerbek, horvátok, 
szlovének – és további kisebbségek – bosnyákok, macedónok, 
dalmátok, magyarok, németek, olaszok, albánok és románok – 

 
4 ORMOS 1984.  
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éltek együtt. E népek nyelvileg, vallásilag, valamint kulturális 
és történelmi hátterüket tekintve rendkívül különbözőek vol-
tak. A nemzetiségi ellentétek leginkább a szerb–horvát viszály-
ban mutatkoztak meg, mivel a szerbek az összlakosság 40%-át, 
a horvátok pedig a 24%-át tették ki.5 E különbség nem olyan je-
lentős, hogy indokolná a szerb centralizációt és dominanciát, 
amely az ország politikai életét jellemezte. 

Ez a helyzet a szeparatizmus megerősödését eredményezte, 
amely a fentebb ismertetett okból kifolyólag a horvátok körében 
volt a legerősebb.6 A horvátok és a szerbek közötti kenyértörés-
hez az vezetett, hogy 1928. június 20-án a szerb radikális párt 
egyik képviselője, Puniša Račić megsebesítette a Horvát Pa-
rasztpárt (Hrvatska Seljačka Stranka) vezetőjét, Stjepan Ra-
dićot, aki pár héttel később belehalt a sérüléseibe. Az esetet kö-
vetően a horvát koalíció elhagyta a jugoszláv parlamentet, és a 
horvátok addig csak körvonalazódó függetlenségi mozgalmá-
nak erőteljesebb szervezésébe kezdett, megalakult a Horvát Ko-
alíció, amelyben három horvát és egy szerb párt – a Radić halála 
után Vladimir Maček által vezetett Horvát Parasztpárt, az Ante 
Trumbić vezette Föderalista Párt és az Ante Pavelić vezetése 
alatt működő Jogpártból álló Horvát Blokk, valamint a 

 
5 ORMOS 1984, 16. o. 
6 A horvátok szeparatizmusa mellett a macedónok mozgalma – Belső Mace-
dón Forradalmi Szervezet, VMRO – tekinthető jelentősnek, amely a magyar 
és az olasz kormányok mellett Bulgária hathatós támogatását élvezte, mivel a 
VMRO a függetlenség egyik útjaként a macedónok Bulgárián belüli autonó-
miáját jelölte meg. A szervezet nevéhez azonban számtalan terrorcselekmény, 
köztük több párton belüli gyilkosság köthető, ezért a bolgár kormány számára 
hamarosan kompromittálóvá vált az egyébként szófiai székhelyű VMRO, így 
az 1934 májusában történt katonai puccsot követően a bolgár vezetés a szer-
vezet feloszlatása mellett döntött. 1929 tavaszán Pavelić Szófiában találkozott 
a VMRO egyik vezetőjével, Ivan Mihailovval, és együttműködési megállapo-
dást kötöttek, amely a két szervezet „testvériségét” is magában foglalta. Rész-
letesen lásd: HAMERLI 2018b, 105–112. o. 
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horvátországi szerbek pártja, a Svetozar Pribičević vezette Füg-
getlen Demokrata Párt – vett részt.7  

A koalíció hamarosan felvette a kapcsolatot a magyar kor-
mánnyal, amely abban a reményben, hogy az idővel függet-
lenné váló Horvátország, visszatérve a „régi rendhez”, ismét 
perszonálunióra lép Magyarországgal, támogatásáról biztosí-
totta a horvátokat. Ennek jegyében egyfelől sajtókampány in-
dult a horvát törekvések segítésére, másfelől Walko Lajos kül-
ügyminiszter és munkatársai azzal a felvetéssel fordultak az 
olasz külügyminiszterhez, Dino Grandihoz és a belgrádi olasz 
követhez, Carlo Gallihoz, hogy a Horvát Koalíció támogatása 
kiválóan illeszkedne a Jugoszlávia gyengítését célzó olasz ter-
vekbe. Olaszország ekkor még óvatos maradt, ám 1929. január 
6-án I. Sándor királyi diktatúrát vezetett be Jugoszláviában, 
amelyet erőteljes centralizáció és az etnikai csoportok mozgás-
terének korlátozása követett. Ennek hatására többek között a 
horvát politikusok jelentős része is úgy döntött, hogy emigrál 
az országból. Ezt az utat választotta Ante Pavelić is, aki Olasz-
országban talált új otthonra, ahol Benito Mussolini kormányfő 
támogatásával hozzáláthatott az Usztasa Mozgalom (Ustaša 
Hrvatska Revolucionarna Organizacija, Horvát Felkelők Forra-
dalmi Szervezete) megszervezéséhez.8 Az olasz kormány még 
ebben az évben megkezdte a szervezet felfegyverzését, és pénz-
zel is támogatta azt. Az új fegyverek birtokában az Usztasa 1929 
és 1934 között mintegy száz merényletet hajtott végre, amelyek 
közel felének kiindulópontja Olaszország, Magyarország és 
Ausztria volt.9  

1931-től kezdve benépesültek azok a külföldi usztasa tábo-
rok, amelyet a mozgalom vezetői vásároltak meg a horvát me-
nekültek számára. Magyarországon Nagykanizsa közelében, a 
horvát határ mentén fekvő Jankapuszta nevű tanyát vásárolta 

 
7 GOBETTI 2001, 20. o. 
8 A horvát szeparatizmus magyar–olasz támogatásáról részletesen lásd: 
HAMERLI 2018b, 112–123. o. 
9 ORMOS 1984, 70. o. 
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meg erre a célra Pavelić egyik társa, Gustav Perčec,10 Olaszor-
szágban minden régióban létesült néhány tábor, amelyek közül 
a legjelentősebbeknek Lipari, Bovigno és Brescia adott ott-
hont.11 Emellett a mozgalom az 1930-as évek elején, főként 
Adolf Hitler hatalomra jutása után  a német kormánnyal is 
élénk kapcsolatokat alakított ki.12 Az usztasák felügyeletével és 
a táborok koordinálásával az olasz kormány Ercole Conti pisai 
rendőrfőnököt bízta meg.13 Jankapuszta léte 1933 novemberé-
ben vált kínossá a magyar kormány számára, amikor Perčec 
egykori szeretője, Jelka Pogorelec megjelentette Az emigráns go-
nosztevők titkai (Tajne emigrantskih zločinaca) című, később 
több nyelvre lefordított „vallomását”, amely meglehetősen 
kompromittáló adalékokat tartalmazott az Usztasa Mozgalom 
támogatásában való magyar–olasz együttműködésre nézve. 
Noha a tábort 1934 elején felszámolták,14 létezése miatt mégis 
Magyarország lett az egyik legfőbb vádlottja az 1934. október 9-
én, egy hétfős terrorista csoport által elkövetett marseille-i me-
rényletnek.15 Tekintve, hogy – amint fentebb említettem – Or-
mos Mária részletesen vizsgálta a merényletet annak előzmé-
nyeivel és következményeivel együtt, magam pedig az annak 
előkészítésében játszott magyar és olasz szerepről jelentettem 
meg több írást,16 ehelyütt csak azt említeném meg, hogy az 
egyébként a nemzetközi fórumok által hamar elsimított ügy to-
vább rontotta az Usztasa addig is igen rossz megítélését. Így az 
Aix-en-Provance-i per után, 1935 és 1941 között a mozgalom 
tettei között nem akadt szempontunkból említésre méltó, és a 
mozgalmat addig legjobban támogató kormányok (olasz, ma-
gyar, német) mindegyike néhány éven át Jugoszláviához 

 
10 Uo, 79. o. 
11 JELIĆ-BUTIĆ 1977, 21. o.  
12 ORMOS 1984, 69. o. 
13 ADRIANO–CINGOLANI 2011, 98. o.  
14 ORMOS 1984, 79. o. 
15 IUSO 1998, 67. o. 
16 Lásd: 2. és 3. lábjegyzet. 
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közeledett, és a belgrádi kormánnyal kívánta rendezni a viszo-
nyát. Ennek az állapotnak a Független Horvát Állam kikiáltása 
vetett véget, de mielőtt erre rátérnék, fontosnak tartom röviden 
összefoglalni a mozgalom elveit és céljait. 
 
 

Az Usztasa Mozgalom alapelvei 
 
Bár Pavelić már 1929-ben megalapította az Usztasa Mozgal-
mat, annak céljai és alapelveit csak négy évvel később, 1933. 
június 1-én vetette papírra, 17 pontban összefoglalva azokat 
(Načela hrvatskog ustaškog pokreta).17 Az első három pontban 
Pavelić azt fejtette ki, hogy a horvát nép az ókor óta létező nép-
csoport, amely mintegy 1400 éve él azon a területen, amelyet 
Horvátországnak neveznek, ezért sem a nép, sem az ország 
nem kezelhető úgy, mintha egy más csoport vagy állam egyik 
törzse lenne. A következő négy elv további, az előzőekre épülő 
érveket sorakoztat fel arra vonatkozóan, hogy a horvát népnek 
miért van joga önálló államban élni: eszerint a horvátok már 
akkor önálló államot alapítottak a szóban forgó területen, ami-
kor a legtöbb nép még szervezetlenül élt a világban, és az a 
közigazgatási szervezet, amely akkor fennállt, amikor Pavelić 
e pontokat összefoglalta, a kezdetektől fogva létezett. A hor-
vátok, akik szabad akaratukból telepedtek le ezen a földön, 
egészen 1918-ig önálló nemzetként éltek még akkor is, amikor 
jogilag más állam fennhatósága alá tartoztak, a világháborút 
követően megalakult rezsim azonban súlyosan korlátozta 
Horvátországot a szuverenitásában. Az elvek részletezik a 
horvát emberek jogait és kötelezettségeit is (9–16. pont): a hor-
vátoknak jogukban áll boldogan és jólétben élni, ami kizárólag 
a Független Horvát Állam létrejötte esetén valósulhat meg. A 
horvátok életéről csak a horvát állampolgárok dönthetnek, 

 
17 A Načela hrvatskog ustaškog pokreta című, 1933. június 1-én kelt dokumentu-
mot Bogdan Krizman monográfiája közli. KRIZMAN 1978, 117–119. o. 
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idegenek az állam ügyeibe nem szólhatnak bele. A társadalom 
legfontosabb csoportja a parasztság, egyfelől azért, mert mun-
kája az élet forrása, másfelől azért, mert a horvátság olyan szo-
rosan kötődik a faluhoz, hogy aki az országban nem paraszti 
származású, az többnyire nem teljesen horvát, ereiben idegen 
vér is folyik. Az elvek kimondják továbbá, hogy a horvát 
anyagi és szellemi javak az állam tulajdonát képezik, s egyedül 
az állam bocsáthatja azokat az emberek rendelkezésére, hasz-
nálatra. A földet csak paraszti származású családok vehetik 
használatba. A horvátság minden tagja köteles dolgozni, mi-
vel az egyént és a társadalom egészét egyaránt az elvégzett 
munka teszi értékessé. Egyéni kiváltságban senki sem része-
sülhet, de a kötelességek teljesítése esetén az állam biztosítja, 
hogy mindenki biztonságos életet élhessen. Azok, akiknek 
munkája a közügyekkel kapcsolatos, különleges felelősséggel 
bírnak az állam életében. A horvát emberek erkölcsi ereje a 
rendezett családi és vallási életben rejlik, az állam gazdasági 
erejét a parasztság jelenti, míg katonai erejét a már kipróbált 
és bevált harci erények követése biztosítja. A horvátok to-
vábbá kötelesek ápolni és fejleszteni a kultúrát, az oktatást és 
a tudományt is. A kézművesek és kereskedők kötelessége a 
nemzetgazdaság fejlődésének elősegítése. Az utolsó pontban 
Pavelić azzal zárta elveit, hogy a fentiek követése esetén a hor-
vát nép képes lesz arra, hogy megteremtse és fenntartsa füg-
getlen államát, és a jövő generációinak számára a jólétét is 
megalapozza.18 

Azt, hogy a függetlenség elérése érdekében a mozgalom 
fegyveres akciókra is készen áll (amelyeknek egyik példája a 
marseille-i merénylet volt), a 8. pont fogalmazza meg, amely így 
szól: „A horvát nemzetnek joga van saját horvát állama etnikai és tör-
ténelmi területének egészén gyakorolni a szuverén hatalmat, és hely-
reállítani a teljesen független horvát államot. Ezt joga van bármilyen 

 
18 Uo, 117–119. o. 
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eszközzel, akár fegyveres erővel is végrehajtani. (…)”19 A 11. pont 
pedig arra tesz félreérthetetlen utalást, hogy a majd függetlenné 
váló Horvátországban nem fogják szívesen látni az idegeneket: 
„A horvát állami és nemzeti ügyekben, és a független horvát állam 
ügyeiben nem dönthet olyan ember, aki származását, vérét tekintve 
nem a horvát nép tagja. A horvát nép sorsáról nem dönthetnek külföldi 
személyek vagy államok.”20 

Ezek a konzervatív, nacionalista elvek a Független Horvát 
Állam kikiáltása után, elsősorban Németország és a nemzeti-
szocializmus hatására radikális gyakorlati lépésekben öltöttek 
testet, ami valóságos tömegmészárlást eredményezett. 
 
 

A Független Horvát Állam megalakulása és alapelvei 
 
1941. április 10-én, azt követően, hogy a náci Németország 
vezetője, Adolf Hitler Jugoszlávia lerohanása mellett döntött, 
Slavko Kvaternik – Eugen Kvaternik-nek, Pavelić jobbkezé-
nek a fia – kikiáltotta a Független Horvát Államot (Nezavisna 
Država Hrvatska, NDH). Noha az usztasák a horvát nép sza-
badulásaként ünnepelték az eseményt, az új állam valójában 
csak nevében volt független, miután területét német és olasz 
csapatok szállták meg. A németek eredetileg a legbefolyáso-
sabb horvát politikai erő, a Horvát Parasztpárt (Hrvatska Sel-
jačka Stranka) vezetőjét, Vladimir Mačekot próbálták rábírni 
az NDH kikiáltására – 1941. március 27-én Hitler megbízot-
tai, Walter Maeltke és Edmund Veesenmayer személyesen 
keresték fel őt annak érdekében, hogy meggyőzzék –, azon-
ban ő kereken visszautasította a Németországgal és a ten-
gelyhatalmakkal való együttműködést, miután az angolszász 
államokkal szimpatizált. Ezt követően esett a választás az 

 
19 Uo, 118. o. Saját fordítás. A továbbiakban is, minden idézett, eredetileg hor-
vát, vagy spanyol nyelvű szöveg. 
20 Uo. 
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usztasákra és Ante Pavelićre,21 akit az olasz kormány – amely 
Mačekról azt gondolta, hogy inkább Belgrád számára ked-
vező módon kezelné a helyzetet, mint a horvátok javát szol-
gálva22 – ajánlott Hitler figyelmébe. Pavelić, mint Poglavnik, 
az állam tényleges irányítója lett annak ellenére, hogy az 
NDH névleg monarchia volt, amelynek királyává az olasz 
Amione Roberto Margherita Maria Giuseppe di Savoia her-
ceget választották (1941–1943). Az ifjú uralkodó nem vett 
ténylegesen részt az ország irányításában, sőt, nem is járt 
soha Horvátországban. Így Pavelić gyakorlatilag teljhatalmat 
kapott, és ezt kihasználva a kormányfői tisztség mellett a kül-
ügyminiszteri tárcát is a saját kezébe vette, helyettesévé – és 
egyúttal hadügyminiszterré – pedig Slavko Kvaterniket tette 
meg. A belügyminiszteri tárcát Andrija Artuković kapta, míg 
vallás- és közoktatásügyi miniszterré Mile Budakot nevezték 
ki. Ők viselték a kormányban a legfontosabb tisztségeket.23 

A Független Horvát Állam közelgő születését és azt a tényt, 
hogy kezdetben német és olasz megszállás alá kerül az ország, 
Pavelić már az 1941. január 1-i újévi beszédében tudatta a hor-
vátokkal. A beszéd arról tanúskodik, hogy Pavelić hitt abban, 
hogy a náci és a fasiszta csapatok állomásozása Horvátország-
ban csupán rövid ideig tartó, átmeneti állapot lesz, amire a Ju-
goszláviától való függetlenség elérése érdekében van szükség. 
Mint kifejtette, ebben az állapotban a horvát népnek bíznia kell 
benne, Pavelićben és az ország „fasiszta és nemzetiszocialista 
védelmezőiben”, továbbá el kell fogadnia a totalitárius beren-
dezkedést, mint az ország különválásának és a horvátok fel-
emelkedésének zálogát.24 A beszéd egyúttal arról is tanúskodik, 

 
21 SOKCSEVITS 2011, 519–520. o. Érdekességként megemlítendő, hogy a né-
metek mellett a magyarok is Mačekot tartották a legalkalmasabbnak az NDH 
vezetésére. Uo, 520. o. 
22 DDI. Nona serie, vol. 6. 640. irat. Gobbi Anfusónak, 1941. február 26. 
23 FERRARA 2008, 156–158. o. 
24 Archivio Centrale dello Stato di Roma (ACS). Ispettore Generale di Pubblica 
Sicurezza. Carte Conti (Carte Conti). Busta 16. Controllo corrispondenza Ante 
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hogy Pavelić már januárban biztos volt abban, hogy ő lesz a 
Független Horvát Állam vezetője, holott – mint láthattuk – Hit-
ler Mačekot részesítette előnyben. Nem találtam utalást arra vo-
natkozóan, hogy Pavelić tudott-e a németek Mačekkal történő 
kapcsolatfelvételéről, azonban az bizonyos, hogy Pavelić az 
1930-as évek második felében is ápolta az olaszokkal kialakult 
jó kapcsolatait, és vélhetően ez adott alapot a feltételezéséhez, 
hogy a függetlenné vált Horvátország irányítását a tengelyha-
talmak őrá bízzák majd. 

Az egyeztetések Pavelić és az olasz kormány között 1940 
decemberében élénkültek fel, miután az usztasa vezető levélben 
fordult Filippo Anfusóhoz, Gaeazzo Ciano külügyminiszter 
jobbkezéhez, kérve, hogy az olaszok segítsék az Usztasa Moz-
galomnak a horvát függetlenségért folytatott harcát.25 Anfuso 
információkat kért Gobbi zágrábi konzultól az Usztasa Mozga-
lom megítélésére vonatkozóan, mire Gobbi hosszú feljegyzés-
ben taglalta, hogy véleménye szerint Zágrábban szimpatizál-
nak a mozgalommal és Pavelić-csel, aki egyre nagyobb befo-
lyással van a horvát népre. Ugyanebben a levélben ismertette a 
Mačekról való benyomását is, amelyet fentebb idéztem.26 A le-
velet kézhez kapva Anfuso értesítette felettesét, Cianót arról, 
hogy az Usztasa Mozgalom támogatásra érdemes,27 így ettől 
kezdve Olaszország a sajtó és röplapok útján segítette annak 
népszerűsítését.28 Ezt követően, 1941. április 4-én Hitler fogadta 
Pavelićet, és megvitatták a Független Horvát Állam kikiáltásá-
nak és a hatalom kiépítésének menetét.29 

Az olasz értesülések azonban nem voltak pontosak abban a 
tekintetben, bár azok alapján meg voltak győződve arról, hogy 

 
Pavelić e famiglia. Szám nélkül. Ante Pavelić újévi üzenete a horvát néphez, 
1941. január 1. 
25 DDI. Nona serie, vol. 6. 311. irat. Pavelić Anfusónak, 1940. december 17. 
26 Uo. 640. irat. Gobbi Anfusónak, 1941. február 26. 
27 Uo. 821. irat. Anfuso Cianónak, 1941. március 13. 
28 Uo. 835. irat. Conti Anfusónak, 1941. április 2.  
29 Uo. 857. irat. Anfuso Cianónak, 1941. április 4.  
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az Usztasa rendkívül népszerű a horvátok körében, holott való-
jában csak a társadalom egy szűk rétege, mindössze néhány 
százaléka támogatta a mozgalmat, s a horvátok csak azért fo-
gadták el az usztasákat az NDH vezetőinek, mert Maček utasí-
totta őket az együttműködésre.30 Mindenesetre az usztasa veze-
tésű Független Horvát Állam kikiáltása megtörtént, és Pavelić 
hozzáláthatott a fentebb említett újévi beszédében felvázolt to-
talitárius berendezkedés kiépítéséhez. Az Usztasa Elvek – 
Načela hrvatskog ustaškog pokreta – 1942-es újrakiadása, amelyet 
Sokcsevits Dénes történész idéz, így fogalmaz: „Az NDH totali-
tárius állam, mert (…) vállalja a gondoskodást a nemzet minden réte-
géről (…) totalitárius, mert arra törekszik, hogy mindent ellenőrizzen, 
vezessen, irányítson, berendezzen.”31 Ennek megfelelően az NDH-
ban az Usztasa Mozgalmon kívül nem működhetett párt, állami 
ellenőrzés alá vonták a tudományt, a művészeteket, a kultúrát 
és a sportot, valamint külön figyelmet fordítottak az ifjúságnak 
az ideológia szellemében történő nevelésére.32 Az állam ellen-
ségei számára az április végén megfogalmazott „Törvényrende-
let az állampolgárságról, a faji hovatartozásról, valamint a Horvát 
Nemzet árja vérének és becsületének megőrzéséről” súlyos büntetést 
helyezett kilátásba,33 amelynek következményeit a továbbiak-
ban részletezem. 

Az usztasa ideológia alapját továbbra is a nagyhorvát nem-
zetállam-építés és a szélsőséges nacionalizmus képezte – az esz-
merendszert a kortárs nagyszerb törekvések horvát megfelelő-
jének tekinthetjük –, azonban a nácizmus hatására radikalizáló-
dás figyelhető meg ebben az időszakban, amely a fentebb emlí-
tett „büntetésben” öltött testet. Az Usztasa Mozgalom a horvát 
nép legfőbb ellenségeinek a szerbeket tekintette, de az évek mú-
lásával az antiszemitizmus is mindinkább erősödött, amiben 
nyilvánvalóan nem csekély szerepe volt annak a ténynek, hogy 

 
30 SOKCSEVITS 2011, 519–521. o. 
31 Idézi: SOKCSEVITS 2011, 527. o. 
32 SOKCSEVITS 2011, 527–528. o. 
33 Uo, 532. o. 
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az 1930-as évek közepén Pavelić közeledni igyekezett Adolf 
Hitler Németországához. „Hamarosan megoldjuk a zsidókérdést, 
ugyanúgy, ahogyan azt a Német Birodalom megoldotta” – nyilat-
kozta az NDH megszületése után Artuković,34 sötét jövőt ve-
títve előre. 1941. április 30-án az usztasa vezetés hivatalt állított 
fel a faji politika irányítására azzal a céllal, hogy a bizonytalan 
származású emberek etnikai hovatartozását elbírálja. Ugyanaz-
nap kelt az a rendelet, amely kimondta, hogy mindenki zsidó-
nak számít, akinek a második generációs felmenői között leg-
alább ketten zsidók, akkor is, ha időközben az érintett családok 
áttértek a katolikus vagy valamilyen más hitre, vagy „árja” csa-
ládba házasodtak be. Ezeket az embereket sárga csillag viselé-
sére kötelezték, és – úgy, ahogyan a szerb származásúakat is – 
másodosztályú állampolgároknak nyilvánították őket. A rende-
let kimondta továbbá, hogy amennyiben valaki elmulasztja 
1942. július 31-ig bezárólag igazolni a faji hovatartozását, azt 
automatikusan koncentrációs táborokba szállítják. A zsidó és a 
szerb polgárok számára külön zónát jelöltek ki Zágrábban, 
amelyet csak reggel hat és este kilenc óra között hagyhattak el. 
Aki e szabályok bármelyikét megszegte, kemény büntetésre 
számíthatott.35 Ezt követően megkezdődött a zsidók javainak 
elkobzása, részvételük korlátozása a kereskedelmi és az értel-
miségi munkákban, valamint megtiltották belépésüket az étter-
mekbe, a kávézókba, a színházakba és a mozikba. Ezen felül a 
zsidó gyerekeket kizárták az óvodákból és az iskolákból, és csak 
a zsidó hitközség által fenntartott intézményekben tanulhattak 
a továbbiakban. Az egyetemekről ugyancsak kiszorították 
őket.36 A szerbekkel kapcsolatban Milovan Žanic, a törvényho-
zásért felelős bizottság elnöke így fogalmazott: „Ez az állam, a mi 
hazánk csak horvát lehet, és semmi más (…) nincs olyan módszer, amit 
mi, usztasák nem fogunk alkalmazni azért, hogy ez a föld valóban 

 
34 JELIĆ-BUTIĆ 1977. 175. o. 
35 FERRARA 2008, 167–168. o. 
36 SOKCSEVITS 2011, 533. o.  
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horvát legyen és megtisztítjuk a szerbektől (…) nem titkoljuk, hogy ez 
államunk politikája.”37  

E szavakat és az intézkedéseket hamarosan még szörnyűbb 
tettek követték, amelyeknek a horvátországi zsidóságon és a 
szerbeken kívül az itt élő romák, valamint az úgynevezett „el-
lenszegülő” horvátok is áldozatul estek. 
 
 

Jasenovac 
 
Az „etnikai tisztogatás” jegyében az usztasa vezetés, ebben is 
a náci Németország mintáját követve, koncentrációs táborokat 
állított fel, amelyek közül leginkább Jasenovac vált hírhedtté 
az itt elkövetett erőszakos cselekedetek rendkívüli kegyetlen-
sége miatt, amelyet a bűnössé nyilvánított emberek túlnyomó 
többsége nem élt túl.38 Jasenovac mintegy 2.000 fős, többségé-
ben szerbek által lakott település volt, amelynek lakóit az usz-
tasák 1941 nyarán deportálták vagy meggyilkolták, a korábbi 
lakosok helyére usztasa helyőrség települt. Ezzel egy időben a 
12 km-re található Krapje faluban koncentrációs tábort 
(Jasenovac I) létesítettek, ahová szeptember elején szállították 
az első foglyokat. A láger hamarosan megtelt, ezért nem sok-
kal messzebb, Jasenovac és Krapje között felállították a máso-
dik tábort (Jasenovac II). November 15-én az Ustaška Obrana 
(Usztasa Véderő) parancsnoka, Vjekoslav „Maks” Luburić el-
rendelte 600 beteg vagy más okból munkaképtelen fogoly ki-
végzését, az életben maradt, körülbelül 700 embert pedig arra 
kötelezte, hogy építsék fel a Jasenovac III lágert, amely tényle-
gesen Jasenovac területén volt. A kegyetlen munkát 250-en él-
ték túl,39 ők lettek a „balkáni Auschwitz” néven hírhedtté vált 
koncentrációs tábor első foglyai. 1942-ben alakították ki az 

 
37 KRIZMAN 1980, 124. o. 
38 FERRARA 2008, 165–171. o. 
39 ADRIANO – CINGOLANI 2011, 252–257. o. 
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ipari termelésre internáltakat őrző negyedik egységet (Jaseno-
vac IV), majd kissé távolabb, Stara Gradiška községben kapott 
helyet az ötödik (Jasenovac V). Az öt tábor együttesen, egy 
időben 7.000 embert tudott elhelyezni.40  

A láger egységeinek felállításához szükséges építőmunkát 
maguk a foglyok végezték, akiknek száma szeptember végére 
elérte a többezres nagyságrendet. Mindannyian szerbek, zsi-
dók, romák vagy „ellenszegülő” horvátok voltak. A napi tizen-
hat órás, embertelen körülmények között folyó munka mellett 
az éhezésnek és az erőszaknak is folyamatosan ki voltak téve. 
Ennek következtében a szervezetük hamar legyengült, és sokan 
éhen haltak, vagy valamilyen, leggyakrabban légzőszervi be-
tegség vagy tífusz végzett velük, a többieket pedig az usztasák 
erőszakos úton távolították el.41  

1941 őszén Luburić a Gestapo meghívására Németországba 
utazott, hogy tanulmányozza a koncentrációs táborok működé-
sét, s Jasenovac III esetében a továbbiakban ezeket az elveket 
alkalmazta. A láger területét a német mintának megfelelően át-
hatolhatatlan falak határolták, kivéve a negyedik oldalt, ahol a 
Száva folyó jelentett természetes akadályt, útját állva az esetle-
ges szökési kísérleteknek. A kivégzett foglyok holttestét az usz-
tasák gyakran a folyóba hajították. Szervezetileg a tábort négy 
részre, A, B, C és D egységekre osztották, amelyek közül az A 
egység a szerbek, a B a zsidók, a C a többnyire kommunista 
vagy ellenálló horvátok, a D pedig a romák számára létesült. A 
foglyokat többnyire vasúton vagy teherautóval szállították 
Jasenovac területére, de előfordult, hogy gyalogosan terelték 
őket. A tábor bejáratához érve az usztasa parancsnokok regiszt-
rálták őket, majd elvették az értékeiket, könyveiket és sokszor a 
ruhájukat is. Ezt követően eligazítást kaptak az elvégzendő 
munkáról, amelyet a kevés és elégtelen táplálék miatt legyen-
gülve egyre kevésbé tudtak elvégezni. Akiket az usztasák akár 

 
40 BECHERELLI 2012, 72. o. 
41 ADRIANO – CINGOLANI 2011, 253. o.  
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a regisztráció során, akár az idő előrehaladtával munkaképte-
lenné nyilvánítottak, azokat megölték.42 Ami az áldozatok szá-
mát illeti, máig nincs róla egységes álláspont a horvát és a szerb 
történetírásban – míg a horvátok néhány ezer főről írnak, addig 
a szerbek szerint a szám eléri a 700 ezer főt is. Az olasz történé-
szek szerint a 80-100 ezer fő tekinthető reálisnak.43  

Emlékirataiban (Doživljaji) Pavelić az NDH időszakát 
nem taglalja, így nem említi Jasenovacot sem. Az Usztasa ter-
rorcselekedetei közül a marseille-i merényletről emlékezik 
meg, amivel kapcsolatban azt állítja, hogy ő, Pavelić személy 
szerint semmit sem tudott a merénylet előkészületeiről, és 
csak másnap, október 10-én reggel értesült a király meggyil-
kolásáról egy római barátjától.44  

A tábor adminisztratív ügyeinek intézésével és a foglyok 
őrzésével gyakran nőket bíztak meg, akik a férfiakhoz hason-
lóan tevékeny szerepet vállaltak az Usztasa életében. Annak, 
hogy a nők a táborban dolgozhassanak, semmilyen fizikai al-
kalmassági kritériuma nem volt, csupán arra volt szükség, hogy 
elvégezzenek egy usztasa tisztviselők képzésére szakosodott 
ideológiai kurzust, valamint tagjai legyenek a mozgalomnak. A 
hölgyek közül sokan valamelyik usztasa tiszt rokonai (felesége, 
lánya, nővére, menyasszonya) voltak.45 A nőknek az Usztasa 
Mozgalomban betöltött szerepéről írott monográfiájában Mart-
ina Bitunjac történész Luburić féltestvérének, Nada Šakićnak 
(szül. Tambić, 1926–2011) a történetét emeli ki, aki a jasenovaci 
koncentrációs tábort vezető Dinko Šakić felesége volt. A házas-
pár a II. világháború után, számos háborús bűnöshöz hason-
lóan, Argentínába emigrált, ahol több mint 50 évig éltek, mielőtt 
a jugoszláv kormány 1998-ban kiadatásukat kérte Argentínától 
az usztasa terrorban való szerepvállalás gyanúja miatt. A férjet 
a bíróság bűnösnek találta, és 20 év börtönre ítélte, amelynek 

 
42 Uo, 255–256. o. 
43 BECHERELLI 2012, 72. o. és BITUNJAC 2013, 187. o. 
44 PAVELIĆ 2016. 521. o.  
45 BITUNJAC 2013, 189–190. o. 
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letöltése közben, 2008-ban meghalt. Nada Šakić bűnösségét az 
ügyészség nem tudta egyértelműen bizonyítani, így az asszonyt 
szabadon engedték, azonban 2011-ben a szerb bíróság felülvizs-
gálatot helyezett kilátásba. A tárgyalásra nem kerülhetett sor, 
mert Nada Šakić időközben elhunyt, így a kérdés, hogy vajon 
az asszony bűnös volt-e, nyitott maradt. Martina Bitunjac inter-
jút készített vele, amiben Nada Šakić igyekezett bebizonyítani, 
hogy csupán magánszemélyként került 1943-ban a koncentrá-
ciós tábor Stara Gradiškában található egységébe, ahová Lu-
burić azért hívta, hogy édesanyjuk egy több hónapos elutazását 
követően húga „ne legyen egyedül” Zágrábban. A lágerben 
Nadát – állítása szerint – azzal bízták meg, hogy a női foglyokat 
szükség szerint orvoshoz kísérje. Bitunjac az interjúban elhang-
zottakat összevetette a fellelhető dokumentumokkal, és ennek 
során arra ugyan nem kapott biztos választ, hogy Nada Šakić 
bűnös volt-e, de annyi bizonyos, hogy az asszony általában 
véve tagadta, hogy az usztasák genocídiumot követtek volna el. 
Nyilatkozata szerint a tábor területén történt halálesetek és erő-
szakos cselekedetek nem etnikai tisztogatás céljával történtek, 
hanem a háború természetes velejáróiként tekintendők.46  

Hasonlóan nyilatkozott az usztasák által elkövetett tettek-
ről Ante Pavelić idősebb lánya, Višnja Pavelić (1923–2015) is, aki 
életének nagy részét Madridban töltötte, ahová – mint a nép-
szerű spanyol lap, az El País egy nemrégiben publikált cikkéből 
kiderül – a család 1957-ben, két évvel Pavelić halála előtt költö-
zött, miután Franciso Franco menedékjogot adott nekik.47 
Višnja Madridban Domovina [Haza] néven kiadót alapított, 
amelynek célja Ante Pavelić könyveinek és egyéb írásainak 
publikálása, valamint az Usztasával kapcsolatos dokumentu-
mok kiadása volt annak érdekében, hogy a második Jugoszlá-
via történetírása által kialakított, gyakran túlzó kép helyett 

 
46 BITUNJAC 2013, 196–205. o. 
47 DE LLANO 2020.  
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reálisabban ábrázolja a Független Horvát Államot.48 Az asszony 
vélhetően traumatikus élményként élte meg azt, amit a II. világ-
háború után megjelent történeti munkákban olvasott az NDH 
működéséről és édesapja politikai szerepvállalásáról, talán nem 
is hitte el a leírtakat. A 2015. április 10-én, az NDH kikiáltásának 
évfordulóján adott interjúban Višnja Pavelić hosszan mesélt a 
gyermekkoráról. Ebből az időszakból Višnja arra emlékezett, 
hogy a család gyakran költözött egyik helyről a másikra, míg-
nem Modenában telepedtek le, ahol ő és fiútestvére, Velimir 
egy jezsuita iskolában tanultak, mivel a katolikus egyház tanai 
nevelésük fontos részét képezték. Emlékei szerint szülei haza-
fias szellemben nevelték a három gyermeket – Višnjának és Ve-
limirnek volt egy Mirjam nevű húga is –, akik így korán megis-
merkedtek a horvát történelemmel, és nagyjából apjuk horvát 
függetlenségről való elképzeléseivel is tisztában voltak. Arra a 
történetírásban gyakran felmerülő gondolatra reagálva, misze-
rint az Usztasa ideológiáját tekintve az 1920-as években a fasiz-
mushoz hasonlított, elmondta: „A fasizmushoz semmi közünk nem 
volt, sem az iskolában, sem másutt nem beszéltünk róla.”49  

Višnja Pavelić az idézett interjúban idilli módon festette le 
a család életét, és kifejtette, hogy otthon az apja sohasem tett 
semmilyen rasszista megjegyzést sem a szerbekre, sem a zsi-
dókra vonatkozóan. Emiatt az asszony nem tartotta jogosnak 
azokat a vádakat, amelyekkel az NDH bukása után az apját il-
lették, és kifejtette, hogy a dokumentumok jugoszláv hamisít-
ványok, amelyek nem tükrözik a valóságot. Az interjú készítője 
[Maxportal] ezután kérdezett rá arra, hogy Višnja Pavelić mit 
gondol a faji törvények elfogadásáról és Jasenovacról:50 

„Kérdés: Hogyan magyarázza, hogy a Független Horvát Állam-
ban elfogadták a faji törvényeket? 

 
48 BITUNJAC 2013, 167. 
49 Višnja Pavelić interjú 2015. 
50 Uo. 
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Válasz: Az ismert, nehéz körülmények között a Poglavnik kényte-
len volt tenni néhány nem kívánt dolgot. Az államnak, amit létreho-
zott, számos problémája és hiányossága volt, de valós alternatívaként 
élt az is, hogy egyáltalán nincs állam. Németország nem ismerte el 
könnyen az NDH-t. Az egyik feltétel a nevezett törvények elfogadása 
volt. Azt is tudni kell, hogy Édesapa minden lehetőséget kihasznált, 
hogy megkerülje ezeket a törvényeket. Végül is Édesanyám, Mara 
zsidó származású volt. És számos usztasa tisztviselő felesége is az volt. 
Apa megteremtette a «tiszteletbeli árja» fogalmat, hogy megvédje a 
zsidókat a törvények alkalmazásától. 

Kérdés: Hallott-e Jasenovacról a háború alatt?  
Válasz: „Nem, a háború alatt semmit nem hallottam róla. Én vol-

tam [édesapám] bizalmi titkárnője, de soha nem hallottam erről sem-
mit. Apám a háború után sem beszélt sokat Jasenovacról. Lehetséges, 
hogy voltak ártatlan áldozatok (…), komoly kutatások bizonyítják, 
hogy az áldozatok számát borzasztóan eltúlozták. Sajnálok minden ár-
tatlanul elhunyt embert, de elfogadhatatlan, hogy a politikai igények-
nek megfelelően eltúlozzák a számokat.”51 

Višnja Pavelić Jasenovacról alkotott véleményére a spanyol 
Pablo De Llano által írt, már idézett újságcikk is kitér. De Llano 
az asszony halálát megelőző néhány évben sokszor megláto-
gatta Višnját, és a régmúlt időkről beszélgetett vele. Egy ilyen 
alkalommal került szóba köztük a hírhedt láger is, amellyel 
kapcsolatban Pavelić lánya így fogalmazott: „Jasenovacot illetően 
az egész [a dokumentumokban szereplő adatok és a leírt infor-
mációk – H. P.] túlzás. Egy munkatábor volt, és igaz, hogy szegény-
ség volt, de voltak orvosaik, saját vezetőik, minden, amit akartak. Ez 
nem Auschwitz volt, érted? Nyugodtak voltak és életben voltak.”52 

Višnja Pavelić válaszaiból kiviláglik, hogy az usztasa ve-
zető lánya egyfajta kötelességének érezte, hogy tisztázza apját 
az ellene felhozott „vádak” alól, ahogyan Višnja hívta a Jaseno-
vaccal kapcsolatban rendelkezésre álló információkat, amelyek 
kétségtelenül traumát okoztak az asszonynak, aki az NDH 

 
51 Uo. 
52 LLANO 2020.  
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bukásakor még csak 22 éves fiatal lány volt. Halála előtt Višnja 
be is vallotta a hozzá feltehetően közel került De Llanónak, 
hogy nagyon nehéz volt az egykori diktátor lányának lenni.53 
Ennek okaira a horvát Fenix Magazin világít rá, amely Višnja 
Pavelić halála után azzal az interjúval emlékezett az asszonyra, 
amelyet Višnja 90. születésnapja alkalmából készítettek. Ebből 
kiderül, hogy az asszony a Horvát Köztársaság kikiáltása után 
sem térhetett vissza hazájába. Elmondása szerint Višnja egyet-
len alkalommal, 2003-ban járt Horvátországban, ahová argentin 
útlevéllel utazott. Ekkor megpróbálta visszaszerezni a II. világ-
háború után elkobozott családi vagyon egy részét, ám nem járt 
sikerrel. Mint fogalmazott, Horvátország kompromittálónak és 
veszélyesnek érezte Pavelić leszármazottainak visszafogadá-
sát.54 Višnja viszont nagyon szívesen látta madridi otthonában 
az őt felkereső horvátokat, akiknek örömmel mesélt az NDH-
ról, és az ilyen alkalmakkor gyakran hangot adott annak a véle-
ményének is, hogy apja tevékenysége elengedhetetlen lépés 
volt ahhoz, hogy napjainkban Horvátország önálló államként 
létezhet.55 

Összefoglalva, Pavelić lánya mindkét interjúban és a Pablo 
De Llano által idézett beszélgetés-részletekben egyaránt megfo-
galmazta, hogy noha természetesen ő is olvasta az apjáról szóló 
írásokat és a fennmaradt dokumentumokat, azok jó részét túl-
zónak, némelyiket – főként a Jasenovaccal kapcsolatos adatokat 
tartalmazókat – egyenesen hazugságnak érezte. Amint kifej-
tette, a Pavelić család élete gyermekszemmel nézve példásnak 
volt mondható, ezért ő maga ez alapján alkot ítéletet, és nem 
befolyásolják ebben a népirtásról és a nácikkal való együttmű-
ködésről szóló hírek.56 
 

* 
 

53 Uo. 
54 A Fenix Magazin interjúja 2015.  
55 DE LLANO 2020. 
56 Višnja Pavelić interjú 2015; a Fenix Magazin interjúja 2015; DE LLANO 2020. 
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Összességében elmondható, hogy noha az Usztasa Mozgalom 
elsősorban a Független Horvát Állam fennállása idején elköve-
tett terrorcselekedetekről vált hírhedtté, érdemes részletesen 
vizsgálni azt is, hogy a szervezet milyen elveket fogalmazott 
meg az NDH születése előtt, és mely államokkal működött 
együtt. Ez a vizsgálat egy konzervatív, erősen nacionalista jobb-
oldali mozgalmat mutat, amely elsődleges céljának a független 
Horvátország megteremtését tekintette, amely ennek elérésére 
minden eszköz bevetésére készen állt. Ami a kapcsolatokat il-
leti, az Usztasa legfontosabb támogatói – főként 1929 és 1934 
között – az olasz és a magyar kormányok, de a mozgalom az 
1930-as években a náci Németországgal is fontos kapcsolatokat 
épített ki. Ahogyan Európa több állama (például Magyarország 
és Olaszország is), úgy az NDH is rákényszerült arra, hogy bel-
politikáját, és azon belül főleg a kisebbségpolitikáját a német lé-
pésekhez és elvárásokhoz igazítsa, ami a faji törvények megszü-
letéséhez vezetett. Az usztasa államban az e törvényekhez kap-
csolódó népirtás rendkívül kegyetlen és embertelen módon va-
lósult meg, és noha az áldozatok pontos számáról mindmáig 
élénk viták folynak, az bizonyos, hogy rengeteg ember esett ál-
dozatul a kínzásoknak.  

Ennek és az ehhez hasonló traumáknak a feldolgozása kü-
lönösen a leszármazottaknak – akár az elkövetők, akár az ál-
dozatok utódairól beszélünk – nehéz, ezek a tettek, történések 
az egész életükre kihatnak. A tanulmányban az elkövető, ez 
esetben Ante Pavelić leszármazottjának, Višnja Pavelićnek az 
álláspontját vizsgáltam meg, amelyhez néhány vele készült in-
terjút használtam fel. Ennek fényében elmondható, hogy 
Višnja Pavelić a trauma kezelésének azt a módját választotta, 
amikor a leszármazott felmenteni igyekszik elődeit az elköve-
tett bűnök súlya alól. 
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Kiss Márton 
 

A 18. SZÁZADI LÁZADÁSOK FÖLDRAJZI  
ÉS HADMŰVÉSZETI HÁTTERE 

 
 
Az 1700-as évek elején folytatódott az Európa feletti hegemóni-
áért vívott harc. A Bourbonok és a Habsburgok küzdelmének 
újabb állomásaként 1701-ben háború indult a spanyol trónért, 
ami egészen 1714-ig tartott.1 A főbb események ismertetése he-
lyett azt szeretném bemutatni, hogy ez a háború milyen külön-
leges viszonyokat hozott létre. Mint azt Linda és Marsha Frey 
közös munkájukban jelezték, felkelési (vagy lázadási) hullám 
söpört végig a kontinensen a kirobbanó háborúval együtt.2 A 
magyarok II. Rákóczi Ferenc vezetésével léptek fel a Habsburg 
kormányzat abszolutista törekvéseivel szemben; a dél-francia 
területeken élő protestánsok (kamiszárdok) a fontainebleau-i 
ediktum (1685) után fellángoló rekatolizálás ellen fogtak fegy-
vert; Aragóniában az „idegen” katonák ellen léptek fel, mint 
például Zaragoza városa 1705-ben. A fenti események kompa-
ratív vizsgálatát nagyban nehezítik a különböző lázadás- és for-
radalomdefiníciók, valamint az összehasonlítás lehetetlensége, 
amit a szakértők vizsgálatai is alátámasztanak. Írásomban arra 
keresem a választ, hogy a „klasszikus” hadtörténeti viszonyok-
ban milyen változásokat okozhattak ezek az események és azok 
milyen hatással voltak a korszak hadművészetére, különös te-
kintettel a korabeli szimmetria-vita kérdéskörére. Munkámban 
nagymértékben támaszkodtam a későbbi korszakokra vonat-
koztatható különböző gerillaelméletekre és a teoretikusok mű-
veire, akik munkáikat nem a 18. század vizsgálatára írták, 
mégis hasznosnak bizonyulhatnak az elemzés során. 

 
1 HAHNER 2006, 111–117. o. 
2 FREY – FREY 1987. 
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A 18. századi hadügyi fejlődés szimmetriája 
 
Michael Roberts angol történész 1955-ben írt, „Military Re-
volution: 1560–1660” címen híressé vált esszéjével lefektette a 
hadügyi forradalomként ismert történészi konstrukció alapját.3 
Ebben – megkérdőjelezve az addig dominánsnak mondható 
irányzatot – azt vallotta, hogy a 16. századi hadügyi viszonyok 
nem a mozdulatlanságról, hanem annak hatalmas, szinte forra-
dalmi változásairól szóltak. A svéd hadsereg fejlődéséről szóló 
esszéje után többen is szót emeltek az ott szereplő tételek mel-
lett és ellen egyaránt, így például Geoffrey Parker angol törté-
nész is, aki külön monográfiát szentelt a témakörnek. A had-
ügyi forradalom időbeli korlátaira Jeremy Black angol történész 
hívta fel a figyelmet egyik munkájában, mivel véleménye sze-
rint nem a Roberts és Parker által jelzett, 1560–1660 közötti pe-
riódusban következtek be a nagyobb változások, hanem éppen-
séggel az ezt követő időszakban, 1660 és 1792 között. Témánk 
szempontjából ez azért is fontos, mert Black írására támasz-
kodva felszínre kerülhet a korszak hadügyi vizsgálatainak le-
hetősége, illetve annak hiánya.4 Ugyanakkor megjelentek olyan 
hangok is, amelyek szerint a hadügyi forradalom vívmányai 
csak időlegesek voltak, nem volt akkora hatásuk a mindenna-
pos hadi eseményekre, mint ahogyan azt korábban a kutatók 
gondolták.5 

A harmincéves háborút (1618–1648) lezáró vesztfáliai béke-
rendszer és a waterloo-i csata (1815) között eltelt időszak min-
dig is nagy kihívás elé állította a hadtörténészeket. Az általános 
tendenciának tekinthető korszakolás igénye során igyekeztek 
több, kisebb periódusban meghatározni e két évszázadot. Az 
első ilyen korszakhatár a spanyol örökösödési háború vége és 
az ottani békeszerződések lehettek, azonban a hadügyi fejlődés 

 
3 ROBERTS 1956. 
4 PARKER 1990., BLACK 1991.  
5 B. SZABÓ 2017. 
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és a további háborúk rácáfolhatnak erre a tételre. A korszak 
többi nagy háborúja (például a különböző örökségekért vívott 
harcok, illetve a hétéves háború) pedig felhívta a figyelmet ezen 
időszak nem éppen békés mivoltára, szemben például az elmé-
leti tanokkal foglalkozó, röviden csak felvilágosodásnak neve-
zett szellemi irányzattal.6 Ezen konfliktusokat egyesek az euró-
pai hegemóniáért vívott küzdelmekként értelmezték, míg má-
sok a tipikusnak mondható angol-francia ellentét újabb és újabb 
állomásaiként.7 Újabb kutatások ezt az időszakot megpróbálták 
a francia forradalmi és napóleoni háborúk előzményeként fel-
fogni, amivel érthetővé váltak például a különböző hadsereg-
ben és államokban megjelenő reformok.8 

Újabb megnevezésként felmerült még a katonai átalakulás 
(transzformáció) elnevezés is, ami mögött szintén érezhető a ko-
rábbiakban már említett nekilendülés-felkészülés tétele. Ezek 
alapján a 18. századi hadügyi fejlesztések nem önmagukban je-
lentettek szignifikáns változtatást, hanem a következő háború 
során alakultak ki megfelelő formáik. E tétel felhívta a figyelmet 
a hadügyi fejlődés kérdésére, amit az angol szakirodalomban 
hangzatosnak számító „evolution or revolution” (fejlődés vagy 
forradalom) kifejezéssel illetnek. Ilyen értelemben a 18. század 
egésze mintegy átmenetet képez a harmincéves háború és a na-
póleoni háborúk között, így az ottani eredmények önmagukban 
nem, vagy csak esetlegesen értelmezhetőek.9 

Jeremy Black több munkájában is síkra szállt ezen elmélet 
érvrendszere ellen, kifejtve, hogy a különösen a Parker által for-
radalminak tartott időszak (1560–1660) nem befejezett egy fo-
lyamatot, hanem inkább félkészen hagyta azt. Munkáiban kifej-
tette, hogy leginkább a következő évszázadban (1660–1760) ala-
kultak át a hadviselés formái: megjelentek az egyre nagyobb lét-
számú hadseregek, a szurony létrejöttével pedig a 

 
6 HAHNER 2006, 15–24. o. 
7 BUFFINGTON 1929. 
8 PICHICHERO 2017. 
9 JACOB–VISONI-ALONZO 2016. 
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tűzfegyverrel harcoló gyalogság vált a fő fegyvernemmé. Fon-
tosnak tartotta megjegyezni, hogy a korszak nagy ütközetei 
(1704. Bleinheim; 1706. Turin), ha nem is háborúkat, de nagyobb 
területek feletti hatalmat jelentettek, vagyis a „döntő csata” ter-
minus technicus létjogosultsága bizonyított.10 Hasonlóan nagy 
változásokra mutatott rá a haditengerészeten belül is, ami hoz-
zájárulhatott az európai hatalmak felemelkedéséhez a világ ke-
leti birodalmaival szemben.11 

B. Szabó János magyar történész írásában a háború és had-
seregek szimmetriájáról fejtette ki gondolatait, többnyire Parker 
megállapításaira támaszkodva. Véleménye szerint a szakköny-
vekből ismert hadviselési formák valójában csak a teoretikusok 
írásaiban léteztek tiszta formájukban, és a háború továbbra is a 
szimmetria kérdésköre mentén forgott. Szinte minden állam al-
kalmazott reguláris (szimmetrikus) és irreguláris (aszimmetri-
kus) hadviselési formákat, amit többször inkább a kényszer, 
mint a taktikai célok alakítottak. Így például a keleten végighú-
zódó Habsburg-Oszmán végvárrendszer mellett olyan elemek 
jelentek meg mindkét oldalon, akik kihasználták kiváló helyis-
meretüket és nem a fennálló hadviselési normáknak (vagyis: 
szimmetrikus, reguláris harcmodor) feleltek meg, hanem a por-
tyázás, lesvetés és fosztogatás „művészetét” gyakorolták.12 

Bár a hadügyi forradalom elméletének megjelenése alapja-
iban változtatta meg a korszakról és a témáról való párbeszédet, 
az újabb kutatásokból azonban látható, hogy a színtisztán tűz-
fegyvereken alapuló hadseregek helyett inkább a kevert (mixed) 
hadviselési forma volt a jellemző. Ezt legtöbbször a pénzügyek 
határozták meg, hiszen nem minden állam számára volt meg a 
háttér például egy spanyol vagy francia királyi hadsereg felállí-
tására, így sokszor támaszkodtak helyi csapatokra hadakozá-
saik során. A háborúkat így nem a klasszikus hadseregek és a 

 
10 BLACK 1991, 26–27. o. 
11 Uo. 57–62. o.  
12 B. SZABÓ 2017. 
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manőverezés döntötte el, hanem a változó helyzetekre való re-
agálás képessége, ami – mint ahogy a hadviselés kezdetétől lát-
hatjuk – hozzájárulhatott a sikerhez.13 A problémát tovább fo-
kozta, hogy sokszor a katonák sem tudták, hogy milyen had-
műveletekben vesznek részt, a kategorizálást meghagyták a 
szakemberek számára.14 
 
 

Lázadások Európában a spanyol örökösödési háború 
idején 
 
A szakirodalom a bevezetőben említett három lázadás mind-
egyikét partikuláris mozgalmakként és első európai gerillahá-
borúkként tartja számon, külföldön és mostanság Magyaror-
szágon egyaránt. E helyi indíttatású és kirobbanásuk tekinteté-
ben is különböző mozgalmak egyediségük mellett számos ha-
sonló jellemzővel is bírtak, ami nem kerülte el a kutatók figyel-
mét. A politikai és társadalmi szempontok helyett azonban erő-
sen kérdéses, hogy pontosan milyen hatással járhattak a kor 
hadművészetének fő áramlatára. 

A 16-17. századdal foglalkozó kutatások – mint a későbbi-
ekben láthatjuk – felhívták a figyelmet a korszak hevességére és 
arra a rendkívüli mennyiségű társadalmi mozgásra, amiket 
ezek generáltak. William Brustein és Margaret Levi amerikai 
politológusok szerint a lázadások (és nem forradalmak!) a vizs-
gált időszakban egy meghatározott földrajzi keretben helyezhe-
tők el, ahogy az a tanulmányukban közölt táblázatból látható. 
A több mint húsz társadalmi megmozdulást összekötötte annak 
agrárius jellege, nem kívántak az uralkodókkal foglalkozni, ha-
nem főként helyi sérelmek motiválták őket. Ezekben főként 

 
13 Uo. 834–842. o.  
14 BLACK 1991. 
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francia, spanyol és angol adatokat vizsgáltak, ezért közvetlen 
felhasználásuk a tanulmányban nem lehetséges.15 

Összehasonlításukat nagyban nehezíti, hogy szinte mind-
egyik lázadás egyedi motivációk és események hatására rob-
bant ki és hasonlóan bonyolult feltételek mellett jártak sikerrel. 
Perez Zagorin amerikai történész írásában felhívja a figyelmet 
Marx és követőinek hatására a forradalmakról való gondolko-
dásban. Ez legeklatánsabban az 1848-ban kiadott Kommunista 
Kiáltványban fogalmazódott meg, ami a mai napig hivatkozási 
alapként jelenik meg a szakirodalomban. Zagorin saját kategó-
riarendszerében öt tárgyat alakított ki: összeesküvések és láza-
dások; városi lázadások; agrárius lázadások; tartományi-szepa-
ratista megmozdulások; királyságszintű polgárháború. Mind-
három lázadást a helyi (vagy regionális) küzdelmek határozták 
meg, vagyis a rendszere alapján a negyedik körbe osztotta őket. 
A magyar és a spanyol felkeléseket egyben országos lázadásnak 
is tartja, hiszen ezek a csatározások nem maradtak meg helyi 
szinten. Végezetül a kamiszárdok küzdelmét az agrárius láza-
dásokhoz hasonlítja, hiszen azok limitált célokkal az erőszak 
helyi szintű alkalmazásban merültek ki.16 

Robert Forster és Jack Greene amerikai politológusok tanul-
mánykötetük bevezetőjében két nagyobb kategóriát állítanak 
fel a lázadásokon belül. Az elsőbe a helyi szintű és marginális-
nak mondható puccsok és palotaforradalmak kerülnek, a máso-
dikba pedig a parasztlázadások (jacqueries). Mindkettőre a fenn-
álló politikai-társadalmi rend fenntartása a jellemző, mivel in-
kább magán- és csoportbeli sérelmek kezelését kívánták rövid 
úton elrendezni. A tanulmánykötetükben szereplő eseménye-
ket azonban máshogyan csoportosították. Ők szintén öt fajtáját 
különböztették meg: nagy nemzeti forradalmak; nemzeti láza-
dások; regionális lázadások; elszakadással fenyegető megmoz-
dulások és városi felkelések. A tanulmányban szereplő három 

 
15 BRUSTEIN-LEVI 1987, 468. o.  
16 ZAGORIN 1982, 41. o.  
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lázadást – mivel nem szerepelnek a kötetben – magunktól kell 
belehelyeznünk ebbe a rendszerbe. A magyar és a spanyol ese-
ményeket ezek alapján inkább a regionális lázadások körébe le-
het sorolni, a magyar esetben akár a nemzeti lázadás is felme-
rülhet, mint besorolási lehetőség. A kamiszárdok megmozdu-
lása itt kivételesnek tűnik, hiszen Forster és Greene rendszere 
nem tartja idetartozónak a lokális szintű eseményeket, ezért 
nem találunk rá megnevezést. Azonban ha lazábban kezeljük 
az ilyen korlátozásokat, akkor a francia történéseket a jellemzők 
alapján a városi lázadások közé lehetne sorolni, mégpedig az 
erőszak alkalmazásának hevessége és céljai (lokális döntésho-
zatal) miatt.17 

A különböző gerillaelméletek – bár a kifejezés a 19. század 
eleji spanyol területen született meg – is hasonló támaszt nyújt-
hatnak a vizsgálatunk során. Az első ilyen munkák kidolgozói 
maguk is részt vettek különböző gerillaakciókban, tehát első 
kézből származó információkból alakították ki munkáikat. A 
munkák célja a hadtudományokat képviselő Forgách Balázs vé-
leménye szerint is kettős lehetett: egyrészről legitimálni, más-
részről megismertetni szerették volna ezeket.18 Az elméleti és 
vizsgálati koncepciónkhoz ez úgy járulhat hozzá, mint a 18. szá-
zadi lázadások utóképei, vagyis a napóleoni háborúk idején 
megsokasodó különböző irreguláris harcok elméletei (kiáltvá-
nyai, teoretikai állásfoglalásai) hatására feltehetjük a kérdést, 
miszerint a hagyomány vagy az egyedi viszonyok hozták létre 
azokat. Az 1960–70-es években megjelenő terroristák előképei-
nek vizsgálatakor megjelent elemzések is valahol itt, tehát a 18. 
században keresték az előképeket.19 

Szigorúan véve hasonlóságnak tekinthető, azonban külön 
részt érdemel az irreguláris hadviselés kutatása Európában. Az 
1960–70-es években megnőtt az érdeklődés a korabeli (és 

 
17 FORSTER – GREENE 1970, 12. o.  
18 FORGÁCS 2016, 2122. o.  
19 FORGÁCS 2017, 23–35. o.  
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manapság is harcoló) terroristák előképeinek megtalálására, 
amit először a Napóleon ellen küzdő spanyolokban találtak 
meg (tőlük eredeztethető a gerilla elnevezés is, amit alkalmazni 
fogok). Később a történészek bizonyították, hogy ilyen, irregu-
láris hadviselést folytató csapatok már az ókortól kezdve létez-
tek, csak korábban nem kaptak akkora publicitást.20 Az alapjá-
ban véve késő 18. századi tapasztalatokkal foglalkozó tanulmá-
nyában Walter Laqueur amerikai történész kifejti, hogy vélemé-
nye szerint az ilyen, kisszámú és mozgékony csapatokon ala-
puló hadviselés közeli gyökerei a 17. században jöttek létre, ki-
emelve a horvát alakulatok teljesítményét.21 

E szempont alapján ismét fordítsuk tekintetünket a tanul-
mányban kiválasztott három felkelés felé! Látható, hogy mind-
egyik rendelkezett bizonyos hagyományokkal a korai időszak-
ban az államhatalommal szembeni ellenállás tekintetében. A 
kamiszárdok több esetben a fegyveres ellenállást választották 
az odatévedő állami alakulatokkal szemben, illetve a valláshá-
borúk időszakában is harcoltak ügyük igazáért.22 A spanyol ré-
szeken Katalónia szinte teljes lakossága fellázadt II. Károly in-
tézkedései ellen, például 1688–1689-ben és 1693-ban egyaránt.23 
A magyar hadszíntéren – mint láthattuk a historiográfiai elem-
zésnél – a korszakban számos fegyveres konfliktus zajlott, te-
tézve a két birodalom végvidékének állandósuló harcaival.24 Az 
aszimmetrikus hadviselés kutatói e a lázadásokat – különösen 
a francia és magyar változatokat – Európa első gerillaháborúja-
ként aposztrofálják, ami segíti, hogy a téma az európai történe-
lemről zajló diskurzusban bennmaradjon. Ezek közül a leg-
messzebb Charles Ingrao amerikai történész jutott el, aki a ku-
ruc háborúkat (vagy csak Rákóczi lázadását) egyenesen a leg-
hosszabb, önmagát is fenntartó európai gerillaháborúként írja 

 
20 LACQUEUR 1977. 
21 LACQUEUR 1975, 341–382. o.  
22 FREY – FREY 1987, 106–107. o.  
23 Uo. 108–113. o.  
24 PÁLFFY 2009. 8–31. o.  
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le.25 Max Boot amerikai hadtörténész kiadványában a liberális 
forradalmárok időszakának tekinti ezt a periódust (1648–1872), 
kiemelve a huszárok és a horvát pandúrok jelentőségét.26 

A probléma itt hasonlónak mutatkozik a hadtörténetírás 
helyzetéhez: a korszakközöttiség állapota miatt csak sporadi-
kus elemzések láttak napvilágot a 18. századi ún. „kishábo-
rús” megoldásokról, legtöbbször francia nyelven, illetve 
Zachar József magyar hadtörténész munkásságát lehetne em-
líteni a magyar huszártaktikák ismertetésével. Ilyen megfon-
tolások miatt a gerillaelméletek alkalmazhatóságát nem lehet 
megkérdőjelezni, azonban legtöbbször terminológiai aggá-
lyok és a hadművészet 18. század végi transzformációja miatt 
nem lehet teljes egészében alkalmazni a vizsgált időszakra. Je-
leznünk kell továbbá, hogy a háborúban használt taktikai és 
technológiai eszközök továbbélésének vizsgálatával közelebb 
kerülhetünk a már bemutatott „háborús szimmetria” kérdés-
kör jobb megértéséhez. Szélesebb szakirodalmi vizsgálat már 
felhívja a figyelmet a különböző kisháborús (vagy esetleg par-
tizán) munkák jelenlétére a 18. századi katonai szakirodalom-
ban, ezek összefüggő elemzésével azonban eddig nem talál-
kozhattunk. 
 
 

Földrajz és lázadás 
 
A Dunántúl földrajzi keretei viszonylag könnyen kijelölhetők: 
két oldalról (észak és kelet) a Duna, délről a Dráva határolja; a 
nyugati részeken egybeér az osztrák tartományokkal, földrajzi 
tekintetben egészen az osztrák Alpokig.27 Domborzatilag a te-
rület nyugat–kelet lejtésű, így a folyók és a kisebb 

 
25 INGRAO 1979. 
26 BOOT 2013. 
27 BULLA-MENDÖL 1999, 197. o.  
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dombvonulatok is ebben az irányban helyezkednek el.28 A terü-
letet a fent említett két folyó határozza meg, de a legtöbb, regi-
onális tekintetben is fontos vízfolyás (Marcal, Rába. Zala-Bala-
ton-Sió-Sárvíz) mind a Dunába ömlik. Ezek kiszámíthatatlansá-
guk és szabályozatlanságuk miatt megnehezítették a szabad 
közlekedést és mozgást, ami több gondot okozott a térségben 
harcolóknak.29 

A természeti környezet és állapotok vizsgálatakor figye-
lembe kell vennünk azt is, hogy milyen időjárás lehetett az ak-
kori Magyarországon. Az 1675–1715 közötti időszakot a kutatás 
a késő Maunder-minimum néven ismeri, ami a kis jégkorszak 
alperiódusának tekinthető, amikor is az évszakok szerkezeti 
módosulásokon estek át.30 Számunkra ezekből az adatokból 
annyit érdemes rögzítenünk, hogy a katonáskodásra alkalmas 
időszak hosszabbá vált, mivel akár áprilistól decemberig volt 
lehetőség a portyázásra. A telek viszont hidegek voltak, ami mi-
att több folyóvíz is befagyott, mint például a Duna 1697-ben és 
1704-ben.31 A megváltozott és kellemetlen körülményeket a ku-
ruc lovasok igyekeztek kihasználni, amikor is több portyát in-
dítottak a császári katonasággal szemben. A szabadságharc 
vége felé azonban már ők is keményen megszenvedték az idő-
járás viszontagságait, főleg az ellátás ki-elmaradása miatt.32 A 
császáriak számára a háborús súlypontok áthelyeződése azon-
ban rámutatott arra, hogy az új szervezet – amely a győri főka-
pitányság nagyfokú kiterjesztésével járt együtt – nem lehet ké-
pes olyan támogatottságra szert tenni a magyar rendek köré-
ben, amivel a feladatait maximálisan elláthatja.33 

A Rákóczi-féle szervezkedés többéves múltra tekinthetett 
vissza, ha figyelembe vesszük a társadalmi és politikai 

 
28 Uo. 196., 206. o.  
29 BAGI 2012, 28. o.  
30 RÁCZ 2008, 150. o.  
31 Uo. 143. o.  
32 GEBEI 2009, 79. o.  
33 CZIGÁNY 2004, 161–162. o.  
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elégedetlenségeket. Kezdetben a hagyományos keretek között 
próbáltak megoldást találni a problémákra, így az első szakasz-
ban főleg a rendi méltóságok között kerestek partnert.34 Ennek 
sikertelensége után Rákóczi az egyre inkább kedvezőnek 
mondható külpolitikai környezetbe helyezte át küzdelmét, így 
érthető, miért tett meg-megújuló kísérleteket külföldi támoga-
tók szerzésére.35 Földrajzi szempontból a felkelők célja egy Kár-
pát-medencén kívüli hatalom megnyerése volt, amivel megtör-
hetik a Habsburgok medencén belüli uralmát.36 A „felkelők” 
tervezeteiből látható, hogy voltaképpen minden olyan szám-
adat hiányzott a vezetők számára, amire szükség lett volna egy 
tényleges haditerv kidolgozásához, egyedül az ellenség erejét 
tudták megbecsülni, hiszen ekkor csak a fontosabb várakat lát-
ták el őrséggel, a nyugati háború miatt pedig alig tartózkodott 
Habsburg mezei katonaság az országban.37 

Rákóczi a közvetlen francia kapcsolatok megteremtése ér-
dekében két nagyobb tervet dolgozott ki 1704–1706 között. Az 
előbbi egy morvaországi előretörést helyezett kilátásba,38 
amelynek során még nem volt szükség a Dunántúl teljes és biz-
tos megszállására, a másik pedig egy horvát területen partra-
szálló francia támadást feltételezett, ehhez már meg kellett sze-
rezni az ország nyugati részén található stratégiai pontokat. A 
tervek a nyugati hadszíntér eredményei miatt elbuktak, amely 
a fejedelmet az elképzelések átalakítására késztetette.39 

A Franciaország déli részén található Cévennek vidékét a 
természet szinte hermetikusan elzárta a külvilágtól. A hely tör-
ténelmi eseményeinek vizsgálata bizonyítja, hogy ez régóta 

 
34 PERJÉS 1980, 125–129. o.  
35 MARKÓ 1936. 
36 NAGY 2013, 65–68. o.  
37 HORVÁTH 1872, 303–304. o. A kirobbanó spanyol örökösödési háború mi-
att csak a Montecuccoli lovas ezred állomásozott az ország területén. 
38 MARKÓ 1936, 590. o.  
39 AR III/I. Rákóczi híres mondata, mely szerint a höchstädti csata után elve-
szett a harc "egyetlen alapja". 
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vonzotta az olyan csoportokat, akik a fennálló renddel szemben 
határozták meg magukat. A 12. században itt vertek tanyát a 
később eretneknek nyilvánított katarok (más néven albigensek), 
akik ellen az egyház kezdettől fogva komoly lépéseket tett, de 
mozgalmuk csak a 14. században tűnt el. A reformáció terjedése 
idején a hugenották szintén ezt a területet használták bázisnak, 
ami a vallásháborúk (1562–1598) idején is megmutatkozott. A 
sorozatot folytatták a kamiszárdok is, akik így a meglévő hely-
ismeretre is alapozhattak harcaik megtervezése során. 40 

Földrajzi szempontból fontos kiemelnünk, hogy a térség a 
Francia-középhegység déli részén helyezkedik el. Ennek a leg-
magasabb pontja (1.702 méterrel) pontosan a Cévennek vidékén 
található. A földtörténeti változások hatására a térség (a Céven-
nek és egyben Languedoc vidéke is) meglehetősen szabdalt, 
ami szintén segíti az esetleges felkelők helyzetét. Vízrajzi szem-
pontból a területet két folyó (a Gard és a Herauit) határozza 
meg, míg délről az Oroszlán-öböl zárja.41 

A kamiszárdok háborús célját nagymértékben segítette a 
földrajzi környezet, ami miatt a királyi csapatoknak új takti-
kához kellett folyamodniuk. A harcok elhúzódását azok a ki-
sebb csoportok okozták, akik létszámukat kihasználva az 
„üss és fuss” elvét alkalmazták és eltűntek az erdőkkel szab-
dalt terepen. 

A spanyol lázadások esetében szintén fontos szerepet kap-
nak a hegyek és magaslatok. Aragónia dombvidékét három na-
gyobb hegység határolja: a Pireneusok, az Ibériai-hegység és a 
Katalóniai-hegység. Az erősen szabdalt tájon fut keresztül az 
Ebro folyó, ami a tájat még megfelelőbbé teszi az esetleges láza-
dások számára. Különösen nehéz terepet jelent azok számára, 
akik felvonulni kívánnak a medencében. A kevés csapadék 
gyakran okozott szárazságot, ami a termésnek sem tett jót, ez-
által a bevonulók kiszolgáltatottak voltak a saját ellátási 

 
40 GÁRDONYI 2009, 152–153. o.  
41 NEMERKÉNY–TELBISZ. 
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kapacitásuknak. Katalóniát a már említett hegység uralta észak-
ról, míg délről a Földközi-tenger jelentette a határvonalat.42 Itt 
a felkelések számára nem is annyira a közvetlen természetföld-
rajzi elemek jelentették az alapot, hanem az a városi környezet, 
ahol megkezdték harcukat (Barcelona). A városi lázadások sa-
játja, hogy a harcok egy viszonylag szűk téren belül történnek, 
ahol az „idegennek” tartott fegyveres katonaság legtöbbször 
létszámhátrányban van a helyi lakossággal szemben. E hátrányt 
szakértelemmel és fejlettebb fegyvertechnológiával ellensú-
lyozták. A várost a hatalmat fenntartó kasztíliai és francia kato-
nai szervektől való viszonylagos távolsága védte leginkább, 
ahol a helyi erejű kisebb lázadások akár a siker esélyét is ma-
gukban hordozták. Nem meglepő, hogy maga Barcelona városa 
csak hosszadalmas ostrom után esett el 1714-ban.43 

A három lázadás földrajzi elemeinél látható, hogy minden-
hol feltűnik a hegyvidék és a folyók szabdalta természeti táj. A 
magyar eseményeknél a háború tervezését meghatározta a Kár-
pátokon való be- és kitörés lehetősége, ahogyan azt Nagy Mik-
lós Mihály magyar hadtörténész is bemutatta korábban. Az it-
teni eseményeket ugyanakkor nagyobb mértékben befolyásol-
ták a folyók, illetve az azokon való átkelés lehetőségei. Nem vé-
letlen, hogy 1703-ban Rákóczi csapatai először a Tiszán való át-
kelést célozták meg, hogy minél előbb kijussanak az Alföldre. 
A legnehezebb feladatot a Dunán való átkelés jelentette, ami 
stabilan a szabadságharc szempontjából a harcok végéig meg-
oldatlan feladat maradt. A spanyol lázadások esetében a he-
gyeknek és völgyeknek fontos, de nem kiemelkedő szerepe volt 
az események alakulásában. A tagolt tájat a felkelők ugyanis 
nem minden esetben tudták a maguk oldalára fordítani, hanem 
– városi lázadásaik miatt – inkább a helyi sajátosságokra tá-
maszkodtak. A földrajz determináló voltát leginkább a kamisz-
árdok harcainál fedezhetjük fel. A Francia-középhegység déli 

 
42 NEMERKÉNYI – GÁBRIS. 
43 KAMEN 1969. 
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lankáin és erdeiben gyülekező protestáns felkelők ugyanis mes-
terien használták a jól ismert átkelőket, völgyeket és dombokat, 
hogy mozgásukat leplezzék. Nem meglepő, hogy vezetőjük el-
fogása (1704) után egyes csapatok egészen 1709-ig tartották ma-
gukat, hogy aztán visszavonuljanak a mindennapi élet viszon-
tagságai közé. E lázadások számára a földrajz egyszerre volt le-
hetőség, védőkar és akadály egyaránt. Amellett, hogy védelmet 
biztosított a központi kormányzat közvetlen (frontális) támadá-
saival szemben, egyben akadályozta őket abban, hogy baráto-
kat és szövetségeseket keressenek Európában.44 
 
 

Örökség és egyediség 
 
A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) idején alkalmazott 
könnyűlovas harcmodort nem az itteni katonák találták ki, ha-
nem a „csiripelő” hadmozdulatokat szinte a végvári rendszer 
kiépülése (1568) óta folyamatosan alkalmazták az itteni csá-
szári-magyar és oszmán csapatok. A nagyfokú önállóságon 
alapuló, a lovasokat könnyű fegyverzettel ellátó hadviselés 
célja az információ- és zsákmányszerzés volt. A gyorsan 
mozgó, de szimmetrikus csatát vállalni képtelen katonaság 
számára a 18. század eleje adta az utolsó lehetőséget, hogy bi-
zonyíthassák rátermettségüket. A kuruc hadviselés nem ho-
zott újat a magyar hadtörténelem számára, csupán a korábbi 
módszerek reprodukálást, „tökéletesítését” jelentette a fejede-
lem erős törekvései ellenére. A szabadságharc idején szinte 
azonos módon harcoló ellenfelek számára a mobilitás és gyors 
helyzetváltoztató-képesség a portyázás maximalizálását és 
egymás hátországának módszeres pusztítását eredményezte, 
így például az ország déli részét érintő rác betörések vagy az 
ausztriai tartományok elleni kuruc portyák.45. Utóbbi akciókat 

 
44 NAGY 2013. 
45 HECKENAST, 1984, 364–374. o.  
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Lothar Höbelt osztrák történész egyszerűen a terrorizmus 18. 
századi megfelelőinek tekinti, hiszen céljuk a helyi lakosság 
megfélemlítése és elidegenítése volt a háborútól.46 Klasszikus 
értelemben vett csatát nem tudtak megnyerni, legjobb esetben 
is csak döntetlenre futotta erejükből, ez pedig nagyban csök-
kentette a kezdeti fellángolás során elért sikereket. A felkelés 
sorsát megpecsételte az ország katasztrofálisnak mondható 
gazdasági helyzete, amely a török elleni felszabadító háború 
után mintegy kitolta a „török kort” a Magyar Királyságban.47 

A Dél-Franciaországban tevékenykedő protestánsok láza-
dásukkor szembesültek az ellenség hatalmas túlerejével, ezért 
egy korábban (a vallásüldözéskor) alkalmazott taktikát vá-
lasztottak. Kisebb csapatokban, szinte láthatatlanul mozogtak 
az ellenük kirendelt királyi alakulatok között és csak egyes 
portyákkor találkoztak ismét.48 Áldozataikat a környék katoli-
kus lakossága jelentette, akiket többször élelmiszer- és pénz-
beli váltságdíj megfizetésére köteleztek, majd mindent fel-
gyújtottak maguk után. Komolyabb ütközetre nem kerülhetett 
sor a kamiszárdok és a királyi alakulatok között. 1704-ben Jean 
Cavalier magától megadta magát az újonnan kinevezett inten-
dánsnak; a megmaradó kisebb alakulatokat a helyi lakosok 
hozták lehetetlen helyzetbe azzal, hogy megvonták tőlük a tá-
mogatást. A kis csapatokban mozgó haderő célja a (katolikus) 
lakosság terrorizálása volt, amit élénk és erős vallási öntudat 
(messianizmus) is támogatott.49 A francia királyi csapatok – 
akiket legtöbbször a helyi milíciából jelöltek ki – jobban tartot-
tak az esetleges angol beavatkozástól, ami nem állt távol a brit 
kormányzattól 1704 elején, de kezdetben inkább csak ügynö-
köket küldtek a térségbe.50 

 
46 HÖBELT 2016. 
47 HECKENAST 1984, 389–392. o.  
48 MCCULLOUGH 2007, 181–182. o.  
49 MOHANAN 2014. 
50 MCCULLOUGH 2007, 182–187. o.  



A 18. századi lázadások földrajzi és hadművészeti háttere 

72 

A láthatatlan ellenfelekkel szemben a francia kormányzat 
több módszert próbált ki egyszerre. Először is megnövelte a ki-
rályi haderő létszámát a térségben, de a spanyol örökösödési 
háború miatt ezt nem lehetett a végtelenségig fokozni. Kéréseik 
elutasítása után kisebb csapatokat próbáltak kérni a környék-
beli alakulatoktól, így például az itáliai frontról katolikus íreket 
vagy spanyolokat, akiknek volt tapasztalatuk a hegyvidéki 
hadviselésben. 1703-ban például már több ezer főnyi királyi 
csapat tartózkodott a térségben.51 

A kormányzat emellett a lázadókat támogató családok ellen 
fordult, hasonló eszközöket alkalmazva, mint a kamiszárdok. A 
régebbi (ortodox) lázadás-ellenes hadműveletek (fenyegetés, 
kivégzés, deportálás) után az újonnan megbízott parancsnok 
(Basville) inkább a kiegyezés és megbékélés módszerét válasz-
totta. Szerencséjére a felkelők vezére, Cavalier is hajlott a meg-
egyezésre, így kibékélésük után csak kisebb csoportok marad-
tak hűek lázadói elveikhez. Fegyverzetük tekintetében hason-
lóságot mutatnak a végvidéki katonákhoz: kapák és kaszák 
mellett előszeretettel használtak tűzfegyvereket, valószínűleg 
öreg vadászpuskákat, amikkel rendkívül pontosan céloztak. 

A regionális ellenállás spanyol földön két területen vált je-
lentőssé. Aragónia – és ezzel együtt Katalónia – lázadását külső 
hatalmak is támogatták: ők hűek maradtak a Habsburgokhoz 
és szövetségeseikhez. Így a megérkező Károlyt királyukként fo-
gadták és erőforrásaikat a rendelkezésére bocsátották. A hábo-
rúban így ezek a területek inkább a lázadások kirobbantását 
vállalták magukra: városlakókként ellenálltak a kasztíliai (véle-
ményük szerint idegen) hivatalnokoknak és átengedték város-
aikat a behajózó szövetséges csapatoknak. Korábbi lázadásaik 
során (1640, 1688–1689, 1693) céljuk mindig rövid távú volt (az 
„idegen” iga mielőbbi lerázása), ezért az éhséglázadások gyors 
metódusa mentén választottak hadviselési formát: az erőszakot 
a számban alulmaradó hivatalnokok és katonák ellen 

 
51 Uo. 192–211. o.  
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fordították. Ennél többet nem is akartak kezdetben: gyors hata-
lomátvételt és a „régi szabadságok” (fuseros) visszaállítását.52 
Henry Kamen angol történész szerint a Spanyol Királyságot 
1676 és 1686 között általános, több területen – mezőgazdaság-
ban, pénzügyben, kereskedelemben és hadügyben – válság 
rázta meg.53 Azonban a háború elhúzódásával és a szövetséges 
csapatok kivonulásával egyedül maradtak, és hasonlóvá vált a 
helyzetük, mint Rákócziéknak. Többek szerint a béketárgyalá-
sok során Katalónia és Erdély azonos támpontot jelentett, 
vagyis mindkét tárgyalópartnernek volt mit elengednie a mási-
kért cserébe. Azonban ez sem mentette meg Barcelona védőit: 
1714. szeptember 11-én a francia–spanyol csapatok nagy nehéz-
ségek árán bevették a várost.54 

A három lázadás rövid leírásából látható, hogy a lázadók-
nak már a háború elején sem volt esélyük ellenfelükkel szem-
ben. A francia és Habsburg csapatokkal szemben sajátos választ 
kellett adniuk és ehhez mindenki igyekezett a saját hagyomá-
nyait felhasználni. Ebben az esetben a hasznosság találkozott a 
praktikummal, vagyis a kurucok azért alkalmaztak könnyűlo-
vas harcmodort, mert az országban kis létszámú volt a császári 
katonaság, így a területek gyors elfoglalása nagyobb szereppel 
bírt, mint a várak módszeres ostroma. A kamiszárdok és a spa-
nyolok – bár azonos ellenféllel harcoltak, mégis – különböző 
módon reagáltak az ellenséges csapásokra. A városi lázadások-
nak – mint a fentiekben láthattuk – komoly hagyományuk volt 
a területen, de egészen a 16. századi németalföldi városokig ta-
lálhatunk példát az urbánus lázadásokra. Egyesek szerint a vá-
rosi milíciák felállítása hozzájárult a hadviselés városi alkalma-
zásához, hiszen a fegyverrel szolgáló polgárok komoly fenye-
getést jelenthettek a királyok számára is. Erre kitűnő példa lehet 
a híres festő, Rembrandt 1642-es festménye (Éjjeli őrjárat), ahol 

 
52 FREY – FREY 1987, 106–113. o.  
53 KAMEN 2005, 283–287. o.  
54 KAMEN 1969. 
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az éppen katonai szolgálatra induló városlakók kezében tűz-
fegyvereket is láthatunk. A kamiszárdoknak esélyük sem volt a 
városokba húzódniuk a francia csapatok elől, mivel bázisuktól 
(saját közösségeik és a vidék) nem tudtak messze távolodni. Így 
elmondható, hogy mindhárom lázadás egyszerre követett min-
tát azzal, hogy saját „lázadói” hagyományát élesztette fel a spa-
nyol örökösödési háború idején, de egyben egyediséget is hoz-
tak a szakírói módszerek alapján túlságosan „metodista” szem-
lélettel ellentétben.55 
 
 

A lázadások hatása a hadviselésre 
 
A könnyűlovas taktikák a 18. század folyamán kerültek ismét a 
katonai szakírók látóterébe, mégpedig a Habsburg és francia 
huszárezredek szervezése kapcsán. A könnyűlovasság fejlesz-
tésére beadott tervezetek és különböző vélemények mellett lát-
ható, hogy a manőverezés és az információszerzés a korabeli 
hadviselés kardinális kérdéseit adták, és aki ezeket meg tudta 
oldani, az uralhatta a csatatereket is. Európai tekintetben a leg-
változatosabb könnyűlovas alakulatok közül (kozák, ulánus, 
huszár, pandúr) a Habsburgok keleti területe tekinthető legin-
kább frekventáltnak, ahonnan többen szöktek Franciaországba, 
hogy ott építsenek karriert. Tipikus példa Bercsényi László 
(1689–1778) francia huszárezred-szervezése vagy akár Tóth 
Andrásnak és fiának útjai a rodostói magyar emigráció francia 
földre való csábítására.56 Ehhez hozzátartozik, hogy a francia 
szakírók egyre több írást jelentettek meg a huszárságról, annak 
hasznáról és lehetőségeiről. Tóth Ferenc magyar történész ta-
nulmánykötetében három ilyen forrásról is tájékoztatást ka-
punk, bizonyítva, hogy a magyar ihletésűnek mondható 

 
55 PERJÉS 2005. 
56 TÓTH 2015. 
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lovasalakulat iránt megvolt a kereslet.57 Sőt, a 18. század folya-
mán egyre több helyen állítottak fel ilyen alakulatokat, így pél-
dául II. Frigyes porosz király is, de ezek nem váltak meghatá-
rozó fegyvernemmé. A vértes (nehéz)lovasság mellett fennma-
radó könnyűlovasság Európában egészen az 1850-es évekig élte 
fénykorát, amikor a krími háborúban bebizonyosodott, hogy a 
korabeli haditechnika (puskák és ágyúk) már meghaladta a lo-
vasság szinte összes előnyét. Az amerikai polgárháború (1861–
1865) idején mindkét oldal előszeretettel használt könnyűlovas 
alakulatokat céljaik eléréséhez. A mélységi támadáson alapuló 
hadviselésük során az unió vegyes (könnyű-, nehézlovasság, lo-
vas tüzérség) alakulatai megtámadták és lerombolták a déliek 
iparközpontjaként szolgáló Selma városát (1865). A déliek ha-
sonló akciójuk során Richmond városát tudták kifosztani (1862) 
egy ilyen „raid” (portya) során, minimális veszteségek mellett.58 

Ezzel szemben a kamiszárdok és a spanyol városi lázadók 
hadviselési módszerei nem váltak azonnal követendő példává, 
bár a történelmet végignézve szinte bárhol és bármikor találha-
tunk helyi „gerillaalakulatokat”. Ezek egyenkénti elemzése he-
lyett megfigyelhetjük, hogy a 20–21. század egyik legfőbb biz-
tonsági problémájaként aposztrofált terrorizmus és városi had-
viselés e két lázadásban már maradéktalanul megtalálható. A 
kettőt egyben kezelve pedig előtérbe kerülhet a korabeli „ter-
rorsejtek” szervezete, kivéve talán a média általi pontos tájékoz-
tatást. A láthatatlan gyalogos hadseregek (kamiszárdok) hason-
lóan vegyültek el a vidéken, mint teszik azt különböző orszá-
gokban az egyes terroristák; a városi hadviselés pedig szinte ön-
magáért beszél a huszadik század pusztításait látva. Végezetül 
fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy létezett egy olyan hábo-
rús eseménysorozat, ahol a fenti három lázadás maradéktalanul 
tovább élt, sőt, tovább alakult. Az amerikai függetlenségi há-
ború (1774–1783) idején több emigráns és zsoldos is küzdött 

 
57 TÓTH 2016. 
58 TURCSÁNYI 2015, 220–224. o.  
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mindkét oldalon, így ezek vitték magukkal az általuk ismert 
hadviselési formáikat, legyenek azok reguláris vagy irreguláris 
fogások. Az amerikai kolóniák könnyűlovasságát két emigráns, 
a magyar Kováts Mihály és a lengyel Kasimierz Pułaski együtt 
alakították meg; a városokban többször tartott milíciák (minute-
man) pedig hasonlóak a kamiszárd gerillákhoz.59 A háború 
ilyen részről történő vizsgálata egyelőre a további kutatások fel-
adata lesz. A könnyűlovasságot a brit fél is továbbfejlesztette, 
hogy mélységi hadműveleteket is folytathasson velük. Az ötlet 
az angol Charles Cornwallis tábornok (1738–1805) nevéhez fű-
ződik, aki később az indiai hadszíntéren is kamatoztathatta ta-
pasztalatait.60 
 
 

Összefoglalás 
 
Tanulmányomban arra kerestem a választ, hogy a 18. század 
elején kirobbanó három lázadás pontosan milyen hatással járt 
a korabeli hadviselésre. A hadügyi forradalom eredményeként 
a hadseregek ugrásszerű növekedésével és a tűzfegyverek al-
kalmazásával átalakult a hadviselés addigi formája. A módsze-
res hadi tevékenységek (szabályos csatarendek, várostromok 
és védelmek tudománya) mellett egyre többször jelentek meg 
eltérő, aszimmetrikus alakzatok is, többnyire a kényszer és a 
történelmi körülmények hatására. A bemutatott három láza-
dást összeköti a spanyol örökösödési háború kerete, de egyedi-
ségük akadályozza összehasonlító vizsgálatukat. Hasonló se-
gítséget nyújthatnak a későbbi korszakokban született gerilla-
elméletek is, amelyek fogódzót adhatnak az irreguláris hadvi-
selés megértéséhez. 

A választott lázadások hadügyi leírásából megfigyelhetővé 
vált azok ellentéte a szimmetrikus hadviselési munkákkal és 

 
59 PÓKA – ZACHAR, 1982. 
60 TURCSÁNYI 2015, 220–221. o.  
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gyakorlatokkal. Ezek mindegyike korábbi (helyi) hagyományra 
támaszkodott küzdelme során: a magyar lázadók a 17. századi 
Habsburg-ellenes és végvári harcokat folytatták a 18. század 
elején is; a dél-francia protestáns kamiszárdok gerilla-jellegű te-
vékenységet folytattak és főként a helyi katolikus lakosság ellen 
fordították fegyvereiket; míg a spanyol lázadók (Aragónia és 
Katalónia) inkább a gyors erőszakos fellépést alkalmazták a vá-
rosaikba bevonuló „külföldi” csapatokkal szemben. Ezek az 
aszimmetrikus hadviselési formák a későbbiekben is tovább él-
tek, hiszen a könnyűlovas harcmodort egészen a 19. század kö-
zepéig megtalálhatjuk a hadviselési formák között, olyan sze-
replőkkel, mint Bercsényi László és Tóth András, akik a francia 
huszárezredeket szervezték vagy az amerikai polgárháborúban 
harcoló uniós lovasság képviselői. A városi akciók és a gerillák 
elterjedése a 20. századra tehető, és az addig elszórt és elszige-
telt lázadásokból lassan globális eseményekké váltak, befolyá-
solva és aláásva a 21. századi világ biztonságát. 
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Lévai Kristóf 
 

A HADITENGERÉSZETI REPÜLÉS ELSŐ ÉVTIZEDE 
 
 
A tanulmány a Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunán-
túli Tagozatának 2019. december 10-én megtartott rendezvé-
nyén elhangzott előadásomra épül. Az eredetileg tíz perces 
előadás célja a haditengerészeti repülés korai, kevésbé ismert 
korszakának rövid, de átfogó bemutatása volt. Természetesen 
ilyen rövid időtartam alatt nem lehetett mindenre, hiánytala-
nul kitérni, összességében mégis sikerült egy informatív, át-
fogó képet adó előadást tartani. E tanulmány a decemberi elő-
adás bővített, átfogóbb, részletesebb leírása, amely főként az 
1909 és 1919 közötti korszakra koncentrál, de a téma jellege és 
az értelmezhetőség miatt az előzményekkel és a későbbi törté-
nésekkel is foglalkozik. 
 
 

Az alapok 
 
A haditengerészet már az ókor óta részt vesz az emberiség há-
borúiban. Elég, ha a görögök és a perzsák között lezajlott szala-
miszi csatára (i. e. 480), vagy a római és karthágói flották által 
vívott mylaei csatára (i. e. 260) gondolunk, amelyek döntő ha-
tással voltak a háborúk kimenetelére. A tengerek feletti uralom 
kérdése a későbbi korszakokban is alapvető fontosságú maradt 
és főleg a nagy felfedezések korában, az 1500-as évektől lett 
meghatározó a portugál, spanyol és brit politikában. A gyarma-
tok létrehozása, a tengerentúli hódítások, majd az ezekről a te-
rületekről hazajuttatott nyersanyagok és kincsek teljesen meg-
változtatták az erőviszonyokat és nagyban hozzájárultak az eu-
rópai államok és társadalmak fejlődéséhez. E változások az 
1800-as évek ipari forradalmában csúcsosodtak ki. A 
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széljárásnak és az áramlatoknak kiszolgáltatott vitorlásokat fel-
váltották a gőzhajók, amelyek mozgását már nem korlátozta a 
természet. Az 1900-as évek elejére már erősen páncélozott hadi-
hajók uralták a tengereket, de az 1906-ban szolgálatba lépett brit 
HMS Dreadnought minden korábbi hajótípust elavulttá tett. A 
hatalmas csatahajó fegyverzete, páncélvédettsége és sebessége 
minden riválisát felülmúlta és ezzel elindított egy új fegyverke-
zési versenyt: minden tengeri hatalom ilyen típusú hajókat kez-
dett építeni. 1914-re Nagy-Britannia 29, Franciaország 10, 
Oroszország 4 csatahajóval, míg Németország 17, az Osztrák–
Magyar Monarchia 3 csatahajóval rendelkezett.1 Nem sokkal a 
háború kitörése előtt azonban megjelent még egy új hajótípus 
is, amely bár ekkor a technikai korlátok miatt még nem lehetett 
jelentős hatással a harcok menetére, a második világháborúban 
már átvette a vezető szerepet a csatahajóktól és ezt a vezető sze-
repet a mai napig megőrizte. Ez a repülőgéphordozó.2 

A tengerek mellett a levegő meghódítása is az emberiség 
egyik nagy ősi vágya. Számtalan legenda szól istenségekről, 
hősökről, feltalálókról, akik a levegőt járták. Európában talán 
Daidalosznak, a krétai labirintus építőjének és fiának, Ikarosz-
nak a története a legismertebb, de más népeknél is találunk 
példát hasonlóra. Ilyenek az indiai repülő paloták, a vimanák; 
a zsidó, arab, perzsa, indiai, de még az orosz legendákban is 
megjelenő repülő szőnyegek; illetve Kínában is találhatunk 
példát a repüléssel való kísérletezésre. A mai értelemben vett, 
modern repülést 1783-tól, a francia Montgolfier-fivérek első 
repülésétől számítjuk. Léggömbjeikkel először szülővárosuk-
ban, Annonayban, majd Párizsban, a versailles-i palota kertjé-
ben tartottak sikeres bemutatót. A francia hadsereg lehetősé-
get látott a léggömbök katonai felhasználásában és rövidesen 
fel is álltak az első léggömbös alakulatok a francia fegyveres 
erőknél; az 1790-es évek második felében több csatában részt 

 
1 FERGUSON 1999, 85. o. 
2 LÉVAY 1982, 7–12. o. 
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is vettek. Léggömböket, majd az 1800-as évek második felétől 
kezdve léghajókat a francia hadseregen kívül az amerikai, a 
német, a brit, az osztrák–magyar és az olasz haderő is szolgá-
latba állított. Közülük a német léghajók, a Zeppelinek váltak a 
legismertebbekké.3  

Ezek a levegőnél könnyebb szerkezetek voltak az elsők a 
katonai szolgálatban, de hamarosan megjelentek a levegőnél 
nehezebb légijárművek is. A Wright-fivérek 1903. december 17-
én végrehajtott repülésükkel történelmet írtak. Számtalan felta-
láló igyekezett követni a példájukat és mindössze pár éven be-
lül hatalmas technikai sikereket értek el. A Wright-fivérek első 
repülése alig 12 másodpercig tartott, amely alatt 37 métert tett 
meg a repülőgépük, 1908-ban az amerikai hadsereg számára 
már olyan repülőgépet fejlesztettek, amely képes volt akár egy 
órán át is a levegőben maradni. 1909-ben a francia Louis Blériot 
átrepülte a La Manche csatornát. Világszerte, sorra alakultak az 
üzemek, amelyek egyre több, erősebb és biztonságosabb repü-
lőgépet gyártottak, amelyek vezetéséhez bőven találtak vállal-
kozó szellemű kalandort.4 Az egyre tapasztaltabb pilóták és 
mérnökök folyamatosan keresték az új kihívásokat: egyre 
messzebbre, magasabbra, tovább kívántak repülni. A számos 
hasonló törekvés között volt a vízről, illetve a hajófedélzetről 
való fel- és leszállás is. 
 
 

Az úttörők 
 
A francia mérnökök és aviatikusok az élvonalba tartoztak a re-
pülés korai szakaszában. Az első sikeres európai repülőgépet a 
Franciaországban kísérletező, brazil származású Alberto San-
tos-Dumont alkotta meg. Számtalan helyi feltaláló követte pél-
dáját, például Gabriel és Charles Voisen, akik rövidesen meg is 

 
3 GRANT 2003. 
4 CSONKARÉTI 2008, 23–29. o.  
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alapították a világ első repülőgépgyárát. A világ első női piló-
tája, Raymonde de Laroche szintén Franciaországban szerezte 
meg jogosítványát. Szintén Franciaország volt az első állam, 
amely 1910-ben katonai légierőt állított fel.5 

Az első repülőgép, amely sikeresen szállt fel a víz felszíné-
ről a francia feltaláló és pilóta, Henri Fabre (1882–1984) nevéhez 
köthető. A repülőgép kifejlesztése és megépítése mintegy négy 
éven át tartott, első felszállására 1910. március 28-án került sor 
az Étang de Berre lagúna területén, Marseillestől nem messze. 
Az első útján mindössze 500 métert tett meg, de számos további 
tesztrepülést hajtottak végre vele. A gép később egy baleset kö-
vetkezében javíthatatlan károkat szenvedett, de követendő pél-
dául szolgált a későbbi vízi repülőgépek számára, maga Fabre 
is részt vett későbbi modellek tervezésében.  

A francia katonai repülés egyik korai úttörője, Clément 
Ader, már az 1890-es évek óta tervezett repülőgépeket a fran-
cia hadsereg számára. Terveinek többsége kudarccal végző-
dött, mégis hatalmas mennyiségű tudást és jártasságot halmo-
zott fel, amelyet kollégáival is megosztott. Saját, illetve kortár-
sainak tapasztalatait 1909-ben kiadott könyvében, a L’Aviation 
Militaire-ben foglalta össze. A könyvet folyamatosan átdol-
gozta, az első világháború kitöréséig tíz kiadás jelent meg be-
lőle. A könyvben Ader kifejtette elképzeléseit a jövő harci re-
pülőgépeiről, fegyvereikről, a személyzet kiképzéséről és egy 
egész fejezetet szentelt a haditengerészeti repülésnek. Felis-
merte, hogy a tengereket uraló nagy csatahajók a jövőben se-
bezhetőek lehetnek a megfelelő fegyverekkel ellátott repülő-
gépekkel szemben. E veszély főként a partok közelében áll 
fenn, ahol a szárazföldről induló repülőgépek könnyen elin-
dulhatnak és vissza is térhetnek a part mentén felállított bázi-
sokra. A nyílt tengeren azonban ez már nem ilyen egyszerű. A 
repülőgépek hatósugara és sebessége erősen behatárolja a tá-
madási lehetőségeket, éppen ezért a tengerészetnek egy 

 
5 Uo. 31–33. o.  



Fejezetek a hadtörténelemből 8. 

87 

teljesen új típusú hajóra, egy repülőgép-hordozóra van szük-
sége, amely támaszpontként szolgálhat a repülőgépek szá-
mára. Ader szerint a repülőgépeket és a hozzájuk tartozó fegy-
vereket a hajó belsejében tárolták volna, és liftekkel juttatták 
fel a teljesen sík fedélzetre, mely teljes egészében fel- és leszál-
lópályaként szolgált volna. A tárolás megkönnyítése és a re-
pülőgépek számának maximalizálása érdekében felhajtható 
szárnyakat képzelt el, de még a fel- és leszállásra is kitért. Ki-
gondolta, hogy a hajónak szélirányba fordulva, teljes sebes-
séggel kell haladnia, ezáltal a pilóták könnyebben, nagyobb te-
herrel indulhatnak el, illetve a leszállás is biztonságosabbá vá-
lik. Ezen előremutató elképzelései a mai napig megállják a he-
lyüket, bármelyik napjainkban szolgálatban lévő repülőgép-
hordozón megtaláljuk ugyanezeket a jellemzőket. Bár Ader el-
képzelései idővel meghatározónak bizonyultak, erre az új ha-
jótípusra még éveket kellett várni. A hajófedélzeti felhasználás 
elmélete iránt azonban számos ország elkezdett érdeklődni.6   

Az Egyesült Államok Párizsban szolgálatot teljesítő tenge-
részeti attaséja szinte azonnal felhívta felettesei figyelmét Ader 
könyvére, kiemelve a repülőgépek haditengerészeti felhasznál-
hatóságáról szóló fejezetet. Bár George von Lengerke Meyer, az 
Egyesült Államok haditengerészetének államtitkára kezdetben 
ellenezte az ötletet, végül mégis megbízta Washington Irving 
Chambers kapitányt, hogy kezdje meg az elmélet gyakorlatba 
ültetését. Chambers kapitány először Wilbur Wrightot kérte fel, 
hogy vegyen részt a kísérletekben, azonban Wright elfoglalt-
sága miatt visszautasította. A választás így Glenn Curtissre, a 
Curtiss Aeroplane Company alapítójára esett. 

Az első kísérletre 1910. november 14-én került sor a virgi-
niai Hampton Roads kikötőjében: a Curtiss Modell D típusú re-
pülőgép a USS Birmingham cirkálóról szállt fel, a kormánynál 
Eugene Ely pilóta ült. A repülőgép a hajó orrára épített, körül-
belül 25 méter hosszú sík platformról szállt fel. Az eredeti 

 
6 ADER 2003. 
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tervek szerint a repülőgépnek menet közben kellett volna fel-
szállnia a fedélzetről: a hajó mintegy 10 csomós sebessége és a 
szembeszél megkönnyítette volna az emelkedést. Itt azonban 
hiba csúszott a műveletbe: indítás után a repülőgép motorjának 
zaja megzavarta a hídon álló tiszteket, és a hajó indulására ki-
adott parancsot csak késve juttatták el a gépházba, Ely azonban 
gyorsan meg is kezdte a felszállást. A repülőgép nem tudott ele-
gendő sebességet gyűjteni és kis híján a tengerbe zuhant. A ke-
rekek és légcsavar elérték a vizet és csak a pilóta szerencséjének 
és lélekjelenlétének köszönhetően sikerült elkerülni a tragédiát. 
Ely mintegy három mérföldnyire az indulási helyszíntől, a biz-
tonságos szárazföldön hajtott végre kényszerleszállást. Bár 
közel sem sikerült tökéletesen, a kísérlet bizonyította, hogy le-
hetséges a felszállás egy hajó fedélzetéről is. 

Az első leszállásra pár héttel később, 1911. január 18-án ke-
rült sor a San Fransisco-i öbölben. A teszthez használt hajó ez-
úttal a USS Pennsylvania volt, amelynek hátsó részére egy kö-
rülbelül 36,5 méteres platformot építettek; a repülőgép pilóta-
fülkéjében ezúttal is Eugene Ely foglalt helyet. A tervek szerint 
ezt a tesztet is menet közben kellett volna elvégezni, de a 
Pennsylvania kapitánya túl veszélyesnek ítélte meg a manővere-
zést a forgalmas kikötőben, így ezúttal is álló hajón hajtották 
végre a kísérletet. Ely egy közeli reptérről szállt fel, majd meg-
tett egy kört a hajó körül, hogy felmérje a terepet. A leszállásra 
a második megközelítésen került sor, Ely gépe sikeresen el-
kapta a platformra kifeszített fékezőkábeleket. A diadalt köve-
tően Ely még aznap délután fel is szállt a Pennsylvania fedélze-
téről, ezúttal minden probléma nélkül. Ezek a sikeres tesztek 
bizonyították a hajóról indítható és oda visszatérő repülőgépek 
életképességét, ezért a rákövetkező évben a haditengerészet 
25.000 dollárt különített el erre a célra, kifejezetten a repülőgé-
pek számára.  

A brit haditengerészet is nagy reményeket fűzött a hadiha-
jókról indítható repülőgépekhez. 1911 decemberében Charles 
Rumney Samson parancsnok engedélyt kapott rá, hogy kísérleti 
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repüléseket hajtson végre az HMS Africa pre-dreadnought fe-
délzetéről. A csatahajó elülső lövegtornya és felépítménye fölé 
egy fából készült sáncot építettek. Az első felszállásra 1912. ja-
nuár 10-én került sor egy Short S.27 típusú repülőgéppel, ame-
lyet Rumney parancsnok személyesen vezetett. Az amerikai 
tesztekhez hasonlóan a hadihajó ezúttal is álló helyzetben volt 
a felszállás alatt. Rumney sikerrel járt és a kijelölt támaszponton 
landolt repülőgépével. A következő felszállásra május 2-án ke-
rült sor, ezúttal már egy erősebb motorral ellátott repülőgéppel, 
illetve az Africat is felváltotta testvérhajója, az HMS Hibernia. A 
Hibernia ellenszélben, nagyjából 10 csomós sebességgel haladt, 
mikor Rumney megkezdte a felszállást. Ezúttal is hibátlanul 
zajlott a teljes művelet. Júliusban egy harmadik tesztre is sor ke-
rült az HMS London csatahajó fedélzetéről. A kísérletek bizonyí-
tották, hogy a repülőgépek alkalmasak a hajófedélzeti haszná-
latra, azonban a pilóták és tengerészek tisztában voltak vele, 
hogy a csatahajók és cirkálók harcképességét éles helyzetben 
nagyban korlátozná a kísérletekben használt platformok alkal-
mazása. Bizonyossá vált, hogy a továbbiakban egy új típusú ha-
jóra is szükség lesz.7 

Az első, kifejezetten repülőgépek szállítására és kiszolgálá-
sára alkalmas hajót a francia haditengerészetnél találjuk meg. A 
Foudre névre hallgató hadihajót eredetileg torpedónaszádok 
szállítására és kiszolgálására állították szolgálatba 1896-ban. Ezt 
a szerepkört egészen 1907-ig töltötte be, ebben az évben javító-
hajóvá, majd 1910-ben aknarakóvá alakították. 1911-ben szüle-
tett meg a döntés a Foudre repülőgép-hordozóvá, pontosabban 
hidroplánhordozóvá történő alakításáról. Két évvel később, 
1913-ban ismét átépítették és egy repülőfedélzetet is kapott, ez-
által teljes értékű hordozóvá vált. A hordozó jól szerepelt a gya-
korlatokon, több különböző típusú hidroplánt is kipróbáltak 
rajta. A Foudre mintául szolgált más haditengerészetek szá-
mára, főként a japán haditengerészet érdeklődött iránta. 1912-

 
7 HOBBS 2009.  
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ben a Császári Haditengerészet tisztjei látogatást tettek a hajón 
és alaposan áttanulmányozták a működését, illetve a francia re-
pülőgépeket is. Ugyanezen tisztek az Egyesült Államokban is 
megfordultak, végül pedig a francia repülőgépek rendszeresí-
tése mellett döntöttek.8 

A világháború kitörésekor a francia Foudre, a japán Waka-
miya, illetve a brit Hermes voltak a harcra kész hordozók, de 
számos további építése, illetve kereskedelmi hajókból történő 
átalakítása volt folyamatban. 1914-re nyilvánvalóvá vált, hogy 
ez a hajótípus is részt fog venni a harcokban, de a technikai 
korlátok miatt természetesen döntő szerephez ekkor még nem 
juthatott. 
 
 

A nagy háború 
 
Csingtao ostroma 
 
Az új fegyvert szinte azonnal, 1914 őszén bevetették. A Japán 
Császári Haditengerészet hidroplánhordozója, a Wakamiya, 
részt vett az észak-kelet kínai német gyarmat, Csingtao ostro-
mában. A német helyőrség mintegy 4.000 katonát számlált, il-
letve a város kikötőjében állomásozott az osztrák–magyar SMS 
Kaiserin Elisabeth cirkáló, egy torpedónaszád, illetve négy ki-
sebb ágyúnaszád is. A Kaiserin Elisabeth cirkáló magával vitt egy 
repülőcsónakot is, amelynek pilótája az osztrák–magyar tenge-
részeti légierő korábbi parancsnoka, Viktor Klobucsár volt. Ve-
lük szemben a brit és japán haditengerészet és hadsereg vonult 
fel. A szárazföldi erőket (körülbelül 24.500 japán és brit katonát) 
egy erős hadiflotta egészítette ki, mely öt csatahajóból és két 
csatacirkálóból, 11 cirkálóból, 24 rombolóból, valamint a koráb-
ban említett Wakamiya hordozóból állt. A francia Foudre mintá-
jára átalakított, eredetileg teherszállítónak épített Wakamiya 

 
8 KELECSÉNYI 2014, 20–25. o.  
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négy darab francia tervezésű, de Japánban gyártott Farman 
MF.11 hidroplánt szállított. Szeptember 5-én a japán repülőgé-
pek felderítő repülést végeztek a kikötő fölött, majd másnap 
végrehajtották a történelem első hajó elleni légitámadását. A 
Wakamiya gépei bombákat dobtak a Kaiserin Elisabeth-re, illetve 
az egyik német ágyúnaszádra, de nem sikerült eltalálni egyiket 
sem. Nagyobb sikereket értek el a szárazföldi, statikus célok el-
len, például parancsnoki központok vagy kommunikációs vo-
nalak támadásánál. Az egészen november 7-ig elhúzódó ostrom 
során a japán repülőgépek 49 alkalommal támadták meg a vá-
rost és a kikötőt, összesen 190 bombát dobtak le. A Wakamiya és 
repülőgépei hatékonyak voltak, főleg a felderítő bevetések so-
rán szerzett információk bizonyultak hasznosnak és pontosabb-
nak, mint a szárazföldi egységek vagy a városban működő in-
formátorok által szerzett adatok.9 
 
 
Cuxhaven 
 
Az európai hadszíntéren is hamar harcba szálltak a hordozók. 
A brit légierő túlnyomó többségét a francia frontra rendelték, a 
Szigetek védelmét pedig a haditengerészetre, illetve a tengeré-
szeti repülőkre bízták. A Royal Naval Air Service (RNAS) tiszt-
jei jól tudták, hogy a rendelkezésükre álló erők elégtelenek egy 
nagyszabású német támadás ellen. A fő német fenyegetésnek a 
Zeppelineket, a német léghajókat tekintették. A britek számítá-
sai szerint a háború kitörésekor a német haderő 30 olyan harcba 
küldhető léghajóval rendelkezett, amelyekkel képesek lehettek 
csapást mérni a brit hátországra. E becslés hibásnak bizonyult, 
Németországnak ekkor mindössze 7 darab katonai léghajó állt 
rendelkezésére. A britek végül megelőző csapások végrehajtása 
mellett döntöttek, nem kívánták megadni a lehetőséget a néme-
teknek a támadásra. A brit haditengerészet repülői több észak-

 
9 KLEMENSITS 2014, 700–706. o. 
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németországi, illetve belgiumi támaszpont ellen is támadást in-
téztek, és sikeresen el is pusztítottak léghajókat és hangárokat. 
Több ilyen támaszpont azonban kívül esett a baráti területről 
indítható repülőgépek hatósugarán, a csapásméréshez repülő-
gép-hordozókra volt szükség.10 

A háborút megelőző brit tengerészeti gyakorlatokon jól sze-
repelt az HMS Hermes, így az Admiralitás újabb hordozók had-
rendbe állítását rendelte el, amelynek kézenfekvő módja volt a 
kisebb teherszállító hajók, kompok átalakítása. Három ilyen 
hordozót, az HMS Engadinet, az HMS Empresst és az HMS Rivi-
erat jelölték ki az észak-németországi Cuxhaven kikötője elleni 
támadásra. A három hordozót jelentős kísérettel látták el, cirká-
lók és rombolók mellett csatahajókat és csatacirkálókat, vala-
mint tengeralattjárókat is vezényeltek a térségbe. Összesen 
több, mint száz hadihajó vett részt a műveletben. A haditerv 
szerint a három hordozóról kilenc repülőgép indult volna út-
nak, elsődleges célpontjaik a léghajók, a hangárok és a kiszol-
gáló épületek voltak, emellett az Admiralitás számolt vele, 
hogy a német flotta azonnal ellencsapást indít a támadó kötelék 
ellen. A német ellencsapás esetén a tengeralattjárók és a csata-
hajók feladata lett volna a kifutó ellenséges hadihajók felderí-
tése és megsemmisítése. A brit hajók december 25-én reggel 7 
órakor érték el az indítási zónát és vízre tették a 9 hidroplánt. A 
repülőgépek elindítása a hideg, fagypont körüli időjárás miatt 
nehézségekbe ütközött, két gépet nem is sikerült elindítani, eze-
ket visszaemelték a hordozókra. A gépek indítása során a köte-
léket észlelte egy német tengeralattjáró és jelentette a brit hajók 
pozícióját. A sikeresen felszállt hét repülőgép megindult a cél-
pont felé, de a rossz időjárás, a sűrű köd és az erős német lég-
védelem szinte lehetetlenné tette a hatékony csapásmérést. A 
brit hidroplánok két órán át próbálkoztak a célpontok azonosí-
tásával, de végül elfogyott az üzemanyaguk, ezért kénytelenek 
voltak visszafordulni. Azonban nem dolgavégezetlenül 

 
10 OLASZ 2015, 24–41. o. 
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indultak haza: két könnyűcirkálóra, egy rombolóra, egy tenger-
alattjáróra és egy hidroplánbázisra dobták le bombaterhüket. 
Az egyik brit hidroplán képtelen volt bármiféle célpontot találni 
a sűrű ködben, így vakon dobta le a bombákat, de különös mó-
don épp ez okozhatta volna a legnagyobb pusztítást. A bomba 
csak kevéssel hibázta el a bázis gáztartályait. A célterület fölötti 
hosszas tartózkodás miatt a hordozókhoz csak három repülő-
nek sikerült visszatérnie; három gép egy brit tengeralattjáró kö-
zelében szállt le, a személyzet minden tagját kimentették; az 
utolsó gép motorhiba miatt kényszerleszállást hajtott végre, a 
pilótát egy holland halászhajó mentette ki a tengerből. 

A német flotta nem futott ki a brit hajók elfogására, de a 
haditengerészet repülőcsoportja (Marine-Fliegerabteilung) fel-
vette a kesztyűt és több hidroplánt, valamint egy léghajót kül-
dött az ellenséges kötelék megtalálására. A visszavonulás során 
az HMS Empress műszaki hibák miatt nem tudta tartani a lépést 
a kötelék többi hajójával, a német repülőgépek és az L 6 léghajó 
megtalálta a hajót. A hordozót két német hidroplán és a léghajó 
bombákkal és géppuskákkal támadta, de egyik oldalon sem si-
került károkat okozni. A brit hajókat a hazaúton később megtá-
madta még néhány tengeralattjáró, de találatot ezeknek sem si-
került elérni. 

A cuxhaveni támadásnak, avagy karácsonyi támadásnak, 
ahogy német nyelvterületen nevezik (Weihnachstangriff) nem 
volt halálos áldozata. A németek egy repülőgépet vesztettek el, 
illetve egy halászhajó és két másik repülőgép megsérült. A bri-
tek a négy vízre szállt hidroplánt vesztették el, valamint a sűrű 
ködben két csatahajójuk, a Monarch és a Conqueror összeütkö-
zött. A támadásnak igazán kézzel fogható eredményei nem vol-
tak, mégis megmutatta, hogy milyen lehetőségek rejlenek az 
összehangolt tengeri és légi hadműveletekben. A következő év 
elején a britek még nyolc alkalommal hajtottak végre hasonló 
bevetéseket más német támaszpontok ellen.11 

 
11 KUTTA 2020. és HOBBS 2009. 
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A Földközi-térség 
 
A Földközi-tengeren is megjelentek a brit és francia repülőgép-
hordozók, valamint a hosszú partvonallal rendelkező Olaszor-
szág, és a velük szemben álló Osztrák–Magyar Monarchia is 
nagy számban vetett be vízi repülőgépeket. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészete a többi 
nagyhatalomhoz hasonlóan már az 1910-es évek elején meg-
kezdte a haditengerészeti repülőfegyvernem felállítását. A há-
ború kitörésekor már egy eléggé tapasztalt, jól képzett pilótaál-
lománnyal rendelkezett. Az Északi-tengeren jelentős szerephez 
jutó úszótalpas hidroplánokkal szemben az Adrián a csónak-
testű repülőgépek bizonyultak hatékonyabbnak. E repülőcsó-
nakokhoz köthető a világ első tengerészeti repülői által végre-
hajtott bombatámadás is, amelyet a montenegrói fronton lévő 
tüzérségi ütegek ellen hajtottak végre. Szintén az osztrák–ma-
gyar gépekhez köthető az első tengeralattjáró elsüllyesztése is. 
A francia Foucault tengeralattjárót 1916. szeptember 15-én süly-
lyesztette el két repülőcsónak. A megrongálódott tengeralatt-
járó még képes volt a felszínre emelkedni, ahol a két repülőgép 
kimentette a teljes legénységet. Tettükért a pilóták számos ki-
tüntetést kaptak, a legnagyobb megtiszteltetés talán Konyovics 
Demetert érte, akit a háború után a francia haditengerészet is 
kitüntetett. Az olasz haditengerészet technikai szempontból 
alacsonyabb szinten állt a háború kezdetén, de egy osztrák–ma-
gyar repülőcsónak elfogása és lemásolása után kiegyenlítette 
ezt a hátrányát. A háború későbbi szakaszában már mennyisé-
gileg is magasan túlszárnyalták a Monarchia légierejét, vala-
mint a brit és francia repülőgépek támogatására is számíthattak, 
például a korábban már említett francia Foudre hordozó is meg-
fordult az Adrián.12 

Az adriai térség mellett a balkáni hadműveletek során is be-
vetettek hidroplánokat a szembenálló felek. A Gallipoli-

 
12 CSONKARÉTI 2008, 137–141. o. 
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félsziget elleni antant támadás során a brit és francia hadihajók 
között volt a világ első kifejezetten repülőgépek szállítására és 
kiszolgálására épített anyahajója, az HMS Ark Royal. Az Ark Ro-
yalt eredetileg ugyan civil teherhajóként rendelték meg, de már 
a hajó alapjainak lefektetése után döntés született radikális át-
tervezéséről. 1915 februárjában állt hadrendbe és nagyméretű 
hangárjaiban nyolc repülőgépet szállíthatott. A tágas belső tér-
nek köszönhetően a gépek karbantartása gyors és hatékony 
volt, a személyzet pedig védve volt a természeti elemektől. Az 
Ark Royal lassúnak bizonyult az északi-tengeri hadműveletek-
hez, valamint a repülőgépek vízre tétele is problémás volt erős 
hullámzás esetén. Éppen ezért könnyebb terepre, a Földközi-
tengerre vezényelték, és itt is szolgált a háború nagy részében. 
Repülőgépei támogatták a brit és francia hadihajókat, irányítot-
ták a tüzérséget, felderítették az ellenséges állásokat, aknákat 
kerestek, tengeralattjárókra vadásztak. Az Ark Royal az Oszmán 
Birodalom ellen vívott harcok végéig a térségben maradt és az 
1918-as mudroszi fegyverletétel után egyike volt a Konstantiná-
poly kikötőjébe bevonuló antant hadihajóknak.13 
 
 
Tondern 
 
A hidroplánhordozó hadihajókat a repülőfedélzettel ellátott 
hordozók követték. A repülőfedélzetről felszálló repülőgépek 
nagyobb teljesítményűek, könnyebben karban tarthatóak az 
úszótalpakkal rendelkező hidroplánoknál. Ez a nagyobb telje-
sítmény a nagyobb sebességben, nagyobb hatósugárban, ma-
gasabb szolgálati magasságban és nagyobb fegyverterhelésben 
mutatkozik meg. A háború során több korábbi hidroplánhor-
dozót is átalakítottak és repülőfedélzettel látták el őket, például 
a Foudre-ot, de a Wakamiya is kapott egy teljes értékű repülőfe-
délzetet (igaz, már csak a háború után). A legambiciózusabb 

 
13 HOBBS 2009. 
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tervek a nagyobb méretű felszíni egységek, cirkálók és csata-
hajók hordozóvá alakításával számoltak. A német haditenge-
részet 1914-ben a Friedrich Carl páncéloscirkálót, 1918-ban pe-
dig a Stuttgart könnyűcirkálót alakította át repülőgépek hordo-
zására, illetve tervben volt a Roon páncéloscirkáló átépítése is, 
de ezek a korábban említett hajókhoz hasonlóan még csak hid-
roplánokat hordoztak, hordoztak volna. A brit haditengerészet 
1917 februárjában döntött a Furious csatacirkáló repülőgép-
hordozóvá történő átalakításáról. A csatacirkáló középső fel-
építményét megtartották és a hajó orrára, illetve az elülső lö-
vegtorony helyére építették a repülőfedélzetet. A fedélzetről 
való felszállás nem ütközött akadályokba, de a leszállásra al-
kalmatlannak bizonyult. Edwin Dunning parancsnok, a Royal 
Naval Air Service korábban Gallipolit is megjáró pilótája 1917. 
augusztus 2-án szállt le a Furious fedélzetére; ez volt az első al-
kalom, hogy mozgásban lévő hadihajón landoltak. Öt nappal 
később, a harmadik leszállási kísérlete során balesetet szenve-
dett és életét vesztette, ezt követően felhagytak a leszállási pró-
bálkozásokkal. A Furious ezek után az Északi-tengeren teljesí-
tett szolgálatot, majd novemberben ismét szárazdokkba paran-
csolták, hogy a hajó hátsó részét is átépítsék. A hajó hátulsó ré-
szére épített leszállófedélzet elvileg biztonságosabbá tette a re-
pülőgépek üzemeltetését, de hamar kiderült, hogy a központi 
felépítmény olyan turbulenciát okoz, amely még a hajó orrán 
történő leszállásnál is veszélyesebb. A hordozó ezáltal to-
vábbra is csak úgymond „egyszer használatos” csapásmérő 
eszközként funkcionálhatott: a bevetésre küldött repülőgépek-
nek szárazföldi támaszpontra kellett visszatérniük vagy a vízre 
kellett leszállniuk. 

A problémák ellenére a Furioust harcba küldték. Hét darab 
Sopwith Camel típusú repülőgépével az észak-németországi, 
ma Dániához tartozó Tondern városában található léghajóbá-
zist kellett elpusztítania; az innen induló német léghajók már 
több alkalommal is bombázták Nagy-Britanniát. A Furious 1918. 
július 19-én hajnalban két hullámban indította el repülőgépeit. 
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Az egyik Camel motorhiba miatt nem sokkal felszállás után 
kényszerleszállást hajtott végre, pilótáját kimentette egy kísérő 
romboló. A maradék hat gép hármas csoportokban érkezve si-
keresen megtalálta a bázist és azonnal meg is kezdték a táma-
dást. Az első hullám két gépe sikeresen eltalálta a főhangárt, 
benne két Zeppelinnel, valamint egy második hangárt is meg-
rongáltak. A következő hullám befejezte a társaik által kezdett 
munkát és megsemmisítették a második hangárt is. A támadás 
után a pilóták fele úgy döntött, hogy megpróbálnak a semleges 
Dánia területén leszállni, míg három társuk megpróbálkozott a 
hordozóhoz való visszatéréssel. A Dániába tartó pilóták mind 
sikeresen landoltak, őket a dán hatóságok internálták, a hor-
dozó közelébe azonban csak két gép jutott el. A két pilótát ki-
mentették a vízből, a harmadik gépnek valószínűleg elfogyott 
az üzemanyaga, a pilóta holttestét napokkal később sodorta 
partra a víz. A hét elvesztett gép, a három internált és egy halott 
pilóta ellenére a britek sikerrel jártak. Két német léghajót és egy 
ballont megsemmisítettek, súlyosan megrongáltak két hangárt, 
és jelentős anyagi károkat okoztak a bázison. A német oldalon 
nem halt meg senki, mindössze néhány matróz és katona sebe-
sült meg. A háború további részében már nem használták a ton-
derni bázist léghajók indítására vagy fogadására.14 
 
 

Modern hordozók 
 
A háború végére teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az sebtében 
átépített, átalakított hordozók csak félmegoldásként funkcio-
nálnak, és a rajtuk szolgáló hidroplánok is csak korlátozott 
harcértékkel rendelkeznek. Megkezdődött a már ténylegesen 

 
14 LAYMAN 1973, 374–385. o., GRÖBIG 2008., http://www.tondernraid.com 
/tonder.htm (Letöltés ideje: 2020.10.26.) és HOBBS 2009. 
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repülőgépek hordozásra szánt hajók tervezése és építése, bár 
ezek már csak a háború lezárását követően készültek el.15 

A németek 1918-ban kezdtek el tervezni egy teljes értékű 
repülőgép-hordozót, amely jóval modernebb lett volna bár-
mely más ország hasonló egységénél. Az Ausonia akár harminc 
repülőgépet is képes lett volna harcba vinni, végül azonban a 
nyersanyaghiány és a háborús prioritások alakulása miatt so-
sem készült el.16 

A brit HMS Argust egy óceánjáró alapjaira építették, már az 
Ader által megálmodott koncepció szerint, teljes hosszában futó 
sík fedélzettel, oldalra tolt felépítménnyel. A hajó 15-18 repülő-
gépet vihetett magával. Főként tesztelési és kiképzési felada-
tokra használták, és egészen a második világháború végéig 
szolgálatban maradt.17 

Az amerikai haditengerészet első valódi hordozója a USS 
Langley volt. Egy szénszállító hajóból alakították át, és akár 36 
repülőgépet is szállíthatott. Az Argushoz hasonlóan a két há-
ború között kiképzési feladatokat látott el, gyakorlatokon vett 
részt, 1929-ben szerepelt a „The Flying Fleet” című fekete-fehér 
némafilmben is. A Langley a második világháború idején is szol-
gált, főként a Csendes-óceán nyugati és déli részén tevékenyke-
dett. Nem sokkal a Pearl Harbor elleni japán támadás után, 
1942. február 27-én japán bombázók támadták meg, miközben 
repülőgépeket szállított Ausztráliába. Súlyos károkat szenve-
dett, végül saját személyzete süllyesztette el.18 

A japán haditengerészet Hosho névre keresztelt hordozója 
volt az első hajó a történelemben, melyet teljes egészében, már 
a tervezés megkezdésekor is repülőgép-hordozónak szántak. 
A hajó gerincét az HMS Argus építésének megkezdése után 
fektették le, de a brit hajónál hamarabb készült el, így e két 
hajó osztozkodik az „Első igazi repülőgép-hordozó” címen. A 

 
15 HOBBS 2009. 
16 NEMES 2020. 
17 FRIEDMAN 1988. 
18 KAPLAN 2013. 
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Hosho a korábban említett hordozókhoz hasonlóan elsődleges 
feladatául a pilóták és a műszaki személyzet kiképzését kapta, 
15 vadász- és bombázó-repülőgépet szállított a fedélzetén. Re-
pülőgépei és pilótái részt vettek az 1932-es sanghaji incidens-
ben, majd az 1937-ben kitört kínai–japán háborúban is. A má-
sodik világháború alatt főként kiképzési célokra használták, a 
háború után pedig szállítási feladatokat kapott, 1946-ban bon-
tották el.19 
 
 

Összegzés 
 
A repülőgépek és a repülőgép-hordozók megjelenése alapjai-
ban változtatta meg a tengeri hadviselést. Az első világháború 
idején a kezdetleges technika miatt még sokan kételkedtek a 
hasznosságukat illetően, és még a második világháború idején 
is sokáig tartotta magát az az elmélet, hogy ezek az eszközök 
csak másodlagos, kisegítő szerepet tölthetnek be a csatahajók 
mellett. A repülőgép-hordozó azonban átvette a vezető szere-
pet, amelyet a mai napig képes volt megőrizni és jelenleg úgy 
tűnik, hogy a későbbiekben sem lesz ellenfele. A haditengeré-
szetek folyamatosan igyekeznek fejleszteni a képességeiket, ez 
főként az Egyesült Államok, Kína és Nagy-Britannia esetében a 
leglátványosabb, de Oroszország, Franciaország, Olaszország, 
Spanyolország, Japán, Egyiptom, Brazília, India, Dél-Korea, 
Thaiföld és Ausztrália is rendelkezik kisebb-nagyobb hordo-
zókkal. Ezek az úszó repülőterek képesek a világ bármely pont-
ján képviselni országukat, pusztán jelenlétükkel is képesek le-
hetnek konfliktusok megelőzésére, megoldására; háborús hely-
zetben pedig gyorsan, hatékonyan képesek csapást mérni, akár 
még azelőtt, hogy a szárazföldről felszálló repülőgépek egyál-
talán elérnék a térséget. A jövő háborúiban továbbra is elsődle-
ges lesz a tengerek és a levegő fölötti uralom megszerzése, és 

 
19 PEATTIE 2001. 
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ennek leghatékonyabb eszköze valószínűleg még jó ideig a re-
pülőgép-hordozó marad.20 
 
 

Felhasznált irodalom 
 
ADER 2003 = ADER, Clément: Military Aviation. Air University 
Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, 2003. 
BAK – SÁRHIDAI 2006 = BAK József – SÁRHIDAI Gyula: Re-
pülőgép-anyahajók és repülőgép-hordozók, 1912-2006. Zrínyi, Buda-
pest, 2006. 
http://www.tondernraid.com/tonder.htm William Casey, a 
tonderni rajtaütés egyik pilótája leszármazottjának weboldala. 
(Utolsó letöltés: 2020.10.26.) 
CSONKARÉTI 2001 = CSONKARÉTI Károly: Az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia haditengerészete. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001. 
CSONKARÉTI Károly: A császári és királyi légierő. Hajja és Fiai 
Könyvkiadó, Debrecen, 2008. 
FERGUSON 1999 = FERGUSON, Niall: The pity of war. Basic 
Books, New York, 1999.  
FRIEDMAN 1988 = FRIEDMAN, Norman: British Carrier Avia-
tion: The Evolution of the Ships and Their Aircraft. Naval Institute 
Press, Annapolis, 1988. 
GRANT 2003 = GRANT, R. G.: A repülés évszázada. Magyar 
Könyvklub, Budapest, 2003. 
HASKEW 2016 = HASKEW, Michael E.: Aircraft Carriers: The Il-
lustrated History of the World’s Most Important Warships. Zenith 
Press, Osceola, 2016. 
HOBBS 2009 = HOBBS, David: A Century of Carrier Aviation. 
Seaforth Publishing, Annapolis, 2009. 
KAPLAN 2013 = KAPLAN, Philip: Naval Air: Celebrating a Cen-
tury of Naval Flying. Pen and Sword, Barnsley, 2013. 

 
20 HOBBS 2009. 



Fejezetek a hadtörténelemből 8. 

101 

KELECSÉNYI 2014 = KELECSÉNYI István: A francia haditenge-
részet légiereje, I. rész. Haditechnika, 2014/5. 20–25.  
GRÖBIG 2008 = GRÖBIG, Klaus: Die Stunde der Marineflieger. 
Preußische Allgemeine Zeitung, 2008. július 12. 
KLEMENSITS 2014 = KLEMENSITS Péter: Az első világháború 
kitörése a Távol-Keleten és az 1914-es hadműveletek. Hadtörténelmi 
Közlemények, 2014/3. 693–714. 
KRÁMLI 2018 = KRÁMLI Mihály: Az Osztrák–Magyar Monar-
chia csatahajói 1904-1914. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 
Budapest, 2018. 
KUTTA 2020 = KUTTA, Timothy J.: Britain’s Bold Strike From the 
Sea https://www.historynet.com/britains-bold-strike-from-
the-sea-jan-97-aviation-history-feature.htm Letöltés ideje: 
2020.10.26. 
LAYMAN 1974 = LAYMAN, R. L.: Furious and the Tondern Raid. 
Warship International, 1974/4. 374–385.  
LÉVAY 1982 = LÉVAY Gábor: Haditengerészeti flották és hadiha-
jók. Haditechnika, XVI. évfolyam, 1982. október-december. 
NEMES 2020 = NEMES Ferenc: Graf Zeppelin – A Kriegsmarine 
mostohagyereke. https://www.haborumuveszete.hu/minden-
ami-uszik/graf-zeppelin-a-kriegsmarine-mostohagyereke 
(Utolsó letöltés: 2020.10.27.)  
OLASZ 2015 = OLASZ Lajos: A hátország légvédelemének kiépítése 
az I. világháború időszakában. Belvedere Meridionale 2015/4. 24–
41.  
PEATTIE 2001 = PEATTIE, Mark: Sunburst: The Rise of Japanese 
Naval Air Power 1909–1941. Naval Institute Press, Annapolis, 
2001. 
 



 

 

 
 



 

103 

Lévai Kristóf 
 

DAVID HOBBS: A CENTURY OF CARRIER  
AVIATION: THE EVOLUTION OF SHIPS  

AND SHIPBORNE AIRCRAFT 
(recenzió) 

 

A szerzőről 
 
David Hobbs brit hadtörténész számos könyvet írt már a hadi-
tengerészet történetéről és fejlődéséről. Szakértelme és elhiva-
tottsága a téma iránt megkérdőjelezhetetlen, 1964-től 1997-ig 
szolgált pilótaként a brit haditengerészetnél, több különböző re-
pülőgépen és helikopteren is repült. Szolgálati ideje alatt mint-
egy 2.300 órát repült, és 800 alkalommal szállt le repülőgéphor-
dozóra. Szolgált a Victorious, a Hermes, az Albion, a Bulwark, a Cen-
taur, valamint a negyedik és ötödik Ark Royal hordozón is, vagyis 
szinte az összes brit repülőgép-hordozót ismerte, amely a hideg-
háború alatt szolgálatban állt. Szolgálati ideje alatt jó kapcsolato-
kat alakított ki tengerésztársaival, nem csak brit, hanem ausztrál 
és amerikai kollégáival is. Nyugdíjba vonulása óta oktat, előadá-
sokat tart, könyveket ír, valamint egy ideig a Yeoviltonban talál-
ható Fleet Air Arm Museum kurátora volt. A 2009-ben megjelent 
A Century of Carrier Aviation című könyvét az Egyesült Királyság-
ban székelő, kifejezetten a tengerészeti témájú könyvekre szako-
sodott Seaforth Publishing adta ki. A könyv, illetve a szerző többi 
műve magyar nyelven még nem jelent meg. 
 
 

Pár szó a témáról 
 
A repülőgép-hordozók történetét a nagyközönség, de még a té-
mában jártas szakértők jó része is a második világháborútól, 
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esetleg az azt megelőző évektől ismeri behatóbban. Ebben semmi 
meglepő sincsen, hiszen ez az a korszak, amikor átvette a tenge-
rek feletti vezető szerepet. A fő hadszínterükön, a Csendes-óceá-
non vívott harcok alatt repülőgép-hordozók tucatjai, repülőgé-
pek és pilóták ezrei szolgáltak, de ugyanúgy ott voltak az Atlanti-
óceánon, az Indiai-óceánon és a Földközi-tengeren is. Történé-
szek, kutatók, katonák, tengerészek és pilóták rengeteget írtak a 
csatákról, az egyes hadihajókról, a hadrendben álló repülőgépek-
ről, a sikeresen használt taktikákról, a sikerekről és kudarcokról. 
Hobbs maga is írt jó pár könyvet hasonló módon, így például 
részletesen elemezte a brit haditengerészet első világháborús 
szereplését (The Royal Navy’s Air Service in the Great War), vagy a 
Csendes-óceánon harcoló flottáét is (The British Pacific Fleet). Jelen 
könyv egyfajta alapként szolgálhat a szerző további műveihez. A 
korábbi szakirodalmak többségével ellentétben Hobbs könyve 
nem kíván egy-egy csatánál, hadihajónál vagy repülőtípusnál le-
ragadni, hanem az elmúlt évszázad történéseit és főbb állomásait 
igyekszik bemutatni, így jó áttekintést biztosít és meghozhatja az 
olvasók kedvét a továbbiakhoz. 
 
 

Egy évszázad 300 oldalon 
 
A könyv 304 oldalas, 20 fejezetre oszlik, és 200 fekete-fehér fény-
képet, rajzot és ábrát tartalmaz, melyek nagy része a szerző saját 
gyűjteményéből származik, de megtalálhatóak benne brit, fran-
cia, japán, ausztrál és amerikai tengerészeti archívumok anyagai, 
valamint magánszemélyek illusztrációi is. A könyv organikusan 
építkezik, folyamatában mutatja be és ismerteti a technikai fejlő-
dés menetét, a meghatározó innovációk mellett a bukásokat és 
zsákutcákat is láthatjuk. A könyv gazdagon illusztrált, rengeteg 
képet tartalmaz, amelyek remekül szemléltetik az elmúlt évszá-
zad fejlődését és bemutatják miképpen nézett ki az adott korszak 
repülőgépe, vagy hadihajója. A rengeteg kép mellett minden fe-
jezethez részletes jegyzeteket találhatunk, illetve a könyv végén 
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számos egyéb szerző művei és kiadványai is ott vannak a biblio-
gráfiában, melyek kiválóak lehetnek a téma iránt érdeklődők szá-
mára. Élvezetes olvasmány, ugyanakkor szükség lehet hozzá 
némi hozzáértésre a tengerészeti szakszavak és szakkifejezések 
terén, illetve a kezdeti fejezetekben, amelyek évtizedekkel ko-
rábbi történésekről mesélnek, gyakoriak a mára kihalt, már nem 
használt kifejezések is. 
 
 

A könyv felépítése 
 
A kezdetek és az első világháború 
 
Az első fejezetekben a korai repülés és a haditengerészet kapcso-
latával ismerkedhetünk meg. A legtöbb szakirodalom ezzel a kor-
szakkal nem, vagy csak kisebb mértékben foglalkozik, hiszen 
közel sem olyan izgalmas vagy látványos, mint a későbbi konflik-
tusok. Mégis fontos megismerni és megérteni ezt az időszakot ah-
hoz, hogy a későbbi történéseket értelmezni tudjuk. Az első repü-
lőcsónakok, vízi repülőgépek, léghajók terveit és használatát a 
szerző részletesen bemutatja, külön kitérve a korszak nagyhatal-
maira, mint a brit, az amerikai, a francia és a japán haditengerésze-
tére. Részletekbe menően megismerhetjük az 1910-es évek viszo-
nyait, a korszak úttörőit, a tesztekhez és kísérletekhez felhasznált 
hadihajókat. Az első világháború hadszíntereiből és csatáiból töb-
bet is bemutat a szerző, elsősorban a legaktívabb, illetve az általa 
legjobban ismert brit tengerészet szemszögéből, de megemlíti a ja-
pán és a francia eredményeket is. Külön fejezetet kaptak a na-
gyobb méretű, a technológiai fejlődés szempontjából jelentősebb-
nek mondható hajók, mint a brit HMS Furious és HMS Argus, va-
lamint az amerikai USS Langley, de láthatjuk a cirkálókra és csata-
hajókra telepített hidroplánok első képviselőit is. Megismerhetjük 
a hajók felépítését, a rajtuk használt repülőgépeket és fegyvereket, 
a háborúk, illetve a hadgyakorlatok során végrehajtott bevetéseket 
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is, megismerkedhetünk erősségeikkel és hiányosságaikkal, a sze-
mélyzet tapasztalataival és véleményükkel.  
 
 
Az útkeresés korszaka és második világháború 
 
A nyolcadik fejezettől már a két világháború közötti időszakról 
és az egymástól markánsan eltérő tengerészeti elképzelésekről 
olvashatunk. A szerző részletekbe menően bemutatja a külön-
böző országok stratégiáit, hajóit és az általuk használt különböző 
repülőgépek típusait. Főként a Japán és az Egyesült Államok ha-
ditengerészete a meghatározó itt és a második világháborút leíró 
fejezetekben, de természetesen a szerző hazája, Nagy-Britannia 
is szerepet kap, valamint megemlíti a náci Németország és Fran-
ciaország félbehagyott hordozóprogramját is. Tökéletesen kiraj-
zolódik, hogy a különböző tengerészetek mely országokat tekin-
tették fenyegetésnek és miképpen készültek az elkövetkezendő 
háborúra. Nagy-Britannia egyre inkább Németország és Olasz-
ország ellen fordult, katonai vezetői elsődleges hadműveleti te-
rületként az Északi- és a Földközi-tengert jelölték meg és ennek 
megfelelően dolgozták ki a harceljárásaikat, és főként a torpedó-
fegyverzetre és az éjszakai támadásokra specializálódtak. 

Japán és az Egyesült Államok már az 1930-as évektől egy 
egymás elleni csendes-óceáni háborúra készült, ahol a hatalmas 
távolságok miatt a hordozók elsődleges szerepe megkérdőjelez-
hetetlenné vált. Az amerikai és japán hordozók méretileg na-
gyobbak voltak a briteknél, több repülőgépet szállíthattak, to-
vább tartózkodhattak a harctéren. Ebben a régióban a zuhanó-
bombázókra, illetve a vadászgépekre helyeződött nagyobb 
hangsúly, az elsődleges cél pedig az ellenséges hordozók meg-
semmisítése lett. 

A 11. fejezetben egy részletes összehasonlítást is kapunk: a 
brit flotta egyik legnagyobb hordozóját, az 1944-ben hadrendbe 
állított HMS Implacable hordozót szinte a legutolsó csavarig be-
mutatja a szerző és összehasonlítja a kortárs amerikai és japán 
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hajókkal, illetve a repülőgépeket és a harceljárások közötti kü-
lönbségeket is elemzi. 
 
 
A tengerek ura és hidegháború korszaka 
 
Több fejezet szól a hidegháborús fejlesztésekről, főként a nyugati 
haditechnikáról, de a fő fókusz a szerző személyes tapasztalatain 
és élményein, ebből kifolyólag a brit haditengerészeten van. 
Szóba kerül a brit flotta háborús szereplése és annak hatása az 
1945 utáni fejlesztésekre, bemutatásra kerül a brit hordozók sze-
replése a koreai háborúban. Egész fejezetek szólnak a légcsava-
ros gépekről a sugárhajtású gépekre való átállás nehézségeiről és 
a hordozófedélzetek átalakulásáról, mind a felhasznált anyago-
kat tekintve, mind pedig a fedélzet alakja szempontjából. Láthat-
juk a különbségeket a brit és az amerikai fejlesztésekben, amelyet 
részben a különböző elképzelések és filozófiák, részben a gazda-
sági lehetőségek befolyásoltak. Külön fejezetet kaptak még a he-
likopterek, valamint a rövid és/vagy függőleges fel- és leszál-
lásra (V/STOL) alkalmas repülőgépek. A helikopterek vették át 
a hidroplánok feladatait a kutató- és mentő feladatoknál, idővel 
képessé váltak a tengeralattjárók elleni harcra és felderítésre is. 
Utóbbiak a hordozók mellett megjelentek más hajótípusokon is, 
például fregattokon, rombolókon és mára szerves részévé váltak 
a haditengerészeteknek. Megjelent egy új hordozótípus is: a he-
likopterhordozó, amely a különleges műveleti egységek, tenge-
részgyalogosok szállítására bizonyult kiválóan alkalmasnak. 
 
 
Mi lett volna, ha…? 
 
A 18. fejezet igen érdekes, a brit flottafejlesztések meg nem való-
sult programjait mutatja be, köztük a híres-hírhedté vált Habba-
kuk tervet, amely gyakorlatilag egy jégből készült úszó sziget lett 
volna. Az igencsak nagyravágyó terv mellett szóba kerül még 
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pár jóval reálisabb terv is, például az 1943-ban megrendelt, de 
soha meg nem épített Malta-osztályú hordozók, amelyek akár az 
Egyesült Államok hordozóival is egy szinten lehettek volna. 
Több hidegháborús hordozótervezet és program is szóba is kerül 
az 1950-es és 1960-as évekből. 
 
 
…És mi lesz a jövőben? 
 
Az utolsó fejezetet a szerző a legújabb fejlesztéseknek szenteli. 
Helyet kaptak itt a lopakodó F-35 harcigépek, az X-47 pilóta nél-
küli repülőgépek, a US Navy legújabb hordozója a Gerald R. Ford 
(CVN 78) az új típusú elektromágneses katapultjával, említi a brit 
haditengerészet új repülőgéphordozóit, a Queen Elisabethet és a 
Prince of Walest is, valamint a francia haditengerészet Charles de 
Gaulle-ját felváltani hivatott új hordozótervet és a Mistral heli-
kopterhordozókat. A jövőben növekedni látszik az igény erre a 
hajótípusra, Spanyolország, Olaszország, Dél-Korea, Japán és 
Kína is érdeklődést mutat ilyen hajók tervezése és építése, illetve 
beszerzése iránt. 
 
 

Végszó 
 
A könyv egy könnyen érthető, az elmúlt nagyjából száz éves idő-
szakot felölelő mű, amely igyekszik a technikai fejlődés állomá-
sait és jelentősebb eredményeit bemutatni. Természetesen az 
egyes konfliktusokat, hajó- és repülőgép–típusokat ennél sokkal 
bővebben, sokkal részletesebben is ismertetni lehetett volna, ez 
azonban már nem fért bele a könyvbe, amelynek ugyanakkor 
nem is ez volt a célja. Ez a kötet sokkal inkább egy átfogó ismer-
tetés, mely meghozza az érdeklődést a téma behatóbb megisme-
rése iránt; irányt adhat az olvasónak a téma további kutatásához, 
akár Hobbs többi könyvén keresztül, akár egyéb szerzőktől. 
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Bárkinek bátran ajánlható, aki érdeklődik a téma iránt, akár a ten-
gerészettel, akár a légierővel kapcsolatos témában.  
 
David Hobbs: A Century of Carrier Aviation: The Evolution of Ships 
and Shipborne Aircraft. Naval Institute Press, Annapolis, 2009. 
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Palócz Márk 
 

BENE KRISZTÁN: FEJEZETEK A FRANCIA-MAGYAR 

KATONAI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉBŐL1 
(recenzió) 

 
A Fejezetek a francia-magyar katonai kapcsolatok történetéből (fran-
ciául Chapitres de l’histoire des relations militaires franco-hongro-
ises) című könyvet Dr. habil. Bene Krisztián írta, Magyarország 
egyik elismert történész-légiókutatója. A művet a Fakultás Ki-
adó adta ki Budapesten 2019-ben. Tartalmát tekintve a könyv 
különböző tanulmányokból áll, amelyek mind a magyar–fran-
cia katonai kapcsolatokat vizsgálják hadtörténeti szempontból. 

Az író – Bene Krisztián2  – 1980-ban született Pécsett, Ma-
gyarországon. A Pécsi Tudományegyetemen szerzett PhD fo-
kozatot 2011-ben történelemtudományokból, öt évvel később, 
2016-ban habilitált. Kutatási területei a francia politika-, had-, 
és diplomáciatörténet. 2005 óta a Pécsi Tudományegyetem 
munkatársaként a jövő generációinak képzésével foglalkozik 
egyetemi oktatóként. Az elmúlt tíz évben temérdek kisebb-na-
gyobb publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven egy-
aránt. Ezek közül is kiemelkedő hivatkozásszámmal rendel-
keznek a Collaboration militaire française dans la Seconde Guerre 
mondiale és A Francia Antibolsevik Légió a keleti hadszíntéren című 
monográfiák.  

A könyv már rögtön az első oldalon meglepetéssel szolgál 
az olvasó számára: a szerző nevét követően a cím magyar és 
francia nyelven is feltüntetésre került. Ebből már sejteni lehet, 
hogy nem csupán anyanyelvünk, hanem a francia nyelv is 

 
1 AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-20-2-II 
KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK A NEMZETI 
KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT 
SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT. 
2 https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=30461 
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kimagasló szerepet kap a tanulmánykötetben. Tovább lapozva 
a tartalomjegyzék is elénk tárul, melyből tökéletesen látszik és 
beteljesedik az olvasó feltételezése a művel kapcsolatban, 
ugyanis az összes fejezetet két nyelven publikálták, ezzel az író 
hozzájárul a hazai szakirodalmi palettán nem annyira gyakori 
szokásnak, hogy a tudományos publikáció két – a témához szo-
rosan kapcsolódó – nyelven kerül publikálásra. 

A szerző a Bevezető részben kitér munkájának legfőbb okára 
és jelentőségére. Hadtörténeti szempontból bizonyos korszako-
kat a témában már tanulmányoztak és dokumentáltak ugyan, 
de még így is maradtak hiányosságok, bizonyos vakfoltok, 
amelyeket a szerző – aki már több mint tizenöt éve kimagasló 
eredményeket prezentált a témakörben – jelen könyvével pótol. 
A szerző a mű elkészítéséhez számos külföldi és hazai levéltári 
adatra, könyvre, cikkre, tanulmányra, folyóiratra és internetes 
forrásra támaszkodott. 

A kötet több tanulmányból áll, ezek a francia-magyar had-
történet egy-egy epizódjára vagy korszakára fókuszálnak az el-
múlt 150 év távlatára visszatekintve, ezzel a szerző megpró-
bálja átfogóan (bár mozaikszerűen) prezentálni az olvasónak az 
eddig szinte érintetlen viszonyrendszert a két ország katonai 
kapcsolataira vonatkozóan. Az egyedisége ezeknek az írások-
nak az, hogy a befogadóközönsége nem korlátozódik arra a kö-
rülbelüli 10-15 millió főre, akik a magyar nyelvet beszélik, ha-
nem a mű kétnyelvűségének hozományaként további 300 mil-
lió3 francia nyelvű olvasó számára is elérhetővé válik a tudomá-
nyos munka. Mivel szívemhez közel áll – nem csupán a magyar, 
hanem – a francia nyelv (is), így boldogan vettem a kezembe a 
könyvet és meglepetésként ért, hogy Bene Krisztián az idegen-
nyelvű fejezeteket közel anyanyelvi szinten írta meg. 

A Bevezető utáni első fejezet magába foglalja a könyv alap-
jait, így ezt a következőkben részletesebben is bemutatjuk. A 
szerző egy mérvadó témabevezetővel kezdi A francia-magyar 

 
3 Itt nem csak Franciaországra, hanem az egész frankofón világra gondolok. 



Fejezetek a hadtörténelemből 8. 

113 

kulturális kapcsolatok fejlődése multidiszciplináris megközelítésben 
(franciául: L’évolution des rapports culturels franco-hongrois dans 
une approche multidisciplinaire), amely mintegy összefoglalja az 
utóbbi két évezred francia–magyar kulturális, katonai és politi-
kai kapcsolatát. Hatásos és szükségszerű nyitány, amely kon-
textusba helyezi az olvasót és a témát egyaránt.  

A fejezetet négy fő részre tagolta (a bevezetést és az össze-
foglalást leszámítva): elsőként A francia-magyar kapcsolatok jel-
lemzőiről, majd A kapcsolatok kezdeteiről, ezt követően A 20. szá-
zad sorsfordulóiról számol be nekünk a mű írója, végül pedig a 
rendszerváltás utáni viszonyrendszert mutatja be nekünk egé-
szen napjainkig (A viszony alakulása a rendszerváltástól napjainkig 
címmel). 

A francia–magyar kapcsolatok jellemzését különböző té-
nyezők alapján kezdi meg: földrajzi távolság, civilizációs és 
nyelvi különbségek. Később kitér arra a megállapításra is, hogy 
a két állam általában egymással szembenálló katonai és politi-
kai táborokat erősített az utóbbi évszázadok során és az együtt-
működés inkább csak kivételesen jellemző, így arra a következ-
tetésre jut, hogy ezek a kapcsolatok egymástól távol állók és 
nem éppen barátiak voltak. Itt az olvasó már sejteni kezdi a 
francia–magyar kapcsolatok viszonyrendszerét és azt is, hogy 
nagyjából miről fog szólni ez a fejezet. 

A kapcsolatok kezdetei című részt azzal indítja, hogy a magyar 
kalandozóhadjáratok során a magyar csapatok (a 9. század vé-
gén és a 10. század elején) körülbelül tizenkétszer érték el a 
francia területeket. Azonban a szerző rámutat arra, hogy a kap-
csolatok nem itt veszik kezdetüket: néhány évszázaddal koráb-
ban élt egy nagyon fontos római személy (tours-i Szent Márton 
vagy latinul Sanctus Martinus Turonensis), aki „megalapozta” 
a két „leendő ország” közötti kapcsolatot, mivel a mai Magyar-
ország területén (az akkori Pannonia provinciában született), de 
a későbbi Franciaország területére vándorolt és Tours vá-
rosának püspöke lett. A következő időpont már a 13. század-
ban, a keresztesháborúk idejére tevődik, amikor francia 
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keresztes seregek vonulnak végig Magyarország területén és 
ebből kifolyólag a diplomáciai kapcsolatok a Francia és Magyar 
királyságok között megerősödnek: francia lovagokat, mester-
embereket és földműveseket hívnak meg, hogy a tudásukat to-
vábbadják a magyaroknak, ráadásul a francia ciszterci rend is 
megtelepedhet a Magyar Királyság területén, ezzel mintegy 
megpecsételve a két uralkodó közötti politika fontosságát. 

A dinasztikus kapcsolatokra is kitér a szerző, miszerint 
több magyar király is francia feleséget választott magának, 
amelyet több példával támaszt alá. A 14. században a kapcsola-
tok szorosabbá válására tér ki, amikoris a harmadik Anjou-ház 
magyar ágának tagjai foglalják el Magyarország trónját. Ezzel 
együtt járt az is, hogy a királyságban számos új reform – a köz-
igazgatásban, oktatásban (gondolok itt Magyarország első 
egyetemére), kultúrában – nyugati mintára bevezetésre került 
(a hadsereget például francia minták alapján állították fel).  

Az ezt követő időszakban csak elvétve került sor a magyar–
francia kapcsolatok erősítésére vagy éppen szembeállítására. II. 
Rákóczi Ferenc a róla elnevezett szabadságharc ideje alatt dip-
lomáciai úton segítségért folyamodott az akkori francia uralko-
dóhoz, XIV. Lajoshoz, aki egy rendszeres éves anyagi támoga-
tás mellett többféle segítséget is nyújtott neki, ezenfelül elis-
merte erdélyi fejedelemnek és politikai helyzetén is javított a 
nemzetközi színtéren. Majd mikor a szabadságharc leverése 
után Rákóczi többedmagával száműzetésbe menekült, első cél-
pontja Franciaország volt, ahol több társa le is telepedett. Töb-
ben csatlakoztak a francia hadsereghez és segítettek megalapí-
tani a híres huszárezredeket, de közülük is a legismertebb Ber-
csényi László gróf volt, aki 1758-ban, szolgálatának végén még 
a Franciaország marsallja rangot is megkapta. 

A 18. század végén fiatal magyar nemesek a felvilágosodás 
és a francia forradalom eszméivel tértek haza nyugat-európai 
látogatásuk után, amely komoly hatást gyakorolt a magyar ja-
kobinus mozgalomra is, de végtére ez az eszme nem eresztett 
gyökeret Magyarországon, viszont ez is hozzájárult ahhoz, 
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hogy a két nemzet egymással szembenálló katonai-politikai tá-
borokban találja magát a későbbiek során, így Magyarország 
katonái Napóleon ellen a Habsburg Birodalom oldalán harcol-
tak. 1809-ben a francia hadsereg Győr mellett végzetes csapást 
mért az osztrák–magyar seregekre, ami nagyon sokáig negatí-
van hatott és élt a magyar köztudatban. 

Az 1830-40-es években a kultúra és az irodalom idehaza is 
virágzásnak indult a francia hatásnak köszönhetően, de a ma-
gyar–francia kapcsolatok egyik csúcspontja mégis 1848-ban a 
magyar szabadságharccal érkezett meg, amikor a francia forra-
dalom mintaként szolgál a magyar számára. Ez az összefüggés 
a későbbiekben pozitív hatást vált ki Franciaországban, így a 19. 
század második felében a francia–magyar kulturális kapcsola-
tok aranykorukat élik. Főképp a magyar művész- és irodalom-
világra van nagy hatással a francia kultúra (például Adyra vagy 
Munkácsyra). 

Az igazán nagy változásokat A 20. század sorsfordulói hoz-
ták: példaként vehetjük a világháborúkat – ahol a magyarok és 
a franciák egymás ellenségei voltak – és azok kimenetelét. A tri-
anoni békeszerződés után Franciaországot a magyar nemzet el-
lenségének tekintette, mivel úgy vélte, hogy területének kéthar-
mad részét elcsatolta a környező országok javára, ami negatí-
van hatott a két ország közötti kapcsolatokra. 

Az 1920-as évek után elindult egy enyhülési folyamat a 
magyarok részéről, amely azt eredményezte, hogy magyar ál-
lami ösztöndíjjal a magyar egyetemek hallgatói párizsi felső-
oktatási intézményekbe mehettek tanulni. Majd az író később 
arra is kitér, hogy a két állam társfinanszírozásával létrejön 
egy budapesti francia nyelvű újság is, megalakul a Párizsi Ma-
gyar Intézet (amely később nagy erőfeszítéseket tesz, hogy ter-
jessze a magyar nyelvet és kultúrát Franciaország területén), 
továbbá míg néhány gimnáziumban francia tagozatok indul-
nak, addig az egyetemeken francia tanszékek jönnek létre, 
mindemellett számos francia tematikájú konferencia is meg-
rendezésre kerül.  
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A második világháború is fordulatot hozott a magyar–
francia kapcsolatokban. Ugyan egymással szembenálló felek-
ről van szó, a két ország mégsem üzent hadat egymásnak, sőt 
a Németországból hazánkba szökött francia hadifoglyok (kö-
rülbelül 1.200 fő) német hatóságok felé történő kiadatására so-
sem került sor, még annak ellenére sem, hogy a magyar és né-
met felek szövetségesi viszonyban álltak egymással. Ez az 
ezerpárszáz fő nagyban hozzájárult a magyarországi franko-
fón kultúra terjesztéséhez. Pár gondolatban a szerző a francia 
hadseregben, az Idegenlégióban és a Szabad Francia Erőkben 
szolgáló magyarokat is megemlíti, – nem mellesleg ez a leg-
főbb kutatási területe Bene Krisztiánnak4 –, akik a második vi-
lágháború ideje alatt ragadtak fegyvert, hogy megvédjék a 
francia trikolórt és új hazájuk érdekeit. 

A francia–magyar kapcsolatok szempontjából sajnálatos 
módon a második világháború vége és a hatalomra kerülő új 
kommunista vezetés nem hozott sikereket. Az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc egy cseppet változtatott ezen, mivel a 
franciák – több más nemzettel az élen – humanitárius segítsé-
get nyújtottak a hazájukat elhagyó magyaroknak. A 60-as 
években a kapcsolatok enyhülésével újra megnyitottak a nagy-
követségek mind a két országban, ahogy a francia tanszékek 
is, illetve a középiskolák számára is megadták a francia nyelv, 
mint második idegennyelv integrációjának a lehetőségét is a 
curriculumba. 

A viszony alakulása a rendszerváltástól napjainkig című rész-
ben a szerző kitér mindarra, hogy milyen változások következ-
tek be a 60-as évektől a rendszerváltozás korszakán át egészen 
napjainkig; a politikai, gazdasági, kulturális és oktatási színte-
reken egyaránt. A fejezetnek ezen részéből tudomást szerezhe-
tünk arról, hogy jelenleg hány köz- és felsőoktatási intézmény-
ben van jelen a francia nyelv és kultúra oktatása, illetve, milyen 

 
4 Bene Krisztián: A Szabad Francia Erők 1940-1943. A francia katonai együtt-
működés a második világháborúban. Kronosz Kiadó, Pécs, 2017. 
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intézetek biztosítják a francia nyelv és kultúra fennmaradását 
Magyarországon, jelenleg ez mekkora népszerűségnek örvend 
a lakosság köreiben. Ezen felül érdekességképpen még a ma-
gyarországi francia gazdasági jelenlétről is felvillant néhány 
gondolatot a szerző. 

E részfejezete a könyvnek átfogóan beszél a francia–magyar 
kulturális kapcsolatok történetéről egészen a honfoglalástól 
napjainkig. Az olvasó minden fontos információt megtud arról, 
hogy ez az évszázadokon átívelő kapcsolat hogyan és milyen 
irányba fejlődött politikai, gazdasági, kulturális és egyéb terü-
leteken és hol tart jelenleg. A könyv írója számos forrás felhasz-
nálásának segítségével tárja elénk az ebben a fejezetben talál-
ható információhalmazt, amely művének tökéletes alapzatául 
szolgál. Ahogy azt már a recenzióm elején is megemlítettem, a 
könyv kétnyelvűségének köszönhetően ezt a fejezetet is ha-
sonló igényességgel franciául is megírta a szerző, amely a 
L’évolution des rapports culturels franco-hongrois dans une approche 
multidisciplinaire címmel található meg egyből a magyar nyelvű 
testvére után. 

A kötet további részeiben Bene Krisztián rátér a könyv cím-
ében szereplő fő témájára: a francia–magyar katonai kapcsola-
tok fontosságára hadtörténeti szempontból. Olvashatunk Na-
póleon katonáiról, akik megjárták Baranya megyét; a francia 
hadsereg magyar katonáiról az első világháborúban; a második 
világháború alatti francia–magyar katonai kapcsolatok történe-
téről; a francia hadsereg magyar önkénteseinek sorsáról a má-
sodik világháborúban; a francia Ellenállás magyar származású 
tagjairól; a német hadsereg francia önkénteseiről, akik Magyar-
országra keveredtek a második világháború folyamán és végül 
az NSKK francia alakulatának harcairól Magyarországon a Vö-
rös Hadsereg ellen.5 A könyv fejezetei tudományos jellegűek, 

 
5 Utóbbi eredmények szintén korábbi elmélyült kutatásokon alapulnak. Lásd 
Bene Krisztián: A Nagy Károly hadosztály. A Waffen-SS francia önkéntesei-
nek harcai a keleti hadszíntéren. PTE BTK TTI MOSZT, Pécs, 2016. 
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de a hétköznapi olvasónak is számos izgalmas információt tar-
talmaznak. A kötet legvégén a mellékletekben megtalálhatjuk 
az első világháború során a francia hadsereg kötelékében szol-
gáló és hősi halált halt magyar származású katonák, valamint a 
második világháború alatt a Francia Ellenállásban szolgáló ma-
gyar származásúak adatait. 

Számos cikk, tanulmány és könyv is íródott már a témával 
kapcsolatban (ahogy azt maga a szerző is megemlíti művének 
bevezetésében), de ilyen újszerű és különleges információk mo-
zaikszerű beillesztése a magyar–francia katonai kapcsolatok 
történetébe talán még nem, vagy csak nagyon kevés esetben for-
dult elő. A köztudatban szereplő magyarországi francia hagya-
tékok történeteit érdemesnek találnám feldolgozni és a nagy-
plénum elé tárni, ahogy ezt olvashatjuk is a könyv második fe-
jezetében, mivel mindenki számára evidensnek tűnik a jelenlé-
tük, de sajnos a történetük már kitörlődött az emberek emléke-
zetéből. Különlegesnek találom azt is, hogy a könyv nem csak 
magyar, hanem francia nyelven is prezentálja ugyan azokat az 
információkat, ezzel megnyitva az utat a frankofón olvasók szá-
mára is, így összegzésképp a Fejezetek a francia–magyar katonai 
kapcsolatok történetéből című könyvet Bene Krisztián tollából bát-
ran merem ajánlani azoknak, akik kíváncsiak a francia–magyar 
katonai kapcsolatok több évszázadon átívelő történetére. 
 
Bene Krisztián: Fejezetek a francia–magyar katonai kapcsolatok tör-
ténetéből. Fakultás Kiadó, Budapest, 2019. 250 old. 
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Turnár Erik 
 

PRITT BUTTAR: GERMANY ASCENDANT. 
THE EASTERN FRONT 1915 

(recenzió) 
 

Az I. világháború 100 éves évfordulója alkalmából 2014-től kez-
dődően drasztikusan megnövekedett a konfliktusról szóló cik-
kek, monográfiák és tanulmánykötetek száma. Az elkészült 
munkák közül nagyon kevés foglalkozik a keleti front esemé-
nyeivel, Pritt Buttar brit hadtörténész munkája éppen ebből ki-
folyólag olyan jelentős. A szerző munkái a II. világháborús ke-
leti front harcait dolgozzák fel, a Nagy Háború centenáriuma 
alkalmából pedig hozzáfogott az I. világháború eseményeit át-
tekinteni. 2014 és 2017 között jelent meg monumentális mun-
kája, amely négy kötetben mutatja be a keleti front harcait és a 
mögöttük lévő részleteket. Annak ellenére, hogy mind a négy 
kötet egy nagy munka része, különálló monográfiákként visel-
kednek, mindegyik jól körülhatárolt keretek között mozog. 
2015-ben jelent meg a Germany Ascendant, The Eastern Front 1915 
című kötet, mely második eleme az említett munkának.  

A kötet 12 fejezetben 1915 eseményeit járja körül, bemu-
tatva, hogy az 1914-es tapasztalatok alapján hogyan próbálkoz-
tak a szembenálló felek döntő fölényt kiharcolni egymással 
szemben. A szerző végjegyzetet használ, ami segíti a folyama-
tos olvasást. Számos térkép található a kötetben, amelyek jelen-
tősen megkönnyítik az események térbeli elhelyezését és köve-
tését. A térképek mellett korabeli fotók is megtalálhatóak, amik 
közelebb hozzák az ismert tábornokokat, illetve segítenek job-
ban megismerni a háború arculatát. A kötet nagy erőssége a na-
gyon bőséges irodalomjegyzék, amely jól mutatja, milyen ala-
pos kutatómunka előzte meg a mű elkészítését. A levéltári for-
rások, illetve a szekunder munkák mellett a szerző nagy meny-
nyiségben használt fel naplókat és memoárokat. A 
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visszaemlékezéseket megfelelő kritikával kezelte, bő magyará-
zattal látta el, megemlítve a bennük előforduló véletlen, vagy 
szándékos ferdítéseket és a mögöttük megbúvó okokat, így az 
olvasó nem csak azt tudja meg, hogy az idézett katonai vezetők 
mit gondoltak, vagy mondtak, hanem azt is, hogy milyen moti-
vációk és gondolkodásmód húzódik meg mögöttük, betekintést 
nyerve a kor mentalitásába. A kötet sok adatot közöl, a hadmű-
veleteket minimum hadtest, de sokszor inkább hadosztály, sőt 
néha ezred szinten mutatja be, ugyanakkor az arányok megfe-
lelően el vannak találva, az események könnyen követhetőek. 

Az első fejezetben a szerző bemutatja a harcoló feleket, il-
letve 1914 keserű tapasztalatainak a hatását. Mivel a háború ki-
törése előtt minden hadviselő fél a porosz-francia háború, a búr 
háborúk, valamint az orosz-japán háború tapasztalatai alapján 
készítette fel saját hadseregét, az agresszív támadó doktrína 
volt a mérvadó. Mivel 1914 folyamán az addig alapvetőnek tar-
tott formulák elbuktak, 1915 mindenki számára a kísérletezést 
jelentette, új stratégia kidolgozását, amellyel lehetséges a győz-
elem kivívása. A szerző külön-külön mutatja be azokat a meg-
határozó okokat, amelyek miatt 1914-ben a szembenálló felek 
nem tudtak a fronton fölényt kiharcolni, illetve, hogy az első 
hónapok harcai milyen nehézségeket teremtettek a háború kö-
vetkező időszakára. 

Oroszország számára a háború hatalmas csalódást és vér-
veszteséget jelentett, a háborút megelőző gondok pedig erőtel-
jesen kiütköztek. A logisztikai hiányosságok, az elavult hadren-
dezési elv mellett súlyos gondot jelentett a tábornoki kar szét-
húzása és a lőszerhiány. Az előbbiért elsősorban Szuhomlinov 
hadügyminiszter felelt, aki a vezetői posztokat igyekezett 
hozzá hűséges emberekkel feltölteni, így nemcsak tehetségtelen 
személyeket juttatott vezetői pozícióba, hanem megosztó intéz-
kedései okán az orosz tábornoki kar kettészakadt, ebből kifo-
lyólag a közös munka rendkívül nehézzé vált. Jó példa erre 
Tannenberg, ahol a két támadó orosz hadsereg parancsnoka 
személyes ellentét miatt nem volt hajlandó együttműködni, így 
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a kisebb létszámú német csapatoknak sikerült egyenként fel-
morzsolni a két orosz hadsereget. A másik égető probléma a tü-
zérségi lőszer súlyos hiánya volt. A háború kitörésekor a néme-
tek úgy számolták, hogy ágyúnként 3000 gránát sem lesz ele-
gendő, ezzel szemben az oroszok ezer gránáttal sem rendelkez-
tek lövegenként, valamint a meglévő lőszert a nyugati határ kö-
zelében elhelyezkedő erődökben raktározták el, a csapatokhoz 
történő eljuttatása pedig óriási feladatot jelentett annak az orosz 
hadseregnek, amely a háború előtti hadgyakorlatok során nem 
tartotta fontosnak a logisztikai feladatokat. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia számára 1914 a keleti fron-
ton igazi katasztrófát jelentett. Az oroszok mélyen benyomul-
tak Galíciába és jelentkezett az a probléma, amely a k.u.k. csa-
patokat végig elkísérte a háború alatt, nevezetesen, hogy jelen-
tős német segítség nélkül nem voltak képesek hatékonyan tá-
madni, vagy védekezni. Conrad von Hötzendorf vezérkari fő-
nök által erőltetett támadásoknak súlyos következményük volt. 
A háború előtt a szervezésnél figyeltek arra, hogy nemzetiségi-
leg homogén alakulatok jöjjenek létre, viszont 1914 óriási vér-
vesztesége ezt a rendszert erőteljesen megbolygatta. A szükség 
miatt a csapatok nemzetiség szerinti feltöltése már megoldha-
tatlan volt. Ez különösen annak tekintetében volt aggasztó, 
hogy arányaiban az altiszti és tiszti állományt érte a legsúlyo-
sabb veszteség, így egyre többször fordult elő, hogy az újonnan 
kinevezett egységparancsnokok nem beszélték az állomány 
nyelvét, ami egyre gyakrabban komoly feszültséget jelentett. 

A német hadsereg volt egyértelműen a legerősebb a keleti 
fronton. A német hadsereg képzettsége, felszereltsége és kezde-
ményezőkészsége már az első hónapokban egyértelmű fölényt 
jelentett. Ennek ellenére a német vezetés számára az eltelt idő-
szak egyértelmű csalódást jelentett, mivel a vártnál jóval na-
gyobb számú német erőt kellett keletre csoportosítani, nagy-
mértékben korlátozva a nyugati fronton a lehetőségeket. Az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy az osztrák–magyar erők képtelenek je-
lentős német segítség nélkül visszaverni az orosz hadsereg 
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támadását. A két hadsereg közötti nézeteltérések megmutat-
koztak, a német tábornokok hajlamosak voltak lenézni szövet-
ségeseiket, ami lassan megmérgezte a kapcsolatukat.  

A következő három fejezet a téli–tavaszi hadműveletekkel 
foglalkozik, egyrészt az orosz hadsereg Mazuri-tavaknál indí-
tott támadásával, másrészt a Kárpátokban folyó véres harcok-
kal. Annak ellenére, hogy két különböző frontszakaszt ír le, na-
gyon jól összeillenek, a szerző igyekezett párhuzamot vonni a 
két hadszíntér között. Mindkét ütközet óriási vérveszteséget je-
lentett, bármiféle siker kivívása nélkül. Az 1914-es harcokat kö-
vetően az osztrák-magyar és orosz csapatok nagyon rossz álla-
potban voltak, ezt a téli harcok még súlyosabbá tették. A követ-
kezmény a k.u.k. csapatok számára volt a legsúlyosabb, a Kár-
pátok között elszenvedett óriási veszteségeket a hadsereg soha 
nem tudta kiheverni. A háború előtti haderő teljes mértékben 
elpusztult, innentől kezdve az osztrák–magyar seregeket túl-
nyomórészt gyengén képzett katonákkal kellett feltölteni, sok-
szor az egy egységen belüli katonák nem értették egymás nyel-
vét. A helyzetet tovább rontotta, hogy még a Kárpátok védel-
mére is német csapatokat kellett bevetni, tovább mélyítve a két 
szövetséges hadsereg közötti ellentétet. 

A Mazuri-tavaknál indított offenzíva az előbbihez hasonló 
módon zajlott le. Az orosz hadsereg támadása egyszerűen szét-
porladt a németek védelmén, a logisztika szervezettsége, a csa-
patok felszereltsége és a seregtestek közötti együttműködés új-
ból elégtelenre vizsgázott. A káoszt tovább növelték a táborno-
kok közötti személyes ellentétek, illetve a kudarc felelőseinek 
megtett főtisztek leváltása. 

Amíg az osztrák–magyar és az orosz csapatok a meddő har-
cokban kivéreztek, a németek értékes tapasztalatokat gyűjtöt-
tek. A nyugati fronttal ellentétben keleten nem alakult ki igazi 
állóháború, így ezt ki lehetett használni nagyobb hadműveletek 
lebonyolítására. Továbbá fontos felismerés volt, hogy tüzérségi 
fölény, illetve kellő számú tartalék nélkül nem lehetséges egy 
támadás sikerre vitele. Ennek megfelelően tavasszal a német 
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hadsereg erőt gyűjtött és felkészült egy olyan támadásra, 
amelytől a keleti front aktivitásának drasztikus csökkenését, 
esetleg az orosz hadsereg teljes összeomlását várta. 

A kötet túlnyomó része Mackensen tábornok híres áttöré-
sével foglalkozik. Az események bemutatása mellett a szerző 
gondosan ügyel arra, hogy a sikeres offenzíva okait és követ-
kezményeit is megfelelően bemutassa, és azt kell mondanunk, 
a feladatot sikeresen teljesítette. A szerző Mackensen sikerének 
fő okát a pontos előkészületekben, a tüzérségi fölény helyes ki-
használásában, valamint a német logisztikai gépezet olajozott 
működésében találta meg. A felsorolt okokon kívül pontos be-
mutatásra kerül a front északi része, mivel Mackensen taktikai 
győzelmét az növelte igazi áttöréssé, hogy az Ober-Ost1 csapa-
tai északon – Hindenburg és Lundendorff vezetésével – szintén 
támadásba lendültek, ezzel megfosztva az oroszokat annak le-
hetőségétől, hogy átcsoportosítással állítsák meg Mackensen 
csapatait. 

A németek sikere óriási káoszt eredményezett a Sztavka 
(orosz főparancsnokság) berkein belül, ennek leglátványosabb 
példája Nyikoláj nagyherceg leváltása volt a főparancsnoki 
posztról. Helyét személyesen II. Miklós cár vette át, ami a biro-
dalom számára katasztrofális következményekkel járt. A szerző 
nagyon helyesen mutatja be az orosz belpolitikai helyzetet, va-
lamint azt a mentalitást, ami a cár döntéséhez vezetett. A kötet 
nagyon jól ismerteti, hogy ennek hatására minden katonai ku-
darc legfőbb felelősének a cárt fogják kikiáltani, ami végzetes 
hatással lesz a cári család amúgy sem pozitív megítélésére. A 
szerző nem felejti el megemlíteni azt sem, hogy mivel a cárnak 
a főparancsnokságon kellett tartózkodnia, a belpolitikai helyzet 
rendkívül instabillá vált. A cár távollétében a cárnénak a mi-
niszterekkel együtt kellett kormányoznia. A cárné, valamint 

 
1 Ober-Ost: a keleti német főparancsnokság. Annak ellenére, hogy alapvetően 
az Ober-Ost parancsnoksága alá tartozott a teljes keleti front, Mackensen tőle 
függetlenül, csak az OHL-nek (Oberste Heeresleitung – Német Főparancsnok-
ság) alárendelve tevékenykedett 1915 nyarán. 
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bizalmasa Raszputyin nagyon megosztó személyiségek voltak, 
a minisztereket többször váltották le, hogy nekik szimpatikus 
személy kerüljön pozícióba. A szerző nem követi el azt a hibát, 
hogy egyoldalúan mutassa be a politikai helyzetet, Alexandra 
cárné gondolkodását és motivációját is bemutatja, így egy pon-
tos és jól felépített kép tárul az olvasó elé. 

Az offenzívával foglalkozó fejezetekben bemutatásra kerül 
a német vezérkaron belüli ellentét, pontosabban Falkenhayn fő-
parancsnok és az Ober-Ost között. Falkenhayn és Hindenburg, 
illetve Ludendorff között már 1914-ben nézeteltérés alakult ki. 
A konfliktus fő oka az volt, hogy Falkenhayn a keleti frontot 
mellékhadszíntérnek tartotta, ahol a szükségesnél több katonát 
nem akart állomásoztatni. Vele szemben az Ober-Ost a keleti 
támadást erőltette, mivel úgy gondolták, hogy Oroszországot 
előbb ki tudják ütni a háborúból, mint hogy a nyugati fronton 
áttörést érnének el. Falkenhayn, amint elérkezett a megfelelő 
pillanat, leállíttatta a támadást, ami óriási negatív visszhangot 
váltott ki Hindenburg és Ludendorff részéről, azonban a szerző 
is megemlíti, hogy amikor Falkenhayn elrendelte nagyobb erők 
nyugatra vezénylését, a német hadsereg támadása már kiful-
ladt, így nem igazak Hindenburg és Ludendorff háború alatti 
és utáni vádjai. 

A kötet a keleti front harcait az osztrák–magyar csapatok 
őszi offenzívájával zárja. A támadás Conrad ötlete volt, aki a 
sikeres német előretörés után, hogy a hadsereg nívóját fenn-
tartsa, egy tisztán osztrák–magyar győzelmet akart kivívni. A 
szerző Mackensen támadásával állítja szembe a kudarcba ful-
ladt támadást. Gyakorlatilag minden hiányzott (tüzérségi fö-
lény, tartalékok, alaposan megtervezett támadás, jól kiválasz-
tott terep, a front teljes hosszának lekötöttsége), ami a németek 
nyári offenzíváját sikeressé tette. Az ütközet kudarca a hiába-
való veszteségek mellett azért is lényeges, mert ez volt a Mo-
narchia utolsó, egyedül vállalt nagyobb támadása a keleti fron-
ton, ettől kezdve minden támadó hadművelet a németek kez-
deményezésével történt.  
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A kötet utolsó két fejezete nagyon jól zárja le az eseménye-
ket. A szerző egy fejezet erejéig foglalkozik Szerbia 1915-ös 
megszállásával. Habár csak kitér erre az epizódra, nagyon ala-
posan jár el, jól bemutatja az eseményeket és előzményeket. A 
fejezet jelenléte pozitívum, mivel Szerbia alapjaiban határozta 
meg a keleti fronton szolgálatot teljesítő osztrák–magyar csapa-
tok létszámát. Az utolsó fejezet összegzi az 1915-ös év eredmé-
nyeit. Részletesebben foglalkozik azokkal a belső folyamatok-
kal, amelyekről a harcok bemutatásakor szó esett. A katonai és 
politikai következmények mellett a szerző kitér a háborús ter-
hek egyre súlyosabbá válására, a fokozódó élelmiszerhiányra, 
mely 1915 telén súlyos megpróbáltatásnak tette ki a hátország 
lakosságát. 

Összefoglalva elmondható, hogy 1915 úgy jelenik meg a kö-
tetben, mint a próbálkozások éve. 1914 keserű tapasztalatait kö-
vetően a hadviselő felek újult erővel kísérletet tettek a döntő 
győzelem kivívására, de mindenkinek csalódnia kellett. Annak 
ellenére, hogy 1915 végére az orosz hadsereg gyakorlatilag ro-
mokban hevert, valamint Szerbiát sikerült kiütni a háborúból, a 
háború vége még messze volt. 1915 egyértelműen a központi 
hatalmak éve volt, de az év végére az erőviszonyok bizonyos 
fokú eltolódásán kívül nem történt más. A kötet erőssége, hogy 
jól bemutatja, ahogyan 1915 folyamán a friss lendület fokozato-
san eltűnt. A hadiesemények részletes és pontos bemutatása, a 
mögöttes okok és motivációk felvázolása hozzájárul, hogy a kö-
tet gyakorlatilag megkerülhetetlen legyen a jövőbeni kutatók 
számára. 
 
Pritt Buttar: Germany Ascendant. The Eastern Front 1915. Osprey 
Publishing. Oxford, 2015. 
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Varga Bence 
 

ROBERT FLEMING: THE AUSTRALIAN ARMY 
IN WORLD WAR I 

 

WAYNE STACK: THE NEW ZEALAND 
EXPEDITIONARY FORCE IN WORLD WAR I 

(recenzió) 
 
A recenzióban két angol nyelven megjelent, az első világhá-
ború történetéhez szorosan kapcsolódó könyvet fogok bemu-
tatni, amelyek tartalmukat tekintve részben egymáshoz is 
kapcsolódnak. Mindkét könyvet az Osprey Publishing adta 
ki a 2010-es évek elején. Az egyikben Robert Fleming ismer-
tette az ausztrál hadsereg első világháborús katonai szerep-
vállalását, a másik könyv szerzője pedig Wayne Stack, aki az 
új-zélandi expedíciós erőknek szintén a Nagy Háborúban 
való részvételéről értekezett. A két szerző összefoglaló jel-
legű könyvei azért kapcsolódnak egymáshoz viszonylag szo-
rosan, mert az első világháború során az ausztrál és az új-
zélandi haderők alkották az ANZAC néven ismert hadtestet. 

A recenzió témájául szolgáló könyvek azért lehetnek érde-
kesek a magyar olvasó számára, mert mindkettő egy-egy olyan 
témát dolgozott fel, amelyek az első világháború hazánkban 
csak részben ismert szegmenseit mutatják be. A 20. század 
konfliktusai, különösen az 1914 nyarán kirobbanó Nagy Há-
ború története, illetve hadtörténete iránt érdeklődők számára 
ismerős a világháború balul sikerült hadjárata a Dardanellák el-
len. A partraszállásban a brit csapatok és a francia tengerész-
gyalogság mellett az ANZAC erők is részt vettek. 

Azonban a hadjárat utáni háborús erőfeszítések, az 
ausztrál és az új-zélandi katonák további szerepvállalása a 
nyugati fronton, valamint a Közel-Kelet térségében 
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többnyire csak említés szintjén, összefoglalóan szerepelnek 
a magyar szakirodalmakban. A magyar történetírás ugyanis 
még nem tett kísérletet a két csendes-óceáni állam, Ausztrá-
lia és Új-Zéland hadtörténetének feldolgozására. Ellenben 
az ANZAC története során részt vett mind a világháborúk-
ban, mind a 20. század második felében a hidegháború kor-
szakának jelentősebb konfliktusaiban is; tehát nem egy al-
kalmi jelleggel felállított alakulatról van szó, az ANZAC–
nak több évtizedes története van. 

Az angolszász szakirodalom publikációkban gazdag a 
hadtest történetével kapcsolatban. A recenzióban két olyan 
könyvről lesz szó, amelyek a hadtest történetének vizsgála-
tánál tartalmukban és annak közlési módjában relevánsak, 
valamint a témakörben folytatott saját kutatásomat is meg-
könnyítették. Habár vannak más, nagyobb terjedelmű és 
részletesebb munkák is, amelyek szintén fontosak az ausztrál 
hadtörténelem feldolgozásának szempontjából, de ezek saj-
nos túllépik a recenzióban tárgyalt első világháborús téma 
időbeli korlátját. 
 
Robert Fleming Az ausztrál hadsereg az I. világháborúban című 
könyvét 2012-ben publikálta az Osprey Publishing Ltd. Ro-
bert Fleming ausztrál történész, aki a londoni Nemzeti Had-
történeti Múzeumban dolgozik és már hosszú ideje kutatja az 
ANZAC történetét. Tanulmányozza többek között az imperi-
alizmus örökségét és hatását, amelynek fókuszpontja az 
1870–1945 közötti időszak, valamint a világháborúk korát és 
a dekolonizációt. Érdeklődési körébe tartozik a Brit Biroda-
lom története és katonai erőinek szerepvállalása a világhábo-
rúkban, Ausztrálázsia története és az európai imperializmus 
hatása a bennszülött kultúrákra. 

Az Az ausztrál hadsereg az I. világháborúban című könyve a 
BA képzésen írt szakdolgozatom kapcsán került az érdeklő-
désem középpontjába. A könyv a mellékletekkel együtt 50 ol-
dalas. Robert Fleming könyvének bevezetőjében röviden 
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összefoglalja az ausztrálok szerepét az első világháborúban. 
Véleményem szerint érdemes lett volna a bevezetés elé beil-
lesztenie egy tartalomjegyzéket, hogy az olvasó tájékozód-
hasson a könyv tartalmáról, ahogy általában más Osprey ki-
adványokban is található tartalomjegyzék, azonban ez itt hi-
ányzik. Flemingnek az ausztrál katonák háborús szerepvál-
lalását taglaló munkáját alapvetően két részre lehet bontani. 
A könyv első felében az ausztrál hadsereg hadrendjéről és 
annak átszervezéséről ír a szerző, a könyv második felében 
pedig a hadjáratok leírására helyeződik hangsúly. 

A bevezetés után a szerző felvázolja az ausztrál hadsereg 
felépítését. Ebben a fejezetben arról olvashatunk, hogy a 20. 
század elején létrejött ausztrál hadsereg milyen szervezeti át-
alakuláson ment keresztül. Fleming külön-külön ír a gyalog-
ság, a könnyűlovasság és az ausztrál légierő történetéről és 
felépítéséről. Az ausztrál hadsereg 1901-ben született, de a 
Védelmi Törvény, amely létrehozta az Ausztrál Államszövet-
ség Katonai Erőinek keretrendszerét, csak 1904 márciusában lé-
pett hatályba. Az államszövetségi kormányzatban két iskola 
emelkedett ki, amelyeknek eltérő volt a védelemmel kapcso-
latos gondolkodása. Az ún. „Imperialisták” egy erős állandó 
erőt akartak, amely az országon belül és azon kívül is szol-
gálhatja a birodalmi érdekeket. Az ún. „Nacionalisták” vi-
szont kisebb léptékben gondolkoztak és gyanakvóak voltak a 
brit befolyás miatt.  

Az ausztrál hadsereg egy kisméretű állandó erő volt, 
amely személyzeti tisztekből, tüzérségből és mérnökökből állt, 
ugyanis a Védelmi Törvény a katonaság bevetését nem tette 
lehetővé sem az ausztrál lakosok ellen, sem az Ausztrálián kí-
vüli alkalmazásukat. A háborút megelőző években Lord Kitc-
hener ausztráliai körútja során felmérte a gyarmat védelmi ké-
pességeit és nem volt megelégedve a látottakkal. 

Fleming ezt követően a háborúban részt vevő alakulato-
kat sorolja fel jól elkülöníthető módon. Főleg a szervezeti ösz-
szetételüket igyekezett röviden, mégis közérthetően 
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felvázolni. Megközelítőleg 10 különböző alakulat történetét 
és felépítését írta le a haderőkről szóló fejezetben, köztük a 
gyalogság a könnyűlovasság alakulatait és a légierő történe-
tét. A különböző egységek leírása jól átlátható és rendkívül 
részletes. Elsőként az Ausztrál Birodalmi Erőkről olvashatunk 
(angol rövidítéssel AIF), amely egy ausztrál önkéntesekből 
álló önálló alakulat volt. 

Az ausztrál kormány a háború kitörésekor felajánlotta az 
anyaország megsegítésére egy expedíciós haderő felállítását, 
de ragaszkodtak hozzá, hogy ezt ne olvasszák be a brit had-
erőbe. Az AIF-et William Bridges tábornok szervezte meg 
ausztrál és új-zélandi önkéntesekből. Az AIF a gyalogos had-
osztályok mellett egy könnyűlovasokból álló dandárt is ma-
gába foglalt. Fleming egy külön táblázat segítségével mutatja 
be részletesen zászlóaljakig lebontva az AIF gyalogságának 
összetételét. Az AIF-ban az ausztrálok mellett új-zélandiak is 
szolgáltak, ami abból a sajátos helyzetből fakadt, hogy az 
ausztráloknak népességükből adódóan elég emberük volt 
egy hadosztály felállítására, de kevés egy második létrehozá-
sára, az új-zélandiak viszont olyan kevesen voltak, hogy nem 
tudtak saját hadosztály létrehozni, így egy ausztrál és egy új-
zélandi dandárból felállították az Új-Zélandi és Ausztrál Had-
osztályt. A zászlóaljakat az ausztrál államokból jelentkező ön-
kéntesekből állították fel. 

Az ausztrál kormányzatot a háborúba lépés után aggoda-
lommal töltötték el a közelben elhelyezkedő német csendes-
óceáni gyarmatok, Szamoa és Új-Guinea. Ugyan a helyőrsé-
gük nem képviselt számottevő erőt, de voltak rádióállomá-
saik, a kikötői létesítmények pedig a német Kelet Ázsia i Re-
pülőszázad bázisául szolgáltak, amely veszélyeztette a szö-
vetséges kereskedelmi és katonákat szállító hajókat. Kifeje-
zetten a német gyarmatok elfoglalására hozták létre az 
Ausztrál Haditengerészeti és Katonai Expedíciós Erőket. Fle-
ming kutatásai alapján ez az alkalmi jelleggel felállított ala-
kulat mindössze 2.000 embert számlált, amelyet James 
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Gordon Legge szervezett meg (angol rövidítéssel AN&MEF 
volt a megnevezése).  

Az ausztrál hadtörténelem egyik legismertebb alakulata 
az ANZAC. Az Ausztrál Birodalmi Erők és az Új-Zélandi Expedí-
ciós Erők egyesítésével jött létre az Australian and New Zealand 
Army Corps, azaz az ausztrál és az új-zélandi hadseregek egy-
ségeiből álló hadtest William Birdwood tábornok vezetésével, 
amelyet a Gallipoli elleni hadjárat során vetettek be. A hadjá-
rat után az hadtest visszatért Egyiptomba, ahol újjászervezték 
az I. és a II. ANZAC Hadtestbe. Az Új-Zélandi Expedíciós Erők 
történetével a recenzió tárgyát képező másik könyv foglalko-
zott, amelyet később fogok bemutatni az olvasóknak.  

A szerző nagyon jól áttekinthetően és részletesen ismer-
tette az I. és a II. ANZAC Hadtest összetételét. Ráadásul tette 
mindezt úgy, hogy két külön bekezdésben különítette el őket 
egymástól, így az elemzés az olvasó számára is követhetőbbé 
válik. Az I. ANZAC Hadtestet az 1. és a 2., később pedig a 3. 
Ausztrál Hadosztály alkotta (amely az Új-Zélandi Hadosztályt 
váltotta fel). Ez egy szinte teljes mértékben ausztrálokból álló 
hadtest volt. 1916 tavaszáig Egyiptomban, majd onnantól 
kezdve 1917 őszéig az európai hadszíntéren Franciaország-
ban és Belgiumban teljesített szolgálatot. 

A II. ANZAC Hadtest a 4. és az 5. Ausztrál Hadosztályt 
foglalta magába. E hadtest az előzőhöz képest valamivel ké-
sőbb, 1916 nyarán érkezett meg a nyugati frontra. A két em-
lített hadtest alapvetően gyalogos hadosztályokat foglalt ma-
gába. 1917. november elején a két hadtest Ausztrál Hadtest né-
ven egyesült William Birdwood parancsnoksága alatt. A II. 
ANZAC Hadtest brit és új-zélandi egységeiből létrejött a XXII. 
Brit Hadosztály John Monash tábornok vezetésével.  

Fleming a gyalogsági alakulatok felépítésének leírása 
után a könnyűlovasság és a tevés alakulatok történetéről ér-
tekezik. Az ausztrál könnyűlovasság a gallipoli hadjáratot 
követő átszervezések után a Közel-Keleten szolgált 1918. ok-
tóber végéig. Az átszervezések során két hadosztályt hoztak 
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létre: az ANZAC Lovas Hadosztályt és később az Ausztrál Lovas 
Hadosztályt. Az egységek 1916 és 1917 között több átszerve-
zésen is átestek, majd egyesülve alkották a Sivatagi Lovas Had-
testet, amelybe a már említett tevés alakulat is beletartozott, 
az ausztrál Harry Chauvel tábornok irányítása alatt. A szerző 
részletesen leírja, hogy milyen egységek alkották a könnyű-
lovasságot. Az ANZAC Lovas Hadosztály összetételéről egy 
külön táblázat is található a könyvében.  

A Birodalmi Tevés Hadtestet azzal a céllal hozták létre 1916 
elején, hogy féken tartsa a Senussi muszlim szekta felkelőit. 
Szerepük kimerült abban, hogy ezeket a felkelőket távol tar-
tották a sivatagi hadviselésben létfontosságú kutaktól, amely 
a muszlim szekta aktivitásának csökkenését eredményezte. 
Fleming rendkívül részletesen ismerteti hadrendjüket. A 
hadtest parancsnoka Leslie Smith tábornok volt. 1916 telén az 
újjászervezést követően négy tevés zászlóaljból létrejött az 
Imperial Camel Corps Brigade, amely magyar fordításban Biro-
dalmi Tevés Hadtest Dandárt jelent.  

Fleming az egyes alakulatok közül a legrészletesebben az 
Ausztrál Repülős Hadtestet írta le. A légierő szerkezeti felépítése 
mellett az egyes repülőszázadoknak is külön bekezdést szen-
telt. Az olvasó számára a könyv első részét tekintve feltűnő 
lehet, hogy Fleming csak a szárazföldi alakulatokról és a légi-
erőről írt átfogóan, de a hadiflottáról semmit. Ebben a tekin-
tetben az olvasmány valóban hiányos, mert az ausztrál kor-
mány a flottát az Admiralitás szolgálatára bocsátotta, azonban 
az ausztrál flottának nem jutott akkora szerep a világháború 
során, mint a fent említett egységeknek. Ettől függetlenül Fle-
mingnek szerintem érdemes lett volna megemlítenie.  

A szerző a könyv második felében tárgyalja a hadjárato-
kat. Ebben a részben olvashatunk többek között a csendes-
óceáni német gyarmatok elfoglalásáról, a Dardanelláknál 
végrehajtott partraszállásról, a könnyűlovasság Egyiptomtól 
Szíriáig tartó küzdelmeiről és a gyalogság szerepvállalásáról 
a nyugati fronton. A hadjáratokat Fleming részletesen, mégis 
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röviden, jól összefoglalva írja le egy logikusan felépített 
struktúrában. Külön-külön ír a gyalogság és a könnyűlovas-
ság harcairól, amely így egy jól átlátható és olvasmányos 
hadtörténeti munkát eredményez.  

Fleming egy táblázatban összesíti az ausztrál hadsereg 
hadjáratait és ütközeteit. Ezt a táblázatot a közel-keleti had-
járatok és a nyugati front küzdelmei közötti résznél találhatja 
az olvasó. Véleményem szerint sokkal jobb lett volna, ha ezt 
a táblázatot a szerző a hadjáratokról szóló rész elejére illeszti 
be, mert így az olvasó is jobban átláthatná az ausztrál kato-
nák szerepvállalását a háborúban. A nyugati frontról szóló 
rész felénél láthatunk egy képsorozatot az ausztrál katonák 
egységeinek uniformisáról, valamint az egységeket megkü-
lönböztető válljelzéseket is, viszont ezt szerintem érdemes 
lett volna a hadjáratokat feldolgozó fejezet után, vagy az első, 
a hadsereg alakulatiról szóló rész után beilleszteni, mert úgy 
sokkal átláthatóbb, logikusabb lett volna. Ezen kívül a könyv 
végén található a kommentárokat tartalmazó rész magyará-
zatokkal, valamint az ausztrál hadsereg szervezeti struktúrá-
járól egy táblázat. 
 
Wayne Stack Az Új-Zélandi Expedíciós Erők az I. világháborúban 
című könyve ugyancsak a BA képzésen írt szakdolgozatom 
kapcsán került a látóterembe. Wayne Stack új-zélandi törté-
nész, aki közel 20 éven keresztül szolgált az új-zélandi rend-
őrség kötelékében. 18 év után azonban leszerelt, hogy szen-
vedélyével, a hadtörténelemmel foglalkozzon. Jelenleg a 
Canterbury Egyetemen írja doktori disszertációját az Új-Zé-
landi Hadsereg tisztikarának történetéről 1909–1945 között. 
Az új-zélandi önkéntesekről szóló könyvét, amely 49 oldalon 
keresztül foglalkozik az expedíciós erők világháborús sze-
repvállalásával, 2011-ben publikálta az Osprey Publishing 
Ltd. A kiadó gondozásában jelent meg 2013-ban az Az Új-Zé-
landi Expedíciós Erők az II. világháborúban című könyve is, 
amely a haderő második világháborús harcait dolgozza fel. 



Robert Fleming: The Australian Army in World War I 

134 

A tartalmat összefoglaló bevezetés után a szerző könyvét 
öt fejezetre lehet felbontani. Sajnos Stack könyvében sem talál-
ható tartalomjegyzék. A könyv tartalmilag a hadsereg alaku-
latait vezető tábornokok életrajzát mutatja be, valamint annak 
felépítését és alakulatainak történetét, tárgyalja az expedíciós 
erők hadjáratainak történetét és megismerteti az olvasót a ka-
tonák felszerelésével is. Az első fejezetben három tábornok, 
köztük két új-zélandi származású, életrajzát olvashatjuk, akik 
egy-egy új-zélandi alakulatot vezettek az első világháború so-
rán. Név szerint Sir Alexander Godleyról, az Új-Zélandi Expe-
díciós Erők, később az Új-Zélandi és Ausztrál Hadosztály tábor-
nokáról, Sir Andrew Russelről, az Új-Zéland Hadosztály tábor-
nokáról és Sir Edward Chaytorról, az Új-Zélandi Lovas Lövész 
Dandár, később az ANZAC Lovas Hadosztály tábornokáról. 

Az életrajzok röviden, mégis jól foglalják össze az egyes 
tábornokok életútját. A második fejezetben a hadsereg szer-
vezetéről olvashatunk. A 1909-es Védelmi Törvény előtt az 
új-zélandi hadsereget is szinte ugyanaz jellemezte, mint az 
ausztrált, önkéntesekből álló milíciák járőröztek az egész or-
szágban, a kiképzésük csupán alkalmi jellegű volt. A Vé-
delmi Törvény életbe lépése után létrejött egyfajta területi 
rendszer, amely a Területi Erők megszületését eredményezte. 
Minden 14 és 30 év közötti férfi számára kötelező volt a ka-
tonai kiképzés. 

A Védelmi Törvény meghatározta, hogy életkor szerint 
ki milyen szerepet tölthet be a hadseregben. A törvénynek 
köszönhetően létrejött a hadsereg tisztikara is. Stack ezután 
a háborúban résztvevő alakulatok felépítését és történetét 
foglalja össze kronologikus sorrendben. Minden alakulat 
neve mellett szerepel, hogy mennyi ideig állt fenn önálló egy-
ségként. Ennek a megoldásnak köszönhetően az olvasó szá-
mára is átláthatóbbá válik az egyes alakulatok története, és 
időben is jobban el tudja helyezni tevékenységüket. Ezzel át-
tekinthetőbbé válik a hadsereg egységeinek története.  
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Az új-zélandi hadsereg első alakulata a könyvnek is cí-
met adó Új-Zélandi Expedíciós Erők (1914–1915 között angol 
rövidítéssel NZEF). A világháború kitörésekor a hadsereg 
erőit adminisztrációs okokból négy állami katonai körzetre 
osztották: Auckland, Wellington, Canterbury és Otago. Min-
den körzet egy dandárt alkotott. Stack részletesen leírja, hogy 
milyen egységek alkották az NZEF-t. Egyiptomban az AIF-al 
együtt alkották az ANZAC hadtestet, majd hozzájárultak a 
Szuezi-csatorna megvédéséhez a törökök támadásával szem-
ben, később az alakulatot a gallipoli hadjárat után a túlélők-
ből újjászervezték Egyiptomban. 

A következő alakulat az Új-Zéland Hadosztály 1916–1918 
között, amelyet az NZEF maradékából és a megérkező erősí-
tésekből hoztak létre. Ez alapvetően egy gyalogosokból álló 
haderő volt, amelyet egyéb egységek is támogattak a harc-
ban. A világháborúban Franciaországban a nyugati fronton 
teljesített szolgálatot a II. ANZAC Hadtest részeként. 

Az utolsó alakulat az Új-Zélandi Lovas Lövész Dandár 
1916–1918 között. A dandár nem követte az Új-Zéland Had-
osztályt a nyugati frontra. Egyiptomban maradt és az ANZAC 
Lovas Hadosztály kötelékében szolgált a Sivatagi Lovas Had-
testen belül. A szerző részletesen leírja, hogy az alakulat egyes 
egységeinek mi volt a feladata. Stack ebben a fejezetben na-
gyon részletesen és aprólékosan, szinte az alap összetételtől 
kezdve mutatja be a háborúban résztvevő alakulatok összeté-
telét, amely a hadtörténet iránt érdeklődők számára rendkívül 
érdekes lehet. Abban az esetben, ha az olvasó mégsem tudna 
eligazodni a sorok között és belezavarodna az olvasmányba, 
segítségére van egy-egy táblázat, amely teljes képet ad. Ezt na-
gyon hasznos megoldásnak tartom. 

A harmadik fejezet a hadjáratokat tárgyalja a csendes-óce-
áni német gyarmatok megtámadásától a közel-keleti hadszín-
téren tanúsított szerepvállalásukig, közte a Szuezi-csatorna 
megvédését és a nyugati fronton vívott küzdelmeket. Ez a fe-
jezet nagyon részletesen foglalkozik az egyes hadjáratokkal. 
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Azonban hiányzik belőle egy hasonló táblázat, ami Fleming 
könyvében megvolt, amely egy összefoglaló képet mutatha-
tott volna az új-zélandi katonák háborús részvételéről. Azon-
ban ennek hiánya nem von le semmit a fejezet értékéből. 

A negyedik fejezetben Stack a hadsereg egységeinek 
egyenruháit és jelvényeit mutatja be. Külön-külön ismerteti 
először a tisztek, majd az egyéb rendfokozatú katonák által 
viselt uniformist. Az eligazodást több kép is segíti. Stack az 
utolsó, ötödik fejezetben mutatja be nagyon részletesen a 
hadsereg fegyvereit és felszerelését. A könyvet a háborúban 
katonákként szolgáló rokonainak ajánlja. 
 
Összességében mindkét könyvről elmondható, hogy vizsgált 
témájukat tekintve nagyon érdekes és hasznos olvasmányok, 
mert Magyarországon még nem jelent meg olyan szakiroda-
lom, amely ilyen összeszedetten, részletesen, mégis röviden 
tárgyalta volna az ANZAC erők történetét. Úgy gondolom, 
hogy a két könyv együtt alkot egy nagy egészet. Robert Fle-
ming és Wayne Stack könyvei tömörítik azokat az ismerete-
ket, amelyek az angolszász szakirodalom már más könyvek-
ben feldolgozott.  

Az ausztrál hadsereg történetéről C. E. W. Bean szerkesz-
tésében a két világháború közötti időszakban (egy kötet ki-
vételével, amely 1942-ben jelent meg) már megjelent egy 
könyvsorozat, amely sokkal bővebben tárgyalta az ausztrál 
katonák szerepvállalását az első világháborúban. Ugyanez 
vonatkozik a hadjáratokra is. Ezek közül is a Gallipoli elleni 
hadjárat, amelyről Philip J. Haythornthwaite írt egy könyvet, 
amely szintén az Osprey Publishing gondozásában jelent 
meg, mint ahogy Bryan Perrett is írt az 1990-es évek végén 
egy könyvet az 1918-as megiddói ütközetről.  

Véleményem szerint Robert Fleming és Wayne Stack 
munkái remekül és közérthetően foglalják össze az ANZAC 
erők történetét, így bátran tudom ajánlani ezeket mindenki-
nek, aki érdeklődik az első világháború hadtörténete iránt és 
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szeretné bővíteni az ismereteit, mert nekem is rendkívül 
hasznosak voltak a szakdolgozatom elkészítése során. 
 
Robert Fleming: The Australian Army in World War I. Osprey 
Publishing, Oxford, 2012.  
 
Wayne Stack: The New Zealand Expeditionary Force in World 
War I. Osprey Publishing, Oxford, 2011.  
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2006. tavasz 
 
 

február 22. DEÁK MÁTÉ: 
A német repülés története 1920 és 1930 között. 
 

március 8. SARLÓS ISTVÁN: 
A német felszíni flotta története a kezdetektől 1905-
ig. 
 

március 22. DÁVID FERENC: 
A 1895 M Mannlicher, a császári és királyi haderő 
fő hadipuskája. 
 

április 5. BORSAI SÁNDOR: 
A Bismarck hadihajó története. 
 

április 19. DR. RABOVSZKY GÁBOR: 
A magyar királyi honvédség hadijárművei a második 
világháborúban. 
 

május 3. NAGY BALÁZS: 
A magyar királyi honvéd gyalogság hadifegyverei. 
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2006. ősz 
 
 

szeptember 27. PROF. DR. FISCHER FERENC: 
Német és latin-amerikai katonai, haditengerészeti 
és légi kapcsolatok 1885 és 1945 között. 
 

október 11. SARLÓS ISTVÁN: 
A német felszíni flotta története 1905 és 1914 kö-
zött. 
 

október 25. NAGY BALÁZS: 
Legendás súlyzáras géppisztolyok. 
 

november 8. ROZS ANDRÁS: 
A „mecseki láthatatlanok” krónikája Kubicza Já-
nos hadinaplója alapján. 
 
DÁVID FERENC: 
A „mecseki láthatatlanok” nyomában… 
 

november 22. MISZLER TAMÁS: 
A Hafrsfjord-i csata, 872. Norvégia születése? 
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2007. tavasz 
 
 

február 14. DR. KAJTÁR ISTVÁN: 
A császári és királyi haditengerészet jelképei és 
történelmi hátterük. 
 

február 28. DR. LILÓN, ANTONIO DOMINGO: 
A magyar katonai szerep a dominikai hadigyár-
tásban. 
 

március 28. BENE KRISZTIÁN: 
A francia hadsereg az Afrika Korps ellen. 
 

április 11. POLGÁR TAMÁS: 
Az 1919–1920. évi lengyel–szovjet-orosz háború 
hadi eseményei. 
 

április 25. DERNER TAMÁS: 
Az európai háborúk helység- és közelharcában be-
vált súlyzáras géppisztoly, az MP 40-es. 
 

május 9. SARLÓS ISTVÁN: 
A német felszíni flotta 1914 és 1916 között. 
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2007. ősz 
 
 

szeptember 19. DR. VARGA J. JÁNOS: 
Hídégetés a Dráván. Az 1664. évi téli hadjárat. 
 

október 3. DR. ÓDOR IMRE: 
A magyar nemesi felkelés utolsó csatája, a győri 
csata. (1809. június 14.) 
 

október 17. SARLÓS ISTVÁN: 
A német felszíni flotta Jütlandtól a háború vé-
géig. 
 

október 31. DÁVID FERENC: 
Vállalkozás, Pécsvárad – 1956. 
 

november 14. FARKAS PÉTER: 
A korai magyar páncélosfejlődés és az 1146-os 
Lajta menti csata. 
 

november 28. TAKÁCS GYULA: 
Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársa-
ság honvédelmi kérdései. 
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2008. tavasz 
 
 

március 5. DR. VISY ZSOLT: 
A Római Birodalom határvédelme. 
 

április 2. CSEH VALENTIN: 
A nándorfehérvári diadal. 
 

április 16. DR. FEDELES TAMÁS: 
Egyházi bandériumok a középkori  
Magyarországon. 
 

április 30. KULT LÁSZLÓ: 
A meglepetés stratégiája, Pearl Harbor a diplo-
mácia és a haditechnika tükrében. 
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2008. ősz 
 
 

október 1. PROF. DR. FISCHER FERENC: 
Az első világháború története a dokumen-
tumfilmek tükrében. 
 

október 15. ZSONDA MÁRK: 
Tengerészélet a K.u.K. haditengerészet fel-
színi egységein. 
 

október 29. SARLÓS ISTVÁN: 
Az orosz flotta az első világháborúban. 
 

november 12. BENE KRISZTIÁN: 
A francia gyarmati csapatok az  
I. világháborúban. 
 

november 26. TAKÁCS GYULA: 
Katonapolitikai koncepciók és következ-
mények 1918 októbere és decembere között. 
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2009. tavasz 
 
 

február 11. DR. VÉGH FERENC: 
A „hadügyi forradalom” a technika látószögé-
ből (16-17. század). 
 

február 25. DR. VITÁRI ZSOLT: 
A Hitlerjugend és a magyarországi Deutsche 
Jugend háborús szerepvállalása. 
 

március 11. BIHARY GYULA: 
PVO, a pajzs. A szovjet honi légvédelem straté-
giai és elhárító potenciálja. 
 

március 25. FARKAS PÉTER: 
Íj és páncél együttes előfordulása az Árpád-kori 
írott forrásokban. 
 

április 15. GYÖNGYÖSI ATTILA: 
A KV-1-es harckocsi. 
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2009. ősz 
 
 

szeptember 29. DR. KOLONTÁRI ATTILA: 
Adalékok az 1979-es szovjet intervenció 
nemzetközi és belpolitikai összefüggéseihez. 
 

október 14. BIHARY GYULA: 
A szovjet légierő az afganisztáni 
háború idején. 
 

november 11. DR. BEBESI GYÖRGY: 
Az iszlám fundamentalisták: 
mudzsahedinek és tálibok. 
 

november 25. LENGYEL GÁBOR: 
A szovjet birodalmiság utolsó időszaka. 
A szovjet csapatok kivonulása Afganisztán-
ból, 1989. 
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2010. tavasz 
 
 

március 10. BENDARZSEVSZKIJ ANTON: 
Kuropati – egy nemzet tömegsírja. 
 

március 23. PROF. DR. HARSÁNYI IVÁN: 
Hazai és nemzetközi viták a Szovjetunió második 
világháborús szerepe körül. 
 

április 7. HUSZÁR MIHÁLY: 
P. B. Sztruve – egy orosz politikus útja a mar-
xizmustól a szélsõjobboldalig. 
 

április 21. BENE KRISZTIÁN: 
A francia antibolsevik légió harcai a keleti fron-
ton Moszkvától Kaunasig. 
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2011. tavasz 
 
 

február 23. PROF. DR. FONT MÁRTA: 
A grünwaldi csata: az események és a hagyo-
mány. 

március 2. SZALÁNCZI JÓZSEF KRISZTIÁN: 
Gyarmati háború az atomkorban? Az 1982-es 
Falkland-válság előzményei, hadműveletei és 
geopolitikai vonatkozásai. 

március 9. PÉDERI TAMÁS: 
Az „átmeneti lovasság" problémája az Árpád-
korban. 

március. 16. MÁTYÁS BOTOND: 
A szerzetesi fogadalom hatása a templomos lova-
gok harci értékére. 

március 23. D. FEKETE BALÁZS: 
Egy ispotálytól a lovagrendi államig. Hermann 
von Salza nagymester munkássága. A Német 
Lovagrend keresztes hadjáratai. 

március 30. VARGA ZOLTÁN: 
Az oszmánellenes felszabadító háború a magyar 
hadtörténetírásban. 

április 6. BÉCSI LÁSZLÓ RAJMUND: 
Az osztrák polgárháború 1934-ben. A demokrá-
cia végórái. 

április 13. SZABÓ ANDRÁS: 
A római hadsereg kardviselete a Kr. u. 3. század-
ban – régészeti és ikonográfiai források. 

április 27. LENTHÁR BALÁZS: 
A feldunai hadsereg nyári hadjárata Komárom-
tól Aradig. 
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2011. ősz 
 
 

szeptember 21. FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL I. című 
kötet bemutatója. 
 
DR. BEBESI GYÖRGY: 
Az orosz cár titkosszolgálata, az Ohrana törté-
nete. 
 

szeptember 28. DR. BENE KRISZTIÁN: 
A Gestapo franciaországi tevékenysége és 
működése. 
 

október 12. DR. BÁNKUTI GÁBOR: 
A politikai rendőrség szerepet a diktatúra mű-
ködtetésében Magyarországon, 1945–1989. 
 

november 23. DÁVID FERENC: 
„Akinél a fegyver” – Katonai titkosszolgálatok 
és a pártállam kiépítése, 1945–1949. 

 



 

152 

2012. tavasz 
 
 

február 29. LA COLLABORATION MILITAIRE FRANCAISE 

DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE című 
kötet bemutatója. 
 

március 14. FODOR GÁBOR: 
Örmény szabotázsakciók, kurd szabadcsapatok és 
török erőszakszervezetek. 
 

március 28. DR. KAJTÁR ISTVÁN: 
Az ágyú a királyok utolsó érve. Fejezetek a tüzérség 
évszázadaiból. 
 

április 25. PROF. DR. HARSÁNYI IVÁN: 
Spanyol hadsereg(ek) a polgárháború első évében. 
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2013. tavasz 
 
 

március 6. DR. BENE KRISZTIÁN: 
A Waffen-SS francia és magyar önkéntesei a 
galíciai harcokban. 
 

március 20. DÁVID FERENC: 
A magyar katonai hírszerzés újjászervezése és 
az angolszász szövetségesek ellen végzett tevé-
kenysége 1945 és 1947 között. 
 

április 10. DR. FEDELES TAMÁS: 
A király és a lázadó herceg. Az Újlaki Lőrinc és 
a szövetségesei elleni királyi hadjárat (1494–
1495). 
 

április 24. DR. VÉGH FERENC: 
A balatoni hadiflottilla a török korban. 
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2013. ősz 
 
 

szeptember 11. DR. BEBESI GYÖRGY: 
A feketeszázas harci druzsinák. 
 

szeptember 25. KISS MÁRTON: 
Simontornya és a Sió-vonal szerepe a Rá-
kóczi-szabadságharcban (1704–1709). 
 

október 9. BARÁTH ZSOLT: 
A Rába folyó, mint védelmi vonal a XVII. 
században. 
 

november 6. DR. ÓDOR IMRE: 
„A kereszt diadala a félhold felett”. A Szent 
Liga csapatainak győzelme a Harsány-hegy 
melletti csatában (1687. augusztus 12.).  



 

155 

2014. tavasz 
 
 

február 12. A FRANCIA ANTIBOLSEVIK LÉGIÓ A KELETI 

HADSZÍNTÉREN című kötet bemutatója. 
 

február 21. DR. STRAUSZ PÉTER: 
A légideszant fejlődése 1945-ig, különös tekintettel 
az amerikai légideszant csapatokra – előadás és 
fegyverbemutató. 
 

február 26. SZALÁNCZI JÓZSEF KRISZTIÁN: 
Falkland Islands vagy Islas Malvinas? A brit–ar-
gentin szigetviszály történelmi előzményei a XVI. 
századtól az 1982-es Falkland-háborúig. 
 

március 12. MAJDÁN MIKLÓS: 
1848–49 hadi eseményei a Dél-Dunántúlon. 
 

március 19. DR. BENE KRISZTIÁN – DÁVID FERENC – 

DR. HORNYÁK ÁRPÁD: 
Törésvonalak 1944–45 után. Fórum és kerekasztal 
beszélgetés. 
 

április 9. PÉDERI TAMÁS: 
Harcok és hadviselés a Rusz perifériáján. A közép-
kori Novgorod hadtörténete. 
 

április 30. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
Bevezetés az első világháború katonai repülésébe. 
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2014. ősz 
 
 

szeptember 17. DÁVID FERENC: 
A magyar katonai titkosszolgálatok és a 
határőrség 1946-os átszervezése. 
 

szeptember 24. DEÁK MÁTÉ: 
A német repülés fejlődése a két világhá-
ború között. 
 

október 1. SZALÁNCZI JÓZSEF KRISZTIÁN: 
A német segédcirkálók szerepe és tevé-
kenysége a második világháborúban. 
 

október 15. HAMERLI PETRA: 
Az usztasa magyar–olasz támogatása, 
1929-1941. 
 

november 26. A FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL 3 

című könyv bemutatója.  
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2015. tavasz 
 
 

február 18. DR. ANTONIO DOMINGO LILÓN: 
  Jugoszláv katonák Latin-Amerikában a második vi-

lágháború után. 
 

március 11. IGNÁCZ ÁGOSTON: 
  „Nyilaiktól ments meg Uram, minket”. 

 
március 18. GALAMBOS GÁBOR: 
  Kik bombázták le a bajai hidat? 

 
április 15. SARLÓS ISTVÁN: 
  Az orosz hadiflotta az első világháborúban. 
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2015. ősz 
 
 

szeptember 30. DR. BENE KRISZTIÁN: 
  Francia–magyar katonai kapcsolatok a máso-

dik világháborúban. 
 

október 21. MÁTÉ ZSOLT: 
  A U.S. Army és az 56-os magyar menekültek. 

 
 november 4. PÉDERI TAMÁS: 
  Egy rusz fejedelemség és a latin Európa –

Nyugati hatások Novgorod hadászatában. 
 

december 2. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
  A magyar katonai repülés a kezdetektől 1945-

ig. 
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2016. tavasz 
 
 

február 10. SARLÓS ISTVÁN: 
  A porosz hadiflotta 1853–1871. 

 
 február 24. IGNÁCZ ÁGOSTON: 
  Háborúk és eszmék a krónikában – 11. századi 

trónharcok és a krónikakutatás. 
 

március 9. DR. RÉTI BALÁZS: 
  A mediterrán Pearl Harbor. A brit hadiflotta Ta-

ranto elleni támadása (1940). 
 

március 23. SZABÓ RÓBERT: 
  „Ha kimegyek a doberdói harctérre...” – Az I–VI. 

isonzói csaták – különös tekintettel a Doberdó vé-
delmére. 
 

április 12. A háború művészete. 10 éves a Hadtörténeti esték. 
Jubileumi hadtörténeti konferencia. 
 

április 27. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
  A Magyar Királyi Légierő 1938–1945 
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2016. ősz 
 
 

október 4. SARLÓS ISTVÁN: 
  A porosz hadiflotta 1871–1888. 

 
október 18. DR. HUDÁK KRISZTINA: 
  A hidegháború utáni világ és a kulturális 

örökségvédelem amerikai olvasatban: változá-
sok, váltások, perspektívák. 
 

november 8. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
  A nagy szökés. 40 éve dezertált Viktor Belenko 

a MIG-25 vadászgéppel.  
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2017. tavasz 
 
 
március 7. VARGA TÍMEA: 
  Koraújkori hadügyi forradalom a gyakorlatban. 

 
március 21. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
  A magyar légierő története 1945-től napjain-

kig. 
 

április 11. A FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL 4. című 
kötet bemutatója.  

   
április 25. SZÁNTÓ ÁKOS:  

Semper Fidelis. A nicaraguai Nemzeti Gárda 
(1927–1979) 
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2017. ősz 
 
 

szeptember 26. DR. BENE KRISZTIÁN: 
  A francia hadsereg magyar önkéntesei az 

első világháborúban. 
 

október 10. KISS MÁRTON – PÉDERI TAMÁS – TÓBI 

MELINDA: 
  A lovasság szerepének változása a harcme-

zőkön (kerekasztal). 
 

november 14. PÉDERI TAMÁS:   
A "latin" keresztesek kelet-baltikumi tevé-
kenysége a 13. században.  

   
december 5. BÍRÓ LÁSZLÓ:  

A magyar királyi légierő a második világhá-
borúban. 
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2018. tavasz 
 
 
február 21. KISS MÁRTON: 

Marlborough, a csaták hercege. A 18. századi 
hadművészet és az ütközet szükségszerűsége a 
spanyol örökösödési háborúban (1702–1709). 
 

március 7. IGNÁCZ ÁGOSTON: 
Egy szokatlan kérés nyomában. Néhány újabb 
adalék a 11. századi német-magyar hadi kapcso-
latokhoz. 
 

március 21. HAMERLI PETRA: 
Az abesszíniai háború jelentősége az olasz kül-
politikában és a magyar-olasz kapcsolatokban. 
 

április 11. BODAI BARNA: 
Ókértől Ozoráig – A dél-dunántúli mozgó nem-
zetőr sereg megszervezése. 
 

április 25. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
Atomfegyverek Magyarországon. 
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2018. ősz 
 
 

október 10. HAMERLI PETRA: 
  Usztasák Magyarországon. 

 
október 17. KISS MÁRTON: 
  Kalandorok a szabadság szolgálatában? Az 

amerikai függetlenségi háború (1775–1783) 
hős lovasai. 
 

november 7. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
  Atomfegyverek Magyarországon 2.  
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2019. tavasz 
 
 

március 5. SZÁNTÓ ÁKOS: 
A Csendes-óceáni háború (1879–1883). 
 

március 19. IGNÁCZ ÁGOSTON: 
Királyok és fogadalmak – Analógiák a 11. szá-
zadi magyar hadi eseményekben. 
 

április 2. PÉDERI TAMÁS: 
Hvárezmtől Maghrebig és a Szerémségig – egy 
közép-ázsiai harcoscsoport nyomában. 
 

április 16. MÁTÉ ZSOLT: 
Visszatekintés Dwight D. Eisenhower elnöksé-
gére, halála 50. évfordulóján. 
 

április 30. KÁSA ISTVÁN: 
A bombázás anatómiája – Az amerikai 15. légi 
hadsereg első légitámadása Budapesten, 1944. 
április 3. 
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2019. ősz 
 
 

október 8. LÉVAI KRISTÓF: 
  A haditengerészeti légierő születése és 

fejlődése. 
 

október 22. NAGY ÁGOSTON: 
  A katonai jutalmazás formái és az inszur-

gens hőskultusz kialakítására tett kísérletek 
az 1809-es osztrák–francia háborút követően. 
 

november 12. DR. HAMERLI PETRA – DR. BENE 

KRISZTIÁN:   
Az első világháború és az azt követő rendezések 
(kerekasztal).  

   
november 26. DR. HARAMZA MÁRK:  

Természettudományos módszerek a népván-
dorláskori szúró–vágó fegyverek kutatásában.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

A FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL CÍMŰ  
KIADVÁNYSOROZATBAN MEGJELENT  

KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE 
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FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL 1. 
 
 

Előszó 

Bebesi György–Lengyel Gábor: Adalékok az afganisztáni tálib 
rendszer születéséhez és sajátosságaihoz 

Bene Krisztián: A Francia Idegenlégió észak-afrikai harcai a 
tengelyhatalmak ellen 

Cseh Valentin: Hunyadi János katonai pályája 1442-ig 

Dávid Ferenc: A Mecseki Szabadságharcos Csoport pécsváradi 
rajtaütése 

Kajtár István: Az osztrák-magyar haditengerészet jelképeiről  

Kolontári Attila: Az afganisztáni szovjet beavatkozás külső és 
belső körülményei 

Kult László: Pearl Harbor – A meglepetés stratégiája 

Lengyel Gábor: A szovjet-afgán háború befejezésének 
körülményei, a szovjet vereség katonai okai 

Antonio Domingo Lilón: Magyar katonák a dominikai 
fegyveriparban (1947-1957) 

Miszler Tamás: A hafrsfjordi csata 

Rozs András: Fegyveres harcok a Mecsekben és a Dél-
Dunántúlon, 1956. november 4–22. 

Sarlós István: A német haditengerészet kereskedelmi háborúja 
az első világháborúban 

Takács Gyula: Magyarország honvédelmi vonatkozású 
nehézségei 1918-1919-ben 

Végh Ferenc: A hadügyi forradalom a kora újkorban – a technika 
szemszögéből 
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A kötet szerzői 

A Hadtörténeti esték programja 2006-2010 

Képek 
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FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL 2. 
 

A Francia Antibolsevik Légió a keleti 
hadszíntéren 

 
 
Bevezetés 

I. A kollaborációhoz vezető út 

I.1. Franciaország külpolitikája a két világháború között 

I.1.1. Az első világháború hatása Franciaországra 

I.1.2. A francia külpolitika kiútkeresése a két világháború 

között 

I.1.3. A francia szélsőjobb előretörése 

I.2. Francia-német kapcsolatok a második világháborúban 

I.2.1. Hadbalépés, vereség, fegyverszünet 

I.2.2 A Vichy-rendszer születése, az első lépések a kollaboráció 

felé 

I.2.3. Darlan együttműködési politikája 

I.2.4. Laval visszatérése és külpolitikája 

I.2.5. A párizsi kollaboráns pártok 

I.2.6. A párizsi sajtó 

I.2.7. A kollaboráns pártok tevékenységének mérlege 

II. A Francia Antibolsevik Légió születése 

II.1. A háttér 

II.2. A légió születése 

II.3. A toborzás 

II.4. A merénylet 

II.5. A Légió tagjai 

II.6. Az ideológia 

II.7. A kiképzés 
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II.8. Döntés az alakulat bevetéséről 

III. Moszkva kapui előtt 

III.1. A frontra vezető út 

III.2. Az első vonalban 

III.3. A december 1-i támadás 

III.4. A felváltás 

III.5. Visszatérés a hátországba 

III.6. Az alakulat átszervezése 

IV. Vichy közbelép: a Trikolór Légió tündöklés nélküli bukása 

IV.1. A kormánypolitika változása 

IV.2. Az egyeztető tárgyalások 

IV.3. A toborzás 

IV.4. Kísérlet az alakulat felállítására 

IV.5. Az alakulat feloszlatása 

V. Az Antibolsevik Légió a keleti hadszíntéren 1942-1944 .....  

V. 1. A III. zászlóalj Oroszországban (1942. május-1943. május)  

V.2. A III. zászlóalj Fehéroroszországban (1943. június-1943. 

december)  

V.3. Az I. zászlóalj Fehéroroszországban (1942. július-1943. 

szeptember)  

V.4. Az ezred újbóli felállítása és tevékenysége (1943. 

szeptember-1944. június)  

V.5. Csata a Bobr-folyó mentén 

V.6. Az LVF végnapjai 

Az LVF tevékenységének mérlege 

Életrajzok 

Mellékletek 

Források és szakirodalom 
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FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL 3. 
 

Válogatás a Hadtörténeti esték  
2006 és 2014 között elhangzott előadásaiból 

 
 
Előszó 

Bene Krisztián: A Waffen–SS francia hadosztálya a pomerániai 
harcokban 

Dávid Ferenc: A magyar katonai hírszerzés 1945-ös újjászerve-
zése 

Farkas István Gergő: Távolról jött harcosok. A római hadszerve-
zet bemutatása a cohors II és IV Tungrorum ∞ vexillatio dislo-
catióján keresztül 

Farkas Péter: Nobilium iobagionum exercituantium. Szempontok az 
egyházi nemesség tatárjárás utáni történetéhez 

Fedeles Tamás: Bécsi levelek a nándorfehérvári diadalról  

Kajtár István: Lepantó, 1571. október 7. 

Sarlós István: Az első német hadiflotta története 1848-1853 

Szalánczi József Krisztián: A Brit Birodalom előretolt „antarkti-
szi” helyőrsége 

Szőts Dániel: Az oszmán haditevékenység akciórádiusza a szu-
lejmáni korszakban (1521-1566) 

Takács Gyula: Julier Ferenc második világháborúhoz kapcsolódó 
tanulmányai a Magyar Szemlében 

Merczel Anna: A Fejezetek a hadtörténelemből című kiadványsoro-
zat első monográfiája. A Francia Antibolsevik Légió a keleti had-
színtéren (könyvismertető)  
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Szabó Rafael: A Hadtörténeti esték előadássorozat megjelent tanul-
mányai (könyvismertető)  

A kötet szerzői  

A Hadtörténeti esték programja 2006-2014  

Képek 
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FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL 4. 
 

Válogatás „A háború művészete. 
10 éves a Hadtörténeti esték” 

jubileumi hadtörténeti konferencián 
elhangzott előadásokból 

 
 

Előszó 

Bene Krisztián: Egy testvérgyilkos küzdelem nyomában. A Sza-
bad Francia Erők részvétele a szíriai hadjáratban 

Bíró László: Repülőgépgyártás és -alkalmazás Magyarországon 
az I. világháború idején 

Dávid Ferenc: A hadszíntérkutatás és történelemoktatás tapasz-
talatai 

Hudák Krisztina: Műkincsek az elmúlt húsz év háborús zónái-
ban. Hogyan vált biztonságpolitikai kérdéssé a kulturális örök-
ségvédelem helyzete? 

Jónás Csaba: Két part közt hányódva, három oroszlántól kísérve. 
Magyar katona- és hadifogolysors a második világháborúban 

Joó András: „Sisak” és „cilinder” háborúban, diktatúrában: Bepillan-
tás egy állambiztonsági kutatódossziéba. Id. Andorka Rudolf jel-
lemzései 1954-ből két diplomatáról és egy katonai attaséról 

Kiss Márton: Egy „sasfészek” bevételéről. Simontornya ostromai 
a Rákóczi-szabadságharc idején (1704-1709) 

Kövecsi-Oláh Péter – Dávid Ferenc: Adalékok a két világháború 
közötti török-magyar kapcsolatok alakulásához. Katonai, poli-
tikai és kulturális érintkezések 
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Kult László: A japán császárság diplomáciai, politikai és katonai 
lépései 1939–1941 között 

Péderi Tamás: Mezei ütközetek a 13. századi Északnyugati-Rusz-
ban 

Réti Balázs: Ütközet a Matapan-hegyfoknál. Az olasz haditenge-
részet legnagyobb második világháborús veresége 

Sarlós István: A második helgolandi csata. 1917. november 17. 

Sipos Balázs: Az 1968-as csehszlovák intervenció megjelenése a 
Baranya megyei Dunántúli Napló című napilapban 

Szabó Róbert: „Csak egy éjszakára küldjétek el őket!” Az 1914. 
szeptember-októberi galíciai csaták és Przemysl ostroma 

Szántó Ákos: A nicaraguai forradalom (1978-1979) 

Zsonda Márk: A római kori sebészeti műszertan alapjai és a ró-
mai katonai kórház néhány jellemzője a császárkorban 

Bene Adrián: Bóc Imre a francia ellenállásban. Visszaemlékezés 
és történelmi regény határán (recenzió) 

Bene Krisztián: Egy polgárháborús hadsereg: a Francia Milícia 
(recenzió) 

Mayer János: A szenvedéseken túl (recenzió) 

Sarlós István: Egy „teljes” háborús számvetés (recenzió) 

A kötet szerzői 

A „Hadtörténeti esték” programja 2006-2016 

„A háború művészete. 10 éves a Hadtörténeti esték Jubileumi hadtör-
téneti konferencia” programja 
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FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL 5. 
 

Válogatás a 
„Hadtörténeti esték” előadássorozat 

2017-ben elhangzott előadásaiból 
 
 
Előszó 

Tanulmányok 

Bene Krisztián: Bevezetés a második világháború alatti francia–
magyar katonai kapcsolatok történetébe 

Dávid Ferenc: Az egypártrendszer és a Magyar Kommunista 
Párt térnyerése a magyar katonai államvédelem szervezetében, 
1945–1947 

Hamerli Petra: Az abesszíniai háború a magyar–olasz  

kapcsolatokban 

Joó András: Válságok után, Armageddon előtt. Détente illúziók 
és az Osztrák–Magyar Monarchia gyengülő pozíciója az első vi-
lágháború előestéjén 

Sarlós István: „Málenkij robot” helyett. Baja Város Közmunkahi-
vatala 1944–45 

 

Recenziók 

Fazekas Ferenc: Ana Zora Maspoli: Römische Militaria aus Wien. 
Die Funde aus dem Legionslager, den canabae legionis und der 
Zivilsiedlung von Vindobona  

Haramza Márk: Mikko Moilanen: Marks of Fire, Value and Faith: 
Swords with Ferrous Inlays in Finland During the Late Iron Age 
(ca. 700–1200 AD) 
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Kiss Márton: Frank Jacob, Gilmar Visoni-Alonzo: The Military 
Revolution in Early Modern Europe. A Revision 

Máté Zsolt: Yanek Mieczkowski: Eisenhower’s Sputnik Mo-
ment. The Race for Space and World Prestige 

Tóbi Melinda Réka: Jordi Vidal (ed.): Studies on War in the Anci-
ent Near East: Collected Essays on Military History 

A „Hadtörténeti esték” programja 2006–2018 

A győzelem és a vereség arcai. A hadviselés és a fegyveres küzdelem 
történeti szálai című konferencián elhangzott előadások abszt-
raktjai 
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FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL 6. 
 

Fiatal Hadtörténészek Országos 
Konferenciája 

Pécs, 2018. december 3-4. 
 

Absztraktkötet 
 
 
Előszó 

Program 

A Fiatal Hadtörténészek Országos Konferenciájának programja 

 

Absztraktok 

Bene Krisztián: A Szabad Francia Erők magyar idegenlégiósai 
különleges életutak tükrében 

Borbás Benjámin: A hadizsákmány elosztásának kérdése a Né-
met Lovagrend szentföldi harcaiban 

Boros László: A Légoltalmi Liga Ungvári csoportja (1938-1944) 

Csiky Gergely: Egy késő antik háború a Balkánon – Újabb adatok 
a bizánci – avar háborúk történetéhez 

Csutak Zsolt: A bombázástól a kibertámadásig – paradigmavál-
tás a posztmodern hadviselésben 

Fazekas Ferenc: Védőfegyverek Lussoniumból (Paks-Dunaköm-
lőd) 

Györök László: Esettanulmány a 20. század első felében készített 
katonai rendeltetésű létesítmények tervdokumentációinak ta-
nulmányozásáról 
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Hamerli Petra: Horvát katonai és politikai menekültek emigráci-
óban a két világháború között 

Haramza Márk: Fegyvertörténet és interdiszciplinaritás. Mód-
szerek és perspektívák a kora Árpád-kori fegyverzet 

kutatásában 

Harangi-Tóth Zoltán: Katonai törzsmunka, mint hadtörténeti ku-
tatás módszertan 

Hudák Krisztina: Az amerikai hadseregnek a Hágai Konvenciók-
kal kapcsolatos kulturális örökség-védelmi kötelezettségei és 
ennek eredményei 

Huszár Mihály: A gróf, a tanító és a műegyetemi hallgató a fron-
ton. Első világháborús párhuzamos életrajzok Somogyból 

Katona Csete: Hogyan béreljünk fel „viking” zsoldosokat? Ada-
lékok a kelet-európai katonai kíséretek kora középkori szerve-
ződéséhez 

Kiss Balázs: Magyar válogatott labdarúgók és sport-vezetők az 
első világháborúban 

Kiss Márton: Könnyű szívvel nehéz csapásokat ejteni. Az euró-
pai könnyűlovas harcmodor átalakulása a kabinetháborúk idő-
szakában 

Kiss P. Attila – Pap Ildikó Katalin – Tóth Gábor: „…sírját felnyit-
tatva kardját s ami ékességet csak talált, elvitte.” A szelestei lan-
gobard kori temető fegyveres sírjai 

Kovács Emőke: I. világháborús veteránok a bajai zsidótáborokban 

Kozák-Kigyóssy Szabolcs László: Kézifegyverek előállítása a késő 
középkori Brassóban 

Krajcsír Lukács: A Žatec-akció avagy Balak-hadművelet:  

Csehszlovákia szerepe az izraeli légierő megszületésében 
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Máté Zsolt: Az 1956-os magyar menekültek ellátása Camp 
Kilmerben 

Mátyás Botond Hunor: A rohamtüzérség harctéri alkalmazása 
1943-1945 

Nagy Imre: A szíriai fegyveres konfliktus tapasztalatai 

Németh Károly: A Sherman DD harckocsi – egy magyar találmá-
nyának alkalmazása a normandiai partraszállás során 

Paládi Renáta: „Se háború, se béke Ukrajnában, avagy a kelet-
ukrajnai fegyveres konfliktus egy könyv tükrében” 

Sarlós István: A szerb megszállók és Baja 1919 januárjában 

Schrek Katalin: Oroszország kaukázusi háborúi – a törzsi ellen-
állástól a teljes meghódoltatásig (1816-1864) 

Stipich Béla: Ursu ostroma – valóság vagy fikió? 

Szabó Antal: Temetkezések katonai felszereléssel Pannoniából 

Szabó Máté – Pánczél Szilamér Péter: Határterület. Stratégiai iszo-
nyok a Kelemen- és a Görgényi-havasok előterében 

Szántó Ákos: Közép-Amerika katonai-stratégiai szerepe az Ame-
rikai Egyesült Államok biztonság-politikájában 

Szokola László: Brassó város katonasága a késő középkorban 

Tóbi Melinda: II. Šarrukín és Babilónia — Egy új korszak kez-
dete? 

Tóth Dominik: Átkelési pontok, utánpótlási vonalak, felvonulási 
területek. A hadellátás fejlődése Bécs ostromainak (1485, 1529, 
1683) tükrében 

Várnai Gergely: A vasutak jelentősége az 1904-1905-ös orosz-ja-
pán háborúban 

Vörös Zoltán: A Kínai Népköztársaság tengeri stratégiája 
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FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL 7. 
 
 

A győzelem és a vereség arcai.  
A hadviselés és a fegyveres küzdelem 

történeti szálai 
 

 

Előszó 

Tanulmányok 

Bene Krisztián: A második világháborús francia hadsereg „ma-
gyar” alakulata: a Királyi Magyar története Madagaszkártól 
Berchtesgaden-ig 

Bíró László: Bevezetés az első világháború katonai repülésébe 

Ferwagner Péter Ákos: Közel-keleti kihívások a francia  

hadsereg előtt, 1918–1927 

Ignácz Ágoston: Vér nélkül. IV. Henrik 1063. évi magyarországi 
hadjáratáról 

Kiss Márton: A bleinheimi csata (1704) értelmezési lehetőségei 

Kissné Kovács Emőke: A Ficzere-ügy. Egy elfelejtett bajai  

világháborús történet 

Nebojszki László: Mihalik János emlékezete születésének 200. év-
fordulóján 

Péderi Tamás: Hadi terminológia az Északi-Ruszban a 12-15. szá-
zadban 

Réti Balázs: Dunkerque az Égei-tengeren. A brit haderő görög-
országi evakuációja 1941-ben 
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Sarlós István: A szerb megszállás első néhány hónapja Baján, 
1918-1919 

Szabó Róbert: Az 1918-as év reprezentációja négy első világhá-
borús katona memoárjain keresztül 

Turnár Erik: Amerikai pilóták Lvov védelmében. A 7. Kości-
uszko század legfontosabb ütközete a lengyel–szovjet háború 
idején 

Varga Tímea: A hadsereg szerepe a török köztársaságban 1919-
1938 között 

Várdai Levente: Az első világháború hatása a leventeintézmény 
létrejöttére és programjára 

 

Recenziók, ismertetések 

Bene Krisztián: Hamerli Petra: Magyar-olasz diplomáciai  

kapcsolatok és regionális hatásaik (1927–1934)  

Kiss Márton: Afrika hadtörténetének rövid összefoglalása  

a kőeszközöktől a Toyota háborúig  

Palócz Márk: Jean-Yves Le Naour: Le Front d’Orient 1914-1919. 
Les soldats oubliés  

Kiss Márton: Fiatal hadtörténészek tanácskozása Pécsett 

A kötet szerzői 

A „Hadtörténeti esték” programja 2006–2018 
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AZ ÚJ EREDMÉNYEK A HADTÖRTÉNETBEN  
CÍMŰ KONFERENCIA ABSZTRAKTJAI 

 

Hangszerek és hadsereg a római korban 
 

Hüse Asztrik 
PTE BTK 

 
(E-mail cím: hasztrik@gmail.com) 

 
A római kori hadsereg kutatása a régészet és a történettudo-
mány esetében mindig is kiemelt szerepet kapott. Jól ismerjük 
a hadsereg felépítését, a fegyvereket, használat és funkció szem-
pontjából. Több esetben ismerünk rangos személyeket, a had-
mozdulatokat pedig rekonstruálni is tudjuk, még akár olyan ne-
hezen kutatható esetben is, mint a Kr.u. 9-ben vívott teutoburgi 
ütközet vizsgálata. Azonban a zenei irányultságú kutatás a had-
sereg viszonylatában, sok esetben kérdőjeleket hagy maga után. 
Az előkerült hangszereknek, még ha katonai kontextusból szár-
maznak is, ritkán tudjuk azonosítani a pontos használatát és 
funkcióját a hadsereg mindennapjaiban. A kérdések megvála-
szolására egy komplex elemzést szükséges végezni, mely vizs-
gálja az előkerült zenei leletanyagot, értelmezi az adott hang-
szerek ábrázolásait, és esetlegesen hangjuk rekonstruálására is 
kísérletet tesz. Előadásomban ezt a módszert igyekszem bemu-
tatni, a régészet szempontjából. Az elemzésnek, természetesen 
vannak korlátai, melyek sok esetben a vizsgálat folyamán de-
rülnek ki. A régészet, a zenetudomány, és hangszerkutatás se-
gítségével tehát részletesebb képet kaphatunk a zene és a hang-
szerek által betöltött szerepről római korban. 
 
Kulcsszavak: 
zene, régészet, római hadsereg, hangszerek. 
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Népvándorlás kori fegyverek archeometallurgiai vizsgá-
lata, és lehetséges régészeti-történeti interpretációjuk.  

Metodikai összefoglaló 
 

Haramza Márk 
PTE BTK 

 
(E-mail cím: haramza.m@gmail.com) 

 
A 6–9. századi népességmozgások, és az ebből adódó katonai 
konfliktusok jelentős hatással voltak a népek anyagi kultúrá-
jára, elsősorban a fegyverzet fejlődésére. A haditechnikai fejlő-
dés mozgatórugója két nagyobb dialógusból tevődött össze: a 
támadó- és védőfegyverzet versenye és az egyensúlyborító 
fegyverek megjelenése mellett fontos szerep jutott a készítés és 
a használat, vagyis a technológia és a harcászat kapcsolatának. 
A haditechnikai kölcsönhatások az egyes népek hadművészeté-
ben, és az adott fegyvertípusok fejlődéstörténetében követhető 
a leginkább nyomon. Ez utóbbiak közül kiemelhetők a hosszú 
pengéjű szúró-vágó fegyverek, mint a spathak, a saxok, a bi-
zánci térségre jellemző paramerionok, vagy a népvándorláskor 
kései szakaszában megjelenő szablyák. Jelen előadás azon inter-
diszciplináris módszereket kívánja bemutatni, amelyek e fegy-
vertípusok technológiájának és mechanikai tulajdonságainak, 
tágabb értelembe véve a korszak hadi-technikai transzfereinek 
vizsgálatára hivatottak.  
 
Kulcsszavak:  
fegyverzet, vágófegyverek, tipológia, archeometallurgia. 
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Az internálótáboroktól az Idegenlégióig.  
Az internált magyar állampolgárok a Francia Idegenlégió  

kötelékében az első világháborúban 
 

Palócz Márk 
PTE BTK 

 
(E-mail cím: mark.palocz@gmail.com) 

 
Bizonyára mindnyájan hallottunk már a híres-hírhedt Francia 
Idegenlégióról. Többünknek vannak ismerősei, akik valaha ott 
szolgáltak vagy még mindig ott szolgálnak. Talán Rejtő Jenő hí-
res légiós regényeit olvasva találkozhattunk ezzel a külföldiek-
ből álló zsoldoshadsereggel. A majdnem kétszáz éves megala-
kulása óta temérdek külföldi önkéntes erősítette sorait, nemkü-
lönben magyar származásúak is. Mivel 2018-ban volt az első vi-
lágháború végének a centenáriuma, a francia állam kultúráért 
felelős minisztériuma megosztotta az ekkor készült katonai do-
kumentumokat és kartotékokat, melyek között több, mint há-
romszáz, magyar származású katonákról tanúskodik. A kutatá-
sok során kialakult egy kép: ebből a magyar kontingensből, ösz-
szesen száz fő volt, akik az Idegenlégió valamely egységeiben 
szolgáltak az első nagy világégés folyamán. Ezeknek az embe-
reknek a jelentkezési motivációjuk eléggé változatos, de né-
hánynak közülük nem volt választása: az internálás áldozatává 
váltak. 
 
Kulcsszavak: 
internálások, Francia Idegenlégió, magyarok, első világháború. 
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A magyar légierő újjászervezése  
a második világháború után  

 
Lévai Kristóf  

PTE BTK  
 

(E-mail cím: levai.kris1221@gmail.com)  
 

A második világégés bebizonyította, hogy egy háborús konflik-
tus során a légierő kulcsfontosságú szereppel bír, így a meg-léte 
és folyamatos fejlesztése elengedhetetlen egy ország számára. 
A világháború végeztével Magyarország katonai, gazdasági és 
politikai szempontból romokban hevert. Az ország újjáépítése 
csak a Szovjetunió segítségével és irányításával mehetett végbe, 
akár a civil, akár a katonai szférát nézzük. Az előadás a magyar 
haderő, azon belül is a légierő újraépítésével foglalkozik 1945-
től, a háború lezárásától kezdve. Szó fog esni az országot korlá-
tozó békeszerződésekről, a bel- és külpolitikai helyzetről, a gaz-
dasági újjáépítésről, a személyi állomány felkészítéséről, a tech-
nikai eszközök beszerzéséről és Magyarország helyzetéről a 
szovjet katonai doktrínán belül. Az előadás célja egy átfogó kép 
adása a háború utáni évek és a szocialista korszak légierejének 
korai szakaszáról, egészen az 1956-os forradalomig, ami egy 
újabb jelentős átalakítási folyamatot vont maga után.  

 
Kulcsszavak:  
légierő, Magyarország, katonai repülés, hidegháború. 
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Út a bugaci lovasnapra 
 

Sarlós István 
MNL BKML 

 
(E-mail cím: sarlosistvan@gmail.com) 

 
A magyart napjainkban is lovas nemzetnek tartják, évezredes 
katonai és sportlovas hagyományokkal, bár a „lovas” jelzőt 
csak az 1920-as években folytatott tudatos építkezéssel érde-
meltük ki. A trianoni békediktátum után a hazai lótenyésztés 
fejlesztése elsődleges nemzetgazdasági érdekké lépett elő. A ló 
mint igaerő és közlekedési eszköz mellett katonai és sportolási 
célokat is szolgált. Ez utóbbi kettő összefésülése hívta életre a 
Magyar Lovassport Egyesületek Országos Szövetségét és a Ma-
gyar Gazdák Országos Lovasegyesületét, amelyek a verseny-
szerű lovaglás mellett a hobbi szintű túra-lovaglás is fejlesztet-
ték, népszerűsítették. A leventemozgalom szintén bekapcsoló-
dott a lovassportok népszerűsítésébe. Meg-kezdődött a hazai 
lovasturizmus és a sportszerű távlovaglás fejlesztése, nemzet-
közi szintre emelése. 1933-ban a 8. Országos Távlovagló Túra 
fordulópontot jelentett a mozgalom életében, ez volt az első ko-
moly, nemzetközi, majdnem kéthetes túrájuk, amely bejárta az 
„egész” országot. A Budapestről induló mezőny a Dunántúlon 
Bajáig jött le, itt átkeltek a hídon, majd Kecskeméten át elértek 
Ceglédig, ahol vonatra szálltak a főváros felé. A Horthy István 
által vezetett nemzetközi túra és a bugaci bemutató olyan sike-
res volt, hogy egy évvel később, 1934-ben megsokszorozott 
részvétellel már egy nagy nemzetközi túra indult a bugaci lo-
vasnapra. 
 
Kulcsszavak: 
távlovaglás, nemzetközi túra, helytörténet, leventék. 
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Az 1956-os magyar menekültek egészségügyi vizsgálata 
Camp Kilmerben 

 
Máté Zsolt 

PTE BTK IDI 
 

(E-mail cím: zsolt.mate@hotmail.com) 
 
Napjainkban egy világjárvány közben több helyen felmerültek 
a migráció egészségügyi kockázatai. Ez 1956-ban is így volt, 
amikor is közel kétszáz ezer magyar hagyta el az országát. Ak-
koriban a feketehimlővel küzdött a világ és egyik befogadó or-
szág sem szerette volna, ha az immunitást jelentő injekció nél-
kül fogadna be menekülteket. De emellett voltak terhes, beteg, 
rokkant magyarok is a befogadottak között, így az ő gondozá-
sukat is biztosítania kellett a befogadó országoknak. Előadá-
somban az 1956-1957-ben New Jerseyben működő Camp 
Kilmer katonai tábor egészségügyi iratain keresztül mutatom 
be, hogy hogyan kezelte ezt a helyzetet a U.S. Army. Camp 
Kilmer egy olyan tábor volt, ahova érkeztek az amerikai partra-
szállásuk vagy landolásuk után a magyar menekültek és amed-
dig nem jelentkeztek hozzátartozók vagy leendő munkaadók, 
első szállásukat is jelentette. A tábor saját kórházzal rendelke-
zett, amelyben a Vöröskereszt önkéntesei, a hadsereg orvosai 
dolgoztak. Több szülésre, kisebb műtétekre is sor került. Min-
den magyar menekült még az Amerikába szállítás előtt kapott 
a feketehimlő elleni védőoltásból.  
 
Kulcsszavak:  
1956, menekültügy, egészségügy, Camp Kilmer. 
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A brazil gazdaságfejlesztés eltérő útjai:  
a „kivételes államtól” a Munkáspártig 

 
Szántó Ákos 

PTE TTK FDI 
 

(E-mail cím: szanti92@citromail.hu) 
 
Brazília a latin-amerikai térség legnagyobb gazdasággal rendel-
kező állama. Az egykori portugál gyarmat – a régió többi orszá-
gához hasonlóan – napjainkban is a nyersanyagok konjunktú-
raciklusainak erősen kitett gazdasággal rendelkezik. A függés 
csökkentését és az ipar erősítését kívánta megvalósítani az 
1964-es katonai hatalomátvételt követően a brazil hadsereg. A 
„kivételes állam” időszakában az exportorientált iparosítás ér-
dekében a katonai rezsim diktatórikus módszereket alkalma-
zott és háttérbe szorította a szociális szférát. A rendszert hosz-
szútávon nem tudták fenntartani, az 1968 és 1974 közötti brazil 
gazdasági csoda ellenére sem. A rendszer 1985-ös bukását kö-
vető demokratizációs folyamat betetőzése volt a Brazil Munkás-
párt hatalomra jutása 2003-ban. Inácio Lula és Dilma Rousseff 
elnöksége idején a gazdaságfejlesztés ismét előtérbe került. A 
demokratikus rendszer keretei között azonban jóval kisebb 
megrázkódtatásokkal járt a gazdasági fejlődés. A „subimperi-
alismo brasileiro” keretében Brazília a hazai cégein keresztül je-
lentős befolyásra tett szert a régió gazdaságában. A fejlődés 
azonban 2014-re megtorpant, és a kirobbanó korrupciós botrá-
nyok alkotmányos válságot idéztek elő, amely végül a Munkás-
párt bukásához vezetett.  
 
Kulcsszavak:  
Brazília, gazdaság, Munkáspárt, hadsereg. 
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A „háborús emlékezet” terei  
a Dél-Dunántúlon a 21. században 

 
Kiss Márton 

PTE TTK FDI 
 

(E-mail cím: kiss.marton1990@gmail.com) 
 
Előadásomban a Dunántúl déli részén fekvő három megyéjében 
(Baranya, Somogy, Tolna) fellelhető „háborús” műemlékeket 
kívánom bemutatni, különös tekintettel a 18-20. századi har-
cokra emlékeztető építményekkel. Tematikai szempontból két 
nagyobb egységet különböztethetünk meg: az 1848-49-es ese-
ményekhez kapcsolódó emlékek, valamint a két világháború-
hoz köthető emlékezet. A vizsgálat alapját a közösségi adat-
gyűjtésekre támaszkodó adatbázis és azok térinformatikai 
szoftverrel való elemzése adja. Hipotézisünk szerint a harcok-
ról szóló épített emlékezet (műemlékek) a 20. században váltak 
jelentőssé, különösen a nagy véráldozatot követelő világ-hábo-
rúk esetében láthatunk szignifikáns eltérést. A tényleges harci 
események és a háború áldozatai elválásával az emlékezés terei 
állami és lokális igényeket egyaránt kiszolgálnak, így az emlé-
kezet nem válhat „hideggé”, ahogy azt Pierre Nora mondja.  
 
Kulcsszavak:  
háború, emlékezés, Dél-Dunántúl, emlékezeti tér. 
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A Nagy Háború Dino Grandi  
és Benito Mussolini szemével 

 
Hamerli Petra 
PTE BTK TKI 

 
(E-mail cím: hamerli.petra@pte.hu) 

 
Az első világháború olasz frontjával kapcsolatban az Osztrák–
Magyar Monarchia oldaláról széleskörű ismeretanyag áll ren-
delkezésünkre, a másik oldal, Olaszország és az olasz katonák 
szerepvállalását azonban jóval kevésbé ismerjük. Előadásom-
ban a háborút követően, 1921-ben megalakult Nemzeti Fasiszta 
Párt két meghatározó alakja, Dino Grandi és Benito Mussolini 
szemszögéből mutatom be az olasz front eseményeit. Musso-
lini, a párt vezetője hazánkban is jól ismert történelmi személyi-
ség, Grandira pedig azért esett a választásom, mert egyfelől 
több kulcsfontosságú pozíciót betöltött a fasizmus évtizedei 
alatt, másfelől ő fogalmazta meg 1943-ban azt a határozati ja-
vaslatot, amely Mussolini és a rendszer bukásához vezetett. 
Mindkét férfi harcolt az első világháborúban, miután Olaszor-
szág 1915-ben csatlakozott az antanthatalmakhoz. Mussolini 
naplót vezetett az olasz fronton megélt eseményekről és ké-
sőbbi önéletrajzában is kitért azokra, Grandi pedig visszaemlé-
kezéseiben írta meg a háborús élményeit, tapasztalatait. Ho-
gyan látta a két eltérő személyiségű, de a politikában egyfor-
mán meghatározó szerepet betöltő férfi a háborút? Melyik csa-
tákat emelték ki írásaikban, hasonlóak-e az emlékeik? Befolyá-
solta-e a háború a későbbi szerepvállalásukat? A visszaemléke-
zésekre és naplóra alapozott előadásomban ezeket a kérdéseket 
igyekszem megválaszolni.  
 
Kulcsszavak:  
I. világháború, olasz front, Dino Grandi, Benito Mussolini. 
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A Francia Idegenlégió részvétele  
az 1940-es franciaországi hadjáratban 

 
Bene Krisztián 

PTE BTK RI 
 

(E-mail cím: benekrisztian@yahoo.fr) 
 
Bár magától értetődőnek tűnhet, hogy a francia fegyveres erők 
részeként a Francia Idegenlégió is bevetésre került 1940-ben 
Franciaország védelmében, az alakulat létrehozását szabályozó 
törvény értelmében az Idegenlégió csak az anyaország határain 
kívül lehetett felhasználni. Ennek a tiltásnak a megkerülésére 
az anyaországot fenyegető katonai konfliktusok esetén (fran-
cia–porosz háború, első világháború) az alakulat tagjaiból és az 
új jelentkezőkből álló alkalmi egységeket hoztak létre és vetet-
tek be Franciaországban. Ugyanígy jártak el 1939-40 folyamán 
is, amikor számos új egységet hoztak létre, amelyek döntő több-
sége Franciaországban került felhasználásra. Előadásunkban 
arra teszünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk ezeknek a különít-
ményeknek a létrehozását, összetételét, kiképzését és harctéri 
tevékenységét. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy ez az epizód 
egy hosszabb folyamat része, igyekszünk röviden kitérni ezek-
nek az alakulatoknak és a soraikban szolgálatot teljesítőknek az 
utóéletére is.  
 
Kulcsszavak:  
Idegenlégió, 1940-es franciaországi hadjárat, külföldi önkénte-
sek, második világháború. 
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A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG  
DÉL-DUNÁNTÚLI TAGOZATÁNAK 15 ÉVE  

CÍMŰ KONFERENCIA KÉPEKBEN 
 
 
 

 
Prof. Dr. Fischer Ferenc köszöntője 
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Prof. Dr. Szenes Zoltán köszöntője 

 

 
Dr. habil. Láng András köszöntője 
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Lévai Kristóf előadása 

 

 
Dr. Hamerli Petra előadása 
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Sarlós István előadása 

 

 
A rendezvény előadói 
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A KÖTET SZERZŐI 
 
 
Bene Krisztián: intézetigazgató és tanszékvezető habilitált 
egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar, Romanisztika Intézet, Francia 
Tanszék.  
 
Fischer Ferenc: egyetemi tanár, az MTA doktora, Pécsi Tudo-
mányegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 
Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék.  
 
Hamerli Petra: egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegye-
tem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Politikatudo-
mányi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék.  
 
Kiss Márton: doktorandusz hallgató, Pécsi Tudományegyetem, 
Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola.  
 
Láng András: habilitált egyetemi docens, tudományos és akk-
reditációs dékánhelyettes, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsé-
szet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet, Fej-
lődés- és Klinikai Pszichológia Tanszék.  
 
Lévai Kristóf: doktorandusz hallgató, Pécsi Tudományegye-
tem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Is-
kola; történelem mesterszakos hallgató, Pécsi Tudomány-
egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Törté-
nettudományi Intézet.  
 
Palócz Márk: nemzetközi tanulmányok mesterszakos hallgató, 
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Kar, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék. 
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Szenes Zoltán: egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Nemzetközi 
Biztonsági Tanulmányok Tanszék; a Magyar Hadtudományi 
Társaság elnöke.  
 
Turnár Erik: történelem mesterszakos hallgató, Pécsi Tudo-
mányegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Tör-
ténettudományi Intézet, Újkortörténeti Tanszék. 
 
Varga Bence: történelem mesterszakos hallgató, Pécsi Tudo-
mányegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Tör-
ténettudományi Intézet, Újkortörténeti Tanszék. 
 
 


