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ELŐSZÓ 
 
A hadtörténeti tanulmánykötet, amit a tisztelt Olvasó a 
kezében tart, egy öt évvel ezelőtt indult kezdeményezés 
kiemelkedő állomása. A Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetében 
2006. február 22. óta folyamatosan megrendezésre került a 
„Hadtörténeti esték…” előadássorozat. A kezdetek 2004 
decemberéig nyúlnak vissza, amikor egyetemi hallgatók és 
oktatók közreműködésével megalakult a Magyar 
Hadtudományi Társaság Dél-Dunántúli Tagozata. A szervezet 
céljai között tűzte ki a hadtörténelmi tárgyú kutatások, 
rendezvények szervezését, amit a rákövetkező évben, a 
második világháború véget érésének 60. évfordulójára 
megrendezett had- és politikatörténeti konferencia és kiállítás 
is bizonyított. 

Az együttműködést további programok követték, például 
közös, egyetemi hallgatóknak szervezett terepgyakorlat, az 
első világháború véget érésének évfordulóján rendezett 
emlékkonferencia. A konferenciákhoz kapcsolódó kiállítások 
mellett önálló tárlatok is nyíltak a Tagozat szervezésében, mint 
az 1956-os forradalom és szabadságharc jubileumi 
évfordulóján, majd a „Biztonság és haderő – Magyarország ma 
és holnap” című konferencia missziós kiállítása. A 
rendezvények hátterében természetesen széleskörű 
együttműködés alakult ki más intézményekkel, így a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel, vagy a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeummal. 

Már az első konferenciát követően felmerült az ötlet, hogy 
egy állandó program kellene az egyetemen, ami lehetőséget 
nyújt nem csak történészeknek, oktatóknak, de egyetemi 
hallgatóknak is, hogy bemutassák hadtörténelmi témájú 
kutatásaikat. A kezdeményezés támogatásához az egyetem 
karának Történettudományi Intézete mellett a Hallgatói 
Önkormányzata is csatlakozott. A 2005/2006-os tanév tavaszi 
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szemeszterében indult előadássorozat hat alkalommal várta a 
hadtörténelem iránt érdeklődőket és egyben fórumként 
szolgált egymás kutatásainak megismeréséhez. Az első hat 
előadóból három egyetemi hallgató később a Pécsi 
Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola „Európa 
és a magyarság a 18-20. században” doktori programon 
folytatta tanulmányait. 

Az előadások változatos tematikája mellett szerepet 
kapott az az elgondolás, hogy az egyetemi oktatók mellett a 
hallgatók számára is nyitott helyszíne legyen az OTDK-ra való 
felkészülésnek, illetve diploma-, vagy doktori kutatás alapjait 
szolgáló tudományos kutatás eredményeinek bemutatására. A 
hallgatóság fogékonynak mutatkozott, kialakult egy közösség, 
ami az előadások mellett kutatott, publikált, tudományos 
konferenciákon vett részt. Minden szemeszter programjában 
tükröződött a szervezők alapkoncepciója, hogy tudományos 
fokozattal rendelkező oktatók, doktoranduszok és hallgatók 
egy rendezvényen szerepelhessenek. Az első előadások óta 
eltelt hat év, az előadássorozatot már nem csak az egyetemen 
ismerhetik, de a hadtörténelem iránt érdeklődők és kutatók 
országosan is elismerik a kezdeményezés eredményeit. Az 
idei, tizedik Hadtörténeti estékkel együtt 56 előadást 
tudhatnak maguk mögött a szervezők. Az első előadásokhoz 
képest sok minden változott. Előtérbe kerültek a tematikus 
előadássorozatok egy-egy rendezvényhez, konferenciához 
kapcsolód, így volt ez „Az I. világháború magyar, európai és 
tengerentúli dimenziói, 1914-1918” és az „Afganisztán 1979-
89-99-2009” című konferenciák esetében is. 

Bízom benne, hogy a tanulmánykötetben most közzétett 
14 tanulmány között minden olvasó megtalálja a maga 
érdeklődésének megfelelőt és az idő multával további 
tanulmányok jelenhetnek majd meg könyvalakban. Az eddigi 
eredményeket elismerve kívánok további sok sikert a 
Hadtörténeti esték szervezőinek, előadóinak és hallgatóinak! 
Pécs, 2011. szeptember 

           Prof. Dr. Fischer Ferenc 

PTE BTK dékán, egyetemi tanár 
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BEBESI GYÖRGY – LENGYEL GÁBOR 
 

ADALÉKOK AZ AFGANISZTÁNI TÁLIB RENDSZER 

SZÜLETÉSÉHEZ ÉS SAJÁTOSSÁGAIHOZ 
 

 
A szovjet csapatok 1989-es kivonulását követően mind 
Afganisztán népei, mind a világ közvéleménye békésebb 
időszakot remélt a tíz éves háborúskodás után. Visszatekintve 
nyugodtan mondhatjuk, hogyha lehet, még zűrzavarosabb, 
még erőszakosabb korszak következett az ország történetében. 
A szovjet–afgán háború bizonyos értelemben a hidegháború 
konfrontációs kapcsolatrendszerébe volt illeszthető. A 
stratégiai érdek, a presztízs, a hidegháború sajátos 
játékszabályai mindkét nagyhatalom nézőpontjából 
felértékelték a tíz esztendős háború jelentőségét. Az 1980-as 
évek végén, az 1990-es évek elején meginduló történelmi 
változások, amelyek a két nagyhatalom hidegháborús 
konfrontációjának véget vetettek, hatással voltak az 
afganisztáni belpolitikai eseményekre is. Miután a közép-
ázsiai ország kikerült a világpolitika főbb szereplőinek 
közvetlen érdeklődési köréből, még súlyosabb válságba 
zuhant. Ez a „világpolitikai horizont” alatti helyzet tette 
lehetővé, hogy az Oszama bin-Láden vezette Al-Kaida a tálib 
mozgalom uralma alatt otthonra leljen, s jelentősen 
megerősödve végrehajtsa a 2001. szeptember 11-ei 
merényleteket, amelyek alapjában véve változtatták meg 
világunkat. 

Tanulmányunkban Afganisztán 1992 és 2001 közötti – 
nyugodtan kaotikusnak nevezhető – történetének néhány 
aspektusát szeretnénk áttekinteni, melynek középpontjában a 
tálib rendszer születése és annak sajátosságai állnak. Előre kell 
bocsátanunk, hogy a téma összetettsége, időbeni közelsége, s 
részben ma is aktuális jellege miatt nem vállalkozhatunk 
teljességre. 
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Közvetlen előzmények. A mudzsahed kormányzás rövid 
és zavaros időszaka1 
 
A tálib rendszer megszületésének közvetlen előzménye a 
mudzsahedek hatalmi szerveződése volt. Ennek kapcsán nem 
tartjuk indokoltnak a „mudzsahed-rendszer” kifejezést, hiszen 
semmilyen értelemben nem beszélhetünk egy kiépített uralmi 
formáról. Valójában egy olyan sajátos helyzet alakult ki, ahol 
különböző hadurak, saját maguk által szervezett milíciáik 
élén, folyamatosan harcoltak egymás ellen bizonyos területek 
feletti fennhatóság megszerzésének érdekében. 

A Szovjetunó elleni háború idején a pakisztáni 
menekülttáborokban pártokká szervezett mudzsahedek 
szövetsége 1992. április 25-én békésen vonult be Kabulba, 
miután még az 1986-ban, szovjet fennhatósággal kinevezett 
vezető, Nadzsibullah, legerősebb támogatója, az üzbég 
Dosztum tábornok, kiegyezett a legerősebb mudzsahed 
vezérrel, a tadzsik Maszuddal. A szovjet megszállás, a világi-
szocialista berendezkedés ellen hirdetett dzsihád véget ért, a 
szent háború győzött, ám a béke tiszavirág életű volt. A 
Rabbani vezetésével megalakult Ideiglenes Afgán Kormány, 
amelyet a pakisztáni menekülttáborokban létrejött hét 
mudzsahedin párt alkotott, pakisztáni és amerikai 
támogatással a háta mögött sem tudta sem legitimálni, sem 
stabilizálni a hatalmát. A szövetségen belüli szerepével és 
helyzetével elégedetlen Hekmatjar alig néhány hónappal a 
győzelem után az új kormány ellen fordult, és polgárháborút 
robbantott ki, amely főként a főváros utcáin zajlott, Kabul 
egyfajta második Bejrúttá változott. Hekmatjar három éven 
keresztül folyamatos tüzérségi- és rakétatámadásokat intézett 
Kabul ellen, aminek stratégiai eredménye nem volt, viszont 
több mint tízezer afgán áldozattal járt, tömegek menekültek 

                                                 
1 A rendkívül bonyolult, szinte havonta változó belpolitikai helyzet részletes 
áttekintésére ezen írás keretében nem vállalkozunk, csupán jelezzük azokat a 
tendenciákat, amelyek közepette a tálibok hatalomra kerülése előtt megnyílt 
az út. 
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ismét menekülttáborokba, illetve akadályozták meg milliók 
visszatérését onnan, s mélyítették tovább a politikai káoszt.2 
A kaotikus állapotok közepette a vidéki törzsi vezetők erős 
központi hatalom hiányában korlátlan ellenőrzésük alá vontak 
területeket, az áthaladásért útdíjat szedtek, karavánokat 
fosztottak ki, nőket erőszakoltak meg, terjedt a banditizmus. A 
káoszt jól érzékelteti, hogy a főváros, Kabul, is hét 
felfegyverzett csoport között volt felosztva, s mindegyik több 
ellenőrző pontot állított fel, ahol különböző díjakat szedtek, 
erőszakoskodtak, raboltak. De a nyugat-afganisztáni Herat és 
az afgán–pakisztáni határ mellett fekvő Cheman városa között 
is 71 ellenőrzőpontot létesítettek, amelyeknek nagy része más-
más hadúr fennhatósága alatt állt.3 

A főváros megszerzéséért a fontosabb katonai események 
Rabbani és katonai parancsnoka, Maszud, valamint Hekmatjar 
és szövetségesei között zajlottak. Ennek eredményeként Kabul 
kétharmadát gyakorlatilag földig rombolták, az ENSZ becslése 
szerint a civil áldozatok száma 1994-ben 55 ezer körül volt.4 
Az ország 1994 végére gyakorlatilag polgárháborús káoszba 
süllyedt. Afganisztán nagy része egymástól független, 
egymással viaskodó helyi hadurak által irányított 
hűbérbirtokok rendszerévé alakult,5 ahol a milíciák közötti 
ideiglenes szövetségek, érdekkapcsolatok, árulások, 
leszámolások határozták meg a mindennapi élet.6 Ez az 
alapvető körülmény később nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a Talibán rövid időn belül át tudja venni a hatalmat az egész 
ország felett. 

A Rabbani vezette Afgán Ideiglenes Kormány 
gyengeségének több oka volt. A legfontosabb, hogy a 
polgárháború szembeállította egymással az ország déli és 
keleti részén élő pastu többséget az északi területek tadzsik, 

                                                 
2 GASPER 2001, 7. o. 
3 KAKAR 2000. 
4 Uo. 
5 GASPER 2001, 7. o. 
6 HAMMIDOV 2004, 28. o. 
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üzbég, hazara és türkmén kisebbségével.7 Marsden elemzése 
szerint8 a tadzsik származású Rabbani soha nem tudta 
megnyerni a többségi pastuk bizalmát, a fundamentalista, 
hagyománytisztelő pártok viszonylag gyenge pozícióban 
voltak a kormányon belül, míg a lakosság többsége inkább egy 
iszlám állam bevezetését várta volna. A kormány vidékre nem 
tudta kiterjeszteni a hatalmát, de súlyosan hibáztak a 
mudzsahedin mozgalmat támogató hatalmak is, amikor olyan 
alacsony támogatottságú, radikális értelmiségi, sok esetben a 
kabuli egyetem köreihez tartozó csoportocskákat támogattak a 
szovjetek legyőzése érdekében, amelyek a vidéki többségi 
lakosság támogatásával nem, vagy csak a közös ellenség 
legyőzéséig rendelkeztek. A polgárháborús létbizonytalanság 
újabb menekülthullámot indított el Irán és Pakisztán felé, ilyen 
körülmények között megnyílt a politikai tér egy pastukra 
támaszkodó, tisztán iszlamista radikális mozgalom 
felemelkedése előtt. 
 
 

„Isten harcosai”. A tálibok és a Talibán9 születése 
 
A tálibokra 1994-ben figyelt fel a világ, amikor a kívülről 
nehezen áttekinthető polgárháborús helyzet szövevényében 
felröppent egy hír, hogy 1994-őszén elfoglalták a káoszba 
süllyedt Kandahár városát és a körülötte lévő tartományokat. 
Habár a '90-es évek közepéig sosem kerültek a hatalom 
közelébe, a mozgalom gyökerei régebbre nyúlnak vissza. Sor-
Bazar mollah például egy afgán harcos volt, aki az 1919-es 
harmadik angol–afgán háborúban súlyos veszteségeket 
okozott a briteknek, s már ekkor tálibnak vallotta magát. A 
későbbi időszakból pedig említhetjük a mudzshedek oldalán a 

                                                 
7 RASHID 1999.  
8 MARSDEN 2002, 55. o. 
9 A tálib kifejezés a vallási tanulót, a medreszékben, a felsőbb hitoktató 
iskolákban, a mollahok irányítása alatt tanuló diákot takarja, míg a Tálibán 
magára a mozgalomra utal. 
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szovjet megszállók ellen, főleg Mohammad Nabi vezetése 
alatt, harcoló nagyszámú tálib harcost.10 

A tálib mozgalomról, a Talibán felbukkanásról és 
születéséről a mai napig viták folynak a szakirodalomban. Van 
olyan szerző, aki egyszerűen a pakisztáni titkosszolgálat 
kreálmányainak tartja őket.11 A helyzet valószínűleg nem 
ennyire egyértelmű, ugyanakkor Pakisztán szerepe a 
mozgalom létrehozásában és támogatásban nem vitatható.12 A 
mozgalom kezdeteinek kapcsán két meghatározó nézet 
létezik, mégpedig főleg aszerint, hogy milyen nézőpontból 
közelít a tálib mozgalomhoz. A Talibán ellenzői szerint egész 
egyszerűen egy mesterséges képződmény, amit a pakisztáni 
titkosszolgálat (ISI) és Szaúd-Arábia hívott életre az amerikai 
olajkitermelő vállalat, az UNOCAL jelentős pénzügyi 
támogatásával, hogy biztosítsák a Közép-Ázsiába vezető 
kereskedelmi útvonalakat.13 Ezt az elképzelést erősíti a 
következő eset is. 1994 novemberében, még Kandahar végső 
elfoglalása előtt, tálib harcosok megmentettek egy pakisztáni 
kamionkonvojt, ami az újonnan függetlenné vált közép-ázsiai 
posztszovjet országok irányába tartott. Egy Lalai nevű 
mudzsahed hadúr ejtette fogságba a szállítmányt, s szedett 
túszokat, de a tálibok ekkorra már voltak olyan erősek, hogy 
megfutamítsák a támadókat és biztosítsák a konvoj 
biztonságát.14 Ez a sikeres művelet is nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy Pakisztán támogassa a születőfélben lévő tálib 

                                                 
10 KAKAR 2000. 
11 SCHOENFELD 2001, 25-26. o. A szerző idézi egy pakisztáni hírszerző 
visszaemlékezésit, aki „röstelkedve” ismerte el, hogy szervezetük 
ügynököket küldött a határ menti menekülttáborokba, hogy segítsenek 
megszervezni egy iszlám milíciát, amely végre rendet tesz. 
12 Furcsa fintora a történelemnek, hogy mára a tálibok Pakisztán egyik első 
számú belpolitikai problémájává váltak. Miután megszüntették 
támogatásukat, szembefordultak a kormánnyal, és folyamatos öngyilkos, 
rengeteg áldozatot követelő robbantásokkal terrorizálják a hatóságokat, 
amelyek óriási katonai erővel offenzívát indítva próbálják megtisztítani tőlük 
az afgán határmenti területeket. 
13 KAKAR 2000. 
14 Uo. 
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rezsimet, hisz általuk biztonságban érezte a fontosabb 
kereskedelmi útvonalakat, ennek hatására pedig az esetleges 
nyugati befektetések rohamos növekedésére számíthattak. 

A mozgalom támogatói szerint azonban a tálibok tisztán 
vallási és erkölcsi alapon álló harcosok, akik arra 
szerveződtek, hogy megvédjék saját népüket a mudzsahed 
terrortól, jogtalanságoktól és újraegyesítsék Afganisztánt.15 A 
két elképzelés között igen nagy a kontraszt. Valószínű, hogy 
az igazság a két verzió árnyalt együtteséből adódik össze.  

A tálib mozgalom ideológiai gyökerei a Delhiben működő 
Deobandi iskolára nyúlnak vissza,16 amelynek mintájára 
Pakisztánban sorra hozták létre a konzervatív iszlám 
szellemiséget közvetítő medreszéket, ahol pakisztáni 
mollahok interpretálták az ott tartózkodóknak a 
Deobandizmus17 tanításait. A pakisztáni állami oktatás 
összeomlásával párhuzamosan a medreszék egyre nagyobb 
jelentőségre tettek szert. Ezek az intézmények jelentették az 
egyetlen esélyt a menekülttáborokban sínylődő afgánok és 
pakisztániak számára, hogy oktatáshoz, élelemhez, 
búvóhelyhez jussanak. A határ menti régiókban éppen ezért 
gomba módra szaporodtak. Míg 1971-ben csak 900 medresze 
volt Pakisztánban, addig 1988-ra már 8000 hivatalosan 
működő és 25 ezer nem regisztrált ilyen intézmény létezett, 
ahol több mint félmillió diák tanult.18 Ezekben a 
medreszékben képezték a posztszovjet időszak afgánjainak új 
generációját. 

A tálibok főideológusa Omar mollah volt, aki Délnyugat-
Afganisztánból származott, és korábban a Khalisz által 

                                                 
15 Uo. 
16 Naim Dzsan, Omar Mollah politikai tanácsadója azt nyilatkozta a 
Washington Postnak, hogy „valamennyi tanárunk és hallgatónk számra Deoband 
volt a teológiai forrás”. SCHOENFELD 2001, 24. o. 
17 A mozgalom kezdetei az 1867-ben Delhiben alapított Deobandi iskolára 
nyúlik vissza, ahol az „igaz iszlám” hit megőrzését propagálták annak 
érdekében, hogy a nem muszlim nézeteket és gyakorlatokat háttérbe 
szorítsák. (ROY 1999.) 
18 SULTANA 2009, 12. o. 
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irányított hét mudzsahed párt egyikének, a Hiszb-i Iszlami-
nak a tagja volt. Harcolt a szovjetek ellen, a háborúban 
elvesztette fél szemét. Valószínűleg egy ponton önállósította 
magát, és a pakisztáni menekülttáborokból, medreszékből 
tömegével érkező, zömében pastu származású fiatalokat 
kezdte maga köré gyűjteni egy tisztán iszlám állam 
megalapítása és a polgárháborús zűrzavarral történő 
leszámolás céljából. 

A mudzshed hadurak figyelmét első alkalommal 1994. 
október 12-én keltette fel egy tálib akció. Ezen a napon, a 
pakisztáni határon átkelve elfoglalták Spin Boldak városát, 
ami a Kabult ostromló Hekmatjar csapatainak egyik fontos 
logisztikai központja volt. A támadás során 18 ezer 
Kalasnyikov géppisztolyt, több tucatnyi tüzérségi eszközt és 
járműveket zsákmányoltak.19  

A tálibok katonailag meglepően hatékonyak és sikeresek 
voltak már a kezdetektől fogva. Kandahar elfoglalása után, 
amelyet központjukká tettek, a következő évben megverték 
Hekmatjar csapatait Kabul alatt, majd 1995 szeptemberére 
elűzték Iszmail Khant Herát alól, 1996 szeptemberében pedig 
már a főváros is a kezükben volt, azaz felbukkanásuktól 
számítva alig két éven belül elfoglalták az ország mintegy 
felét. Ez a megállíthatatlannak tűnő, lehengerlő győzelmi 
sorozat azonban nem feltétlenül a tálibok katonai 
zsenialitásának köszönhető. Sokkal inkább annak a taktikának, 
amely a mudzsahed hadurak korruptságára épített. Ennek 
keretében „megvásárolták” a helyi kiskirályokat, akik a 
nagyobb összegű ajánlat hallatán átálltak a tálibok oldalára, s 
akár korábbi szövetségeseik ellen harcoltak tovább.20 
Módszerük olyan jól működött, hogy Afganisztán déli és 
keleti részében 14 tartományt sikerült gyakorlatilag 
mindennemű fegyveres ellenállás nélkül megszerezniük. 
Különösen jól bevált a hadviselésnek ez a sajátos módja a nem 
pastu ellenfeleikkel szemben, például Dosztum és Maszud 

                                                 
19 HAMMIDOV 2004, 29. o. 
20 ROY 1999. 
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esetében, akiknek az emberei tömegével dezertáltak, s álltak át 
a tálibok oldalára.21 

Gyors sikereik szempontjából szintén fontos momentum 
volt, hogy 1994 novemberében, miután a tálibok átvették az 
irányítást Kandahar fölött, nemcsak a katonai győzelem 
sikerét könyvelhették el. Omar mollah ugyanis megjelent egy 
népi összejövetelen, ahol azt állította, hogy Mohamed Próféta 
szent köpenyét viseli és az Igazhitűek Vezetőjének 
nyilvánította magát (Amir-ul-Momineen). Ez az esemény 
vitathatatlanul az egyik legfontosabb mérföldkő volt a Talibán 
történetében, hiszen ezzel vallási legitimációra tettek szert a 
vidéki pastu lakosság szemében.22 

1996-ban elfoglalták Dzsalalabadot is, ezután tovább 
folytatták előrenyomulásukat észak felé. A gyors katonai 
sikereknek köszönhetően 1997-re már az ország 95%-a fölött 
átvették az irányítást.23 1998-ra bevették Mazar-Sarifot is – 
Pakisztán elsőként a világon ezután ismerte el a tálibokat 
Afganisztán törvényes kormányának24 − majd ugyanebben az 
évben a hazarák központját, Hazaradzset-et, is elfoglalták. 
2000 végén már csak egyetlen tartomány tartotta magát, 
Badakhsán, ahol a tálibellenes, egykori mudzsahed, erők 
Északi Szövetség néven egyesültek. Ennek tagjai tadzsikok, 
üzbégek és síita muzulmánok voltak, vezetőik a korábbi elnök 
Rabbani, Dosztum tábornok, valamint Muhammad Quasim 
Fahim.25 
A tálibok tényleges katonai sikereikhez nyilván hozzájárult a 
pakisztáni táborokban kapott kiképzés,26 a fejlett amerikai 

                                                 
21 DIXIT 2001. 
22 AFSAR – SAMPLES – WOOD 2008, 60. o. A hagyomány szerint a próféta 
köpenye egy kriptába van zárva Kandahárban, a királyi múzeumban, amit 
csak az Igazhitűek Vezetője érinthet meg. 
23 Uo. 60. o. 
24 A későbbiek során még Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok 
ismerte el a rendszert. 
25 FÜLÖP – HAJDÚ – HOSSZÚ 2007, 54. o.  
26 A pakisztáni háttér legkézzelfoghatóbb bizonyítéka, hogy az Északi 
Szövetség által elfogott vagy megölt tálib harcosoknak kivétel nélkül 
pakisztáni személyi azonosító jegyük, „dögcédulájuk” volt. Uo. 55. o. 
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haditechnika, az USA és Szaúd-Arábia által nyújtott jelentős 
anyagi támogatás, de az is, hogy az egykori afgán 
kormányhadsereg sok katonája csatlakozott hozzájuk, illetve 
kezdeti sikereik után az iszlamista milíciák többsége is őket 
támogatta. Katonai költségvetésüknek a segélyek mintegy 
10%-át tették ki, egyéb jövedelmeik fele csempészetből,27 
további 30-40%-a kábítószer-kereskedelemből, illetve 
zsákmányból származott.28 

A máktermelés, illetve a heroincsempészet 
felszámolhatatlansága a mai napig az egyik legnagyobb 
kihívás az ország helyzetének stabilizálása kapcsán. A 
mudzsahed-időszak zűrzavaros állapotaink közepette a 
földeken általánosan jellemzővé vált az ópium alapjául 
szolgáló máktermelés, amely fő megélhetési forrássá lépett elő. 
Az afgán földek már ekkor, a kilencvenes évek első felében is a 
világ kábítószer-alapanyag termelőinek élvonalába tartoztak. 
Ez a tendencia a tálib uralom idején is folytatódott, amikor 
Afganisztán vált a világ elismerten legnagyobb 
herointermesztő országává. 1999-ben 4 600 tonna ópiumot 
állítottak elő Afganisztánban, ami a duplája volt az előző évi 
termésnek, s háromszor annyi volt, mint a világ többi 
országának termelése összesen.29 A tálibok 20% részesedést 
szedtek az ópiumkereskedőktől, ami egyenesen a mozgalom 
háborús kasszájában landolt.30 

A tálib hadsereg létszáma nem volt magas, hatalmuk 
csúcsán 50-60 ezer embert voltak képesek csatasorba állítani, 
folyamatosan 15-20 ezer állt fegyverben, a többiek 

                                                 
27 Az afgán–pakisztáni határon létesített csempészet volt a Talibán egyik 
legjövedelmezőbb bevételi forrása, az ebből szerzett összeg rohamosan nőtt. 
1992/93-ban 128 millió USD volt, 1994/95-re 226 millióra nőtt. A csúcsot az 
1997-es év jelentette, amikor a csempészetből származó bevétel elérte a 2,5 
milliárd dollárt, ami a becslések szerin Afganisztán GDP-jének több mint 
felét jelentette. A drogkereskedelem után a második legnagyobb bevételi 
forrás volt az egész tálib rendszer fennállása alatt. (RASHID 1999.) 
28 WAGNER 2002, 169. o. 
29 RASHID 1999. 
30 Uo. 
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csatlakozott, időlegesen harcoló helyi erők, Oszama bin Láden 
arab-afgánjai (kb. 8-10 ezer fő), valamint pakisztáni 
állampolgárságú pastu önkéntesek (kb. 10 ezer fő) voltak. Ez a 
létszám egyáltalán nem tűnik magasnak, azonban az említett 
„sajátos” hadviselési körülmények között elegendőnek 
bizonyult. 

A Talibán megerősödése, feltűnése, illetve gyors sikerei 
három fontos körülménynek voltak köszönhetőek. Az egyik, 
hogy a polgárháborúba és a létbizonytalanságba belefáradt 
lakosság megváltóként üdvözölte őket, hiszen úgy tűnt, 
másfél évtized elteltével ez az első irányzat Afganisztánban, 
amely ténylegesen képes rendet teremteni, és véget vet a 
mudzsahed hadurak korrupt és véres rendszerének, akik 
korábbi szabadságharcosokból hamar erőszakos „országúti 
fosztogatókká” váltak.31 A másik fontos tényező, hogy a pastu 
többség először szembesült azzal, hogy a főváros, Kabul, a 
mudzshedek uralmának következtében hosszú idő után a nem 
pastu kisebbség kezébe került. Habár a tálib mozgalom is 
kizárólag pastu nemzetiségűekből állt, nem nemzeti alapon 
szerveződött. Minden etnikai törekvést elutasított, s az afgán 
muszlim nemzet képviselőjeként lépett fel, ennek ellenére az 
egyszerű emberek szemében megtestesítette az újjáéledés 
afganisztáni tradícióját, ami a pastu törzsi vezetők 
válsághelyzetben létrejövő koalícióját jelenti egy karizmatikus 
vallási vezetővel az élen.32 A harmadik meghatározó elem – 
mint korábban említettük – a pakisztáni kormány támogatása 
volt. 
 
 

                                                 
31 A lakosság béke és nyugalom iránti igényére jelentősen rá is játszott a tálib 
vezetés. Rashid Ahmed mufti egyik nyilatkozatában kijelenti: „Minden 
muszlimnak kötelessége és egyben adóssága is az iszlám hőseinek (értsd: 
Talibán – L. G.) erkölcsi, politikai és anyagi támogatása. A Talibán független 
a Világbank, az IMF, az ENSZ és más szervezetek ártalmas elnyomásától. 
Emlékezzetek! Csak a Talibán tudja kisegíteni az iszlám világot annak örökös 
és belső válságából.” (SULTANA 2009, 18. o.) 
32 ROY 1999. 
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A tálib rendszer  
 
A hatalomra került tálibok egyikévé lettek a három 
fundamentalista iszlám rendszernek,33 lényegében teokratikus 
államot hoztak létre és államszervezetüket az iszlám 
tradícióknak megfelelően súrákban építették ki. Ezek 
minisztériumokhoz hasonló vallási hivatalok voltak. Egyikük, 
a közigazgatási Kabulban működött, de inkább csak formális 
hatalma volt, a másik Kandahárban, amely kezdettől a tálibok 
valódi központjának tekinthető, és itt működött a katonai súra is, 
utóbbi kettő Omar mollah irányítása alatt. Az első kettőnek 
csak pastu származású iszlám fundamentalisták lehettek a 
tagjai, többnyire a vallási vezető közvetlen környezetéből. A 
katonaiban a szovjetellenes harcokban érdemeket szerzett 
mudzsahed katonai vezetők is részt vehettek. A később 
hírhedté vált fatvákat,34 amelyek miatt a tálib szisztémát még 
Irán is szélsőséges rendszernek minősítette, a kandahári súra 
adta ki. 

Az államszervezet, a hatalomgyakorlás kiépítése kapcsán 
a tálib vezetés több nehézségbe, ellentmondásba ütközött. 
Kezdetben képesek voltak ugyan arra, hogy a saria, az iszlám 
jog és szokásrend nevében elfogadtassák törvényeiket, de arra 
vonatkozó elképzelésük, hogy egy igazhitű iszlám államot 
hoznak létre, hamar beleütközött az afgán társadalom törzsi 
szokásainak rendszerébe, a törzsi identitás és szokások 
megmerevedésébe, illetve a társadalom sokszínűségébe. Ilyen 
körülmények között az lehetett volna a megoldás, hogy egy 
autoriter, centralizált államot hoznak létre, ezt viszont kizárta 
saját elképzelésük egy „modern” iszlám társadalom, illetve 
állam felépítéséről.35 Ilyen körülmények között uralmi 
formájuk nem lehetett erős és hatékony, hiszen a törzsi 

                                                 
33 A másik kettő Szaúd-Arábia és Pakisztán. 
34 A Korán alapján meghozott vallási ediktumok, amelyek kötelezőek a 
hívőkre nézve, s mivel az iszlám fundamentalista állam teokratikus, azaz a 
világi és egyházi tisztségek és a hatalom összefonódik, ezért ezek államilag is 
betartandó törvényekké válnak. 
35 ROY 1999. 
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hagyományok, tradíciók meghatározóak maradtak. Az 
egyetlen jól működő szerv a vallásrendőrség volt, aminek 
következményeként a szigorú szabályok betartatásán kívül 
nem foglalkoztak társadalmi kérdésekkel vagy az életminőség 
javításával.36 

A tálib rendszer legjellemzőbb, immanens vonása a 
titokzatosság volt, ami egyaránt körülvette a vezetőket és a 
politikai struktúrát is. A Talibán nem tett politikai 
nyilatkozatokat, nem hívott össze rendszeres 
sajtótájékoztatókat. Minthogy mindennemű képi ábrázolás 
tiltott volt, így a televízió és a fénykép is, az afgánok azt sem 
igazán tudták, hogy vezetőik egyáltalán hogy néznek ki.37 
Vallási vezetőjük, Omar mollah, főként Kandahárban 
tartózkodott, messze a fővárostól. Soha nem vezetett 
minisztériumi üléseket és visszautasította azt is, hogy 
egyáltalán találkozzon nem muszlim diplomatákkal.38 

Rendelkezéseik kezdettől fogva visszatértek a szó szerint 
értelmezett Koránhoz, és a deobandi szellemiség jegyében 
kísérletet tettek egy a hagyományokhoz mereven ragaszkodó 
iszlám állam megteremtésére. Eredeti elképzelésük az volt, 
hogy a saria szigorú betartatása szükségszerű követelménye 
az igaz iszlám társadalom felépítésének. Ezt az alapelvet 
nyilatkozataikban is hangoztatták, például Amir Khan Motaki 
mollah kifejtette egy 1996. november 15-ei pénteki 
prédikációjában: „A továbbiakban nem létezik semmilyen 
kegyetlenség, elnyomás, önzés az iszlám kormányzat 
felépítményén belül. Ezek helyett Mohammed sariájának 
érvényessége és végrehajtása érvényesül, Isten békéjével és 
áldásával felette, mind szavakban, mind tettekben. A Talibán 
iszlám mozgalmának uralma alatt az afganisztáni iszlám állam 
mindent gyakorlatba helyezett, ami megfelel Isten 
törvényének és a fönséges szent Korán útmutatásának. 
Minden lépés, amit eddig az iszlám állam tett, teljes 

                                                 
36 Uo. 
37 RASHID 1999. 
38 ROY 1999. 
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összhangban áll a sariával, s minden, ami szavakban 
kifejezésre jutott, a gyakorlatban is megvalósításra került.”39 
Ennek az lett a szélsőséges következménye, hogy minden, 
amit a saria kifejezetten nem engedélyezett, az tiltottá vált.40 A 
Koránon kívül feleslegesnek nyilvánították a könyveket, a 
nőket eltiltották a munkától és a tanulástól (csak az 
egészségügyben dolgozhattak),41 tilos lett a zenehallgatás, a 
tánc, a nyugati játékok,42 a televízió, bezárták a mozikat és a 
színházakat. A zenét például azért ellenezték annyira, mert 
álláspontjuk szerint túlzottan igénybe veszi az elmét és csak 
akadályozza az iszlám tanulmányozását.43 Tiltottak 
mindenféle tradicionális játékot, szórakozást (pl. a 
csirkeharcot), de legelszántabban a szerencsejátékok ellen 
küzdöttek, mondván az előbb-utóbb az erkölcsi zülléshez 
vezet.44 Hogy mennyire elszántan próbáltak küzdeni 
mindenféle szórakozási lehetőség ellen, jól érzékelteti, hogy 
még esküvők alkalmával is megtiltották az éneklést és a 
táncolást (évszázadok óta ez volt a legjelentősebb társadalmi 
esemény, ami nem mellékesen nagyon sok táncosnak és 
zenésznek megélhetési forrást is jelentett),45 csakúgy, mint a 
perzsa újév, a Nawruz, megünneplését.46 
A házak ablakait feketére kellett festeni, hogy nehogy az 
utcáról be lehessen látni, nők és férfiak egy taxiba nem 
ülhettek (a taxisofőröknek kötelezően vissza kellett utasítani 
azokat a női utasokat, akik nem voltak tetőtől talpig 
eltakarva), a buszokon a nőknek hátul, külön elkülönített 
részben kellett utazniuk, az utcán néhány lépés távolságra 
követhették urukat, burkát kellett hordaniuk, tilos volt 

                                                 
39 Idézi: SULTANA 2009, 15. o. 
40 ROY 1999. 
41 KAKAR 2000. 
42 Sokat emlegetett példa a Barbie babák betiltása, amelyet felváltottak a Sára 
névre hallgató, illendő iszlám öltözetbe csomagolt műanyagfigurával. 
43 SULTANA 2009, 18. o. 
44 KAKAR 2000. 
45 SULTANA 2009, 18. o. 
46 ROY 1999. 
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szépítőszereket használniuk. A nőket ért elnyomó 
intézkedések miatt vádolták meg a tálibokat azzal, hogy 
valamiféle nemi alapon szervezett apartheid rendszert 
próbálnak kiépíteni. A tálibok azonban a szigorú törvényeket 
azzal magyarázták, hogy arra kizárólag a nők méltóságának 
megvédése miatt van szükség.47 

A férfiakra is vonatkoztak a szigorú öltözködési- és 
viselkedési normákat előíró utasítások.  Mindenben Mohamed 
próféta szokásait kellett követniük. Tilos lett a borotválkozás, 
a szakáll előírt minimális hossza öt cm kellett, hogy legyen, a 
férfiaknak ezenkívül turbánt és földig érő ruhát kellett 
hordaniuk. Megtiltották az emberi és állati alakok ábrázolását, 
ezzel indokolták a Buddha szobrok felrobbantását is, amelyet 
nemcsak a buddhista világ fogadott elképedéssel.48 Az 
intézkedések betartatásáról az Erkölcsvédelmi és 
Bűnmegelőzési Minisztérium gondoskodott, amely egyúttal 
vallásrendőrségként is működött. Az élet minden területét a 
saria szabályozta, amelynek büntetési szisztémája, a hududd, 
keltette a legnagyobb megrökönyödést a más kultúrájú 
államok körében. Nyilvános botozások, kövezések, 
csonkítások, akasztások jelentek meg a napi gyakorlatban, 
amelyeket gyakran sokezres tömeg követett nyomon. 1996 
szeptemberében Kabul egy forgalmas kereszteződésében 
felakasztották az ANDP posztszovjet rendszerét irányító 
utolsó miniszterelnököt, Nadzsibullahot, öccsével, testőrével 
és titkárával együtt. Az USA csak ezután szakított a szervezet 
támogatásával. 

A tárgyilagosság kedvéért hozzá kell tenni azt is, hogy a 
pastunválitól,49 a pastu többségi szunnita hagyományú 
lakosság törzsi és vallási szokásaitól és kultúrájától ezek az 

                                                 
47 KAKAR 2000. 
48 A Bámijánnál található hatalmas Buddha szobrokat már 1998-ban 
megrongálták, 2001-ben pedig teljesen megsemmisítették. 
49 A szakirodalomban vita folyik arról, hogy a tálib intézkedések mennyire 
gyökereznek a pastunváliban, a pastu törzsi hagyományban, és mennyire 
tekinthetők az iszlám konzervatív értelmezése eredményének, esetleg a kettő, 
helyzet szülte sajátos kombinációjának. 
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intézkedések nem álltak távol, többségüket eddig is 
alkalmazták. A nők 90%-a a tálibok előtt is burkát hordott és 
nem használt szépítőszereket, a férfiak többsége szakállas volt 
és turbánt viselt stb. Talán csak a nőkre vonatkozó egyes 
előírások voltak azok (pl. az oktatástól való eltiltásuk), 
amelyek a nyugati kultúrából nézve nehezen elfogadhatónak 
tűntek. Mint említettük, a tálibok meggyőződése ugyanakkor 
az volt, hogy ők mindezt a nők érdekében teszik,50 az 
iskoláztatást is megígérték, majd ha erre megfelelő 
szellemiségű iszlám iskolák állnak rendelkezésre. A nyilvános 
súlyos büntetések alkalmazásáról pedig az iszlám jogtudósok, 
hagyományértelmezők körében is komoly viták folynak. 
Korábban Szaúd-Arábia és Szudán kivételével ezt sehol sem 
alkalmazták. 
 
A tálib rendszer születésének, fennállásának, jellegének 
értékelésekor érdemes több tényezőt figyelembe vennünk. A 
2001. szeptember 11-ei terrortámadások szörnyű emléke, 
annak egyértelmű afganisztáni gyökerei a köztudatban 
összekapcsolódnak és nagyban hozzájárulnak az ország 
eredendően negatív megítéléséhez. Történeti viszonylatban is 
egyértelmű, hogy Afganisztán mindig is egy konzervatív 
muszlim állam volt, ahol a saria és a törzsi szokások voltak 
meghatározóak századokon keresztül. De a tálib rendszert 
megelőzően a vallásgyakorlás egyben toleráns is volt más 
muszlim nézetekkel, vallásokkal és életmóddal kapcsolatban.51 
Egészen 1992-ig, a mudzshedek pozícióba kerüléséig a 

                                                 
50 „Mivel a saria szerint a muszlim nő méltósága és tisztelete úgy valósítható 
meg, hogy elkülönítjük a társadalomtól, a hedzsábtól, ezért a hedzsáb 
betartása minden nőtársunk szigorú kötelessége. Ezt csak úgy érhetjük el, ha 
kedves nőtársaink burkát viselnek, mivel a hedzsáb betartáshoz a csador nem 
elegendő. Nincs indok arra, ha ezt az előírást valaki nem tartja be”. Olvasható 
az Erkölcsvédelmi és Bűnmegelőzési Minisztérium 1996. december 6-ai 
„állásfoglalásában”, miután az előző napon 225 nőt kellett megbüntetni a 
saria öltözködésre vonatkozó szabályainak megsértése miatt. SULTANA 
2009, 16. o. 
51 RASHID 1999. 
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hinduk, szikhek vagy a zsidók meghatározó szerepet 
játszottak az ország kereskedelmében, és a vallási különbségek 
nem okoztak jelentős társadalmi törésvonalakat. Azaz 
nyugodtan kijelenthetjük, hogy a tízéves szovjet–afgán 
háború, majd az azt követő polgárháborús viszonyok nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a lakosság nyugalomra 
„kiéhezetten” fogadott egy olyan mozgalmat, amelynek 
kezdeti célja az volt, hogy lefegyverezze az egymással 
szemben álló hadurakat, véget vessen a törvénytelenségeknek 
és bevezesse a saria uralmát egy egyesített Afganisztánban.52 
A tálibok színre lépése előtt Afganisztánban egyetlen ortodox 
iszlámnak tekinthető vallásértelmezés sem tudott gyökeret 
verni, azonban az Omar mollah vezette mozgalom 
felemelkedése egy lerombolt országban, egy sokat szenvedett 
társadalmi környezetben és az iszlám mozgalmon belül 
keletkező ideológiai vákuum keretei között zajlott.53 

A tálib rendszer sorsát végül is annak nyitottsága, a 
nemzetközi terrorizmussal való összefonódása pecsételte meg. 
Az a tény, hogy az Oszama bin Láden vezette Al-kaida 
terrorszervezet otthonra lelt Afganisztánban, és a tálib vezetés 
többször megtagadta kiadatását, még inkább szalonképtelenné 
tette a rendszert. A terroristabázisok felszámolásának céljával 
2001 októberétől indított nyugati katonai akció egy újabb 
fejezetet nyitott a közép-ázsiai ország zaklatott történelmében. 
Az újabb egy évtizedes háborúskodás után sem látszik 
azonban, hogy az idegen fegyveres beavatkozással sikerül-e 
tartós sikereket elérni és egy jól működő afgán államot 
létrehozni. Ennek kapcsán még rengeteg a változó tényező, 
sok a bizonytalanság, de a békés rendezés lehetősége egyre 
távolibbnak tűnik. Az azonban biztosnak látszik, hogy azt a 
szerepet, amit a szovjet–afgán háború idején a mudzsahedek 
játszottak az idegen behatolók elleni végsőkig elszánt harcban, 
egyre inkább a tálib ellenállók töltik be az új ellenséggel 
szemben, mégpedig hasonló sikerrel. 

                                                 
52 KAKAR 2000. 
53 RASHID 1999. 
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BENE KRISZTIÁN 
 

A FRANCIA IDEGENLÉGIÓ ÉSZAK-AFRIKAI HARCAI 

A TENGELYHATALMAK ELLEN  
 
 
A Francia Idegenlégió minden kétséget kizáróan a francia 
fegyveres erők legismertebb alakulata, melynek neve számos 
alkalommal hangzik el a híradásokban, a különböző irodalmi 
alkotásokban és filmekben, de a hadtörténelem iránt 
érdeklődök is sokszor találkoznak vele a történeti tárgyú 
munkák lapjain. Magyarországon Rejtő Jenő könyveinek 
köszönhetően talán még az átlagosnál is nagyobb az 
érdeklődés és a rokonszenv az alakulat iránt, ami – a történeti 
szükségszerűségek mellett – valószínűleg szintén szerepet 
játszott abban, hogy honfitársaink a 20. század folyamán nagy 
számban jelentkeztek a Légió soraiba. Paradox módon 
mégsem ismerjük igazán jól ennek a nagy múltú egységnek a 
történetét. 

Jelen tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy 
bemutassuk a méltán híres alakulat történetének egyik – 
hazánkban talán még a többinél is kevésbé ismert – fejezetét. 
Franciaország második világháborús katonai részvételét – 
némi joggal – általában csupán egy kézlegyintéssel szokták 
elintézni, ebből kifolyólag az Idegenlégió tevékenységének 
sem szenteltek ezidáig alaposabb figyelmet. A teljes korszak 
áttekintése messze meghaladná jelen tanulmány terjedelmi 
korlátait, ezért a Légió észak-afrikai szerepvállalásának 
bemutatása mellett csupán átfogó jelleggel mutatjuk be az 
alakulat világháború alatti tevékenységét bízva abban, hogy 
később lehetőség nyílik a részletesebb elemzések közzétételére 
is.  
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Az Idegenlégió a világháború első évében  
 
A Francia Idegenlégió érdekes és győzelmekben gazdag utat 
járt be 1831-es megalakításától a második világháború 
kitöréséig. A francia hadseregben szolgálatot teljesítő külföldi 
(svájci, német, spanyol, portugál, olasz, belga, holland és 
lengyel) állampolgárokból eredetileg az éppen meginduló 
algériai harcokban való részvételre létrehozott különleges 
alakulat Franciaország összes nagyobb és számos kisebb 
fegyveres konfliktusában részt vett a 19. század folyamán 
mind Európában, mind a több kontinensen megtalálható 
gyarmatbirodalomban. A vitathatatlanul nagy harcértékkel 
bíró alakulat számára azonban az igazi elismerést és 
népszerűséget az első világháború hozta el, melynek folyamán 
a nyugati fronton és a Balkánon bevetett idegenlégiós 
egységek bebizonyították, hogy nemcsak felveszik a versenyt 
az anyaországban állomásozó reguláris egységekkel, de a 
gyarmati harcokban való állandó részvételnek köszönhetően 
még le is körözik azokat. A Légió gyalogezredei közül ki kell 
emelni a régiment de marche de la Légion étrangère (RMLE)54 
elnevezésűt, mely a francia hadsereg összes alakulata közül a 
legtöbb kitüntetést érdemelte ki a Nagy Háború alatt.55 

Az itt kovácsolt hírnév tette lehetővé, hogy a két 
világháború közötti időszakban az Idegenlégió kulcsszerepet 
kapjon a gyarmati hadműveletekben. A bizalom továbbra is 
töretlen maradt, hiszen a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 
vívott harcok – elsősorban a légiósok aktív közreműködésének 
köszönhetően – mind francia győzelemmel értek véget, 
Franciaország gyarmatbirodalma pedig korábban soha nem 
látott méretűre (12.898.000 km²) növekedve aranykorát élte. A 
nagy gazdasági világválság azonban az ekkor már 
elitalakulatnak tartott Légióra is kihatással volt, mivel 

                                                 
54 Az Idegenlégió menetezrede, vagyis nem állandó alakulata, melyet 1915-
ben hoztak létre a világháború első évében elszenvedett veszteségek 
pótlására. 
55 BERGOT 1984, 98. o. 
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egyértelmű katonai sikerei ellenére a költségvetési 
megszorítások miatt jelentősen csökkentették létszámát. Noha 
a 30-as évek eseményei ráébresztették a francia katonai 
vezetést az alakulat megerősítésének szükségességére, a 
második világháború kitörésekor az újból megindított 
toborzókampány ellenére sem sikerült még csak 
megközelíteni sem az 1932-es létszámot: az akkori 33.000 
helyett csupán 22.000 légiós állt a francia kormány 
rendelkezésére. Az öt gyalog- és két lovassági ezredben, 
valamint számos kisebb (zászlóalj- és századerejű) kötelékben 
szolgálatot teljesítő katonák a teljes gyarmatbirodalom 
területén szétszórva állomásoztak.56 A katonák morálja és 
harci kedve kiemelkedő volt, amit az a tény magyaráz, hogy 
az önkéntesek közel egyharmada (28 %) a spanyol 
köztársasági erők veteránja, 16,7 %-a olasz, osztrák és német 
politikai emigráns volt, de igen jelentős volt a lengyel és cseh 
önkéntesek száma is (1.400 fő), akik számára a 
tengelyhatalmak elleni harc személyes ügy volt.57 

A háború kitörése után az alakulatba jelentkezők száma 
jelentősen megugrott, amelynek köszönhetően a Légió 
létszáma megközelítette a 49.000 főt, és számos új alegység 
felállítását tette szükségessé. Azonban a gyors 
létszámnövekedés nem jelentette automatikusan a harcérték 
ugyanilyen arányú növekedését is, hiszen a jelentkezők 
kiképzése és az új ezredek felállítása 1940 májusában még nem 
fejeződött be.58 

Ettől függetlenül az Idegenlégió már számtalanszor 
bizonyította, hogy bármikor gyorsan alkalmazkodik a harctéri 
körülményekhez és a győzelem esélyével veszi fel a harcot 
bármilyen ellenféllel, ezért senkit nem ért meglepetésként a 
szövetséges hadvezetésben, hogy a Légió egyik újonnan 
létrehozott egységét, a 13. hegyi könnyűdandárt (13e demi-
brigade de la Légion étrangère) bízták meg az első szárazföldi 
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támadóakcióval a háború során. Az eredetileg Finnország 
katonai támogatására létrehozott új formációt (2.322 fő két 
zászlóaljba szervezve) 1940 áprilisában Norvégiában vetették 
be, ahol május folyamán az alpesi vadászok 
27. könnyűdandárával, valamint brit, lengyel és norvég 
kötelékekkel együttműködve sikeresen foglalták el Narvikot a 
németektől és ezzel a szövetségesek első – és hosszú ideig 
utolsó – szárazföldi győzelmét aratták.59  

Ezalatt Franciaországban az anyaországba szállított, illetve 
ott felállított idegenlégiós alakulatok a szövetséges hadseregek 
kötelékében vették fel a harcot az offenzívájukat 1940. május 
10-én megindító németekkel. Anélkül, hogy részleteiben 
ismertetnénk a hadművelet lefolyását, meg kell jegyeznünk, 
hogy a francia hadsereg egységei már kényszerpályán 
mozogtak, miután a német páncélosok sikeresen átkeltek a 
Meuse folyón és érdemi ellenállás nélkül nyomultak előre a 
tenger felé, hogy kettészakítsák a szövetséges erőket. Ebből 
kifolyólag azok a légiós egységek (a 11. és 12. gyalogezred, 
valamint a frissen létrehozott 21., 22. és 23. külföldi önkéntes 
gyalogezredek),60 amelyeket itt vetettek be, a csatatéren 
mutatott vitathatatlan bátorságuk és az utolsó pillanatig való 
kitartásuk ellenére nem tudták érdemben befolyásolni a 
hadműveletek kimenetelét. Az 1940. június 22-én aláírt 
fegyverszünet értelmében a francia hadsereg létszámát 100.000 
főben maximálták, a gyarmati haderő kötelékébe tartozó 
Idegenlégió létszámát pedig a korábbi közel 50.000-ről a felére, 
24.000 főre csökkentették. Azonban a tétlenségre kárhoztatott 
alakulat (öt gyalog- és egy lovassági ezreddel), melynek 
korábbi hagyományos utánpótlási területei (Olaszország, 
Németország, Ausztria, Belgium és a kelet-európai államok) 
német megszállás alá kerültek, még ezt a létszámot sem tudta 

                                                 
59 Lásd BLANC 1981. 
60 11e, 12e régiments étranger d'infanterie, illetve 21e, 22e, 23e régiments de marche 
de volontaires étrangers. 
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fenntartani a korábbi önkéntesek szerződésének lejárta után, 
így 1945-ben csupán 15.000 főt számlált.61 
 
 

Akik de Gaulle-t választották: az Idegenlégió 13. 
könnyűdandárának eritreai és szíriai harcai 
 
Azonban a háború nem minden légiós alakulat számára ért 
véget 1940 júniusában. A norvégiai hadjáratból – rövid 
franciaországi kitérő után – Angliába érkező 
13. könnyűdandár katonáira nehéz választás várt: vagy 
visszatérnek a fegyverszünetet aláíró új francia kormány 
utasításainak megfelelően marokkói állomáshelyükre, vagy 
pedig de Gaulle tábornok mellé felsorakozva folytatják a 
harcot a németek ellen. A norvégiai harcokat és a 
franciaországi zűrzavart túlélő 1.619 főből 900 ember 
szavazott bizalmat de Gaulle tábornoknak, így az Idegenlégió 
– még ha csupán eredeti létszámának csupán egy töredékével 
is – folytatta a harcot a tengelyhatalmak ellen.62 

Az alakulatra (melyet rövid időre a 14-es számmal láttak 
el, de 1940. november 4-től ismét eredeti számát használta) 
számos különböző természetű és változó sikerű bevetés várt 
ezt követően Afrikában és a Közel-Keleten. Az első – balsikerű 
– akció, amelyben a könnyűdandárnak részt vett, a Menace 
(Fenyegetés) hadművelet volt augusztus végén. A dakari 
kikötő előtt megjelenő brit-francia flottakötelék – mely az 
idegenlégiósokat is szállította – a Szabad Franciaország 
mozgalomhoz való csatlakozásra szólította fel a Vichy-
kormány által kinevezett kormányzót, aki ezt visszautasította. 
A szövetséges erők ezt követően megkíséreltek partra szállni, 
a művelet azonban kudarcot vallott, amikor a gyarmatot védő 
francia tengeri és légi csapásmérő erők beavatkoztak. Noha a 
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könnyűdandár csupán passzív szereplője volt a műveletnek, a 
kudarc negatívan befolyásolta a katonák morálját.63  

A következő bevetésre 1940 novemberében került sor, 
amikor a légiósok más gyarmati csapatokkal együtt Gabonban 
– első alkalommal – saját bajtársaik ellen harcoltak a gyarmat 
visszahódításáért. A komoly harci tapasztalatokkal rendelkező 
katonák határozott fellépésének köszönhetően a hadjárat 
Libreville elfoglalásával gyorsan és kevés veszteséggel (három 
halott és tíz sebesült) ért véget.64 Ennél komolyabb problémát 
jelentett az a tény, hogy a légiósoknak korábbi fegyvertársaik 
ellen kellett harcolniuk, ami újból rossz hatással volt az 
alakulat moráljára. Ez legjobban az év végén lejáró 
szerződések meghosszabbításán látszott: a légiósok 15 %-a az 
alakulatból való kilépés mellett döntött, aminek következtében 
a könnyűdandár létszáma 800 főre (26 tiszt, 97 altiszt, 677 
közlegény) esett vissza.65 

Az expanziós politikát folytató Olaszország a 30-as évek 
folyamán elfoglalta Afrika utolsó független királyságát, 
Etiópiát, ahol igen jelentős helyőrséget állomásoztatott 
(280.000 fő). Mivel ezek a csapatok komoly fenyegetést 
jelentettek a brit gyarmatokra, a döntéshozók 1941 januárjában 
elérkezettnek látták az időt, hogy – jelentős számbeli 
hátrányuk ellenére (90.000 fő) – támadást indítsanak a Kelet-
Afrikában (Etiópia, Eritrea, Szomália) állomásozó olasz 
csapatok ellen és kiiktassák az általuk jelentett veszélyt. A 
támadó erők részét képezte a frissen felállított 4.000 fős Keleti 
Francia Dandár is, melynek a kisebb harcértékű gyarmati 
alakulatok mellett a 13. könnyűdandár alkotta egyik 
legütőképesebb egységét. A 7. hindu hadosztály mellé 
beosztott légiós egység március és április folyamán rendkívül 
nehéz, hegyvidéki terepen szélsőséges időjárási viszonyok 
közepette többször is összecsapott az olasz csapatokkal. A jól 
kiépített védelmi állásokat elfoglaló olaszok eleinte érzékeny 
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veszteségeket okoztak a franciáknak, a magasabb harcértékkel 
rendelkező légiós alakulat végül azonban győzelemmel zárta 
le a hadjáratot, amikor április 8-án elfoglalta Eritrea 
legfontosabb kikötőjét, Masszavát. A könnyűdandár 18 
halottat és 50 sebesültet veszített a harcok során, de 
megerősített állásokat védő és nehézfegyverzettel jól ellátott 
csapatokra mért vereséget, valamint több mint 1.000 foglyot 
(köztük számos tábornokot és egy ellentengernagyot) ejtett.  A 
diadal rendkívül fontos volt, hiszen a tengelyhatalmak ellen 
elért siker nem csupán az alakulat, hanem a de Gaulle 
tábornok által folytatott küzdelem légjogosultságát is 
igazolta.66 

Eközben jelentős változások következtek be a 
hadihelyzetben a Földközi-tenger keleti medencéjében. A 
német csapatok támadásba lendültek Rommel tábornok 
vezetésével Észak-Afrikában és visszaszorították a briteket, 
miközben a Balkán-félszigeten megindított offenzívájuk 
Jugoszlávia és Görögország lerohanása után Kréta szigetének 
– légi úton lezajlott – elfoglalásával végződött. Ez a változás 
volt a közvetlen kiváltó oka az angolok ellen 1941. május 2-án 
kirobbant, Ali Rachid vezette felkelésnek, amelyet a Luftwaffe 
is támogatott szíriai francia repülőterek igénybevételével. 
Noha a britek elleni felkelés elbukott, a szíriai bázisok 
németek általi felhasználása (amelyet komoly egyeztető 
tárgyalások előztek meg a Darlan admirális vezette francia 
kormány részéről a németekkel) igen komoly fenyegetést 
jelentett a szövetséges hadvezetés számára. Ha a francia 
kormány a kontinensről átdobott német szárazföldi csapatok 
bevetéséhez is hozzájárul Szíriában, a két tűz közé szorult brit 
csapatok az egész közel-keleti térség feladására 
kényszerülhetnek. Ennek a veszélynek az elhárítása érdekében 
azonnali támadásra szánták el magukat a térségben 
rendelkezésre álló összes mozgósítható erő felhasználásával.67 
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Az akció sikerének legnagyobb akadálya ezeknek az 
erőknek a relatív gyengesége volt, ugyanis nem képviseltek 
érdemi erőfölényt a védelmet alkotó 30.000 fős francia 
sereggel szemben, amelynek soraiban találjuk a 3.344 fős 
6. idegenlégiós gyalogezredet is. Mivel minden egységre 
szükség volt a hadművelet sikeres kivitelezéséhez, a frissen 
felállított 1. szabad francia könnyűhadosztály – melynek 
szerves részét képezte az eritreai hadjáratot éppen befejező 
13. könnyűdandár – is a támadó csapatok között volt. A két 
irányból megindított támadás 1941. június 8-án vette kezdetét. 
A szabad francia csapatok déli irányból Damaszkusz 
irányában törtek előre, de a könnyűdandár első bevetésére 
csak 19-én került sor. 20-án viszont bekövetkezett az, amelytől 
mindkét fél tartott: a csatatéren légiósok kerültek szembe 
egymással. Ugyanakkor győzött a csapatszellem, az ellenfél 
azonosítása után beszüntették az egymás elleni harcot és 
megvárták, hogy a védők rendben visszavonuljanak. A 
hadjárat mindennek ellenére komoly áldozatokat követelt: a 
13. könnyűdandár 21 halottat és 47 sebesültet, a 6. gyalogezred 
128 halottat és 728 sebesültet (létszámának egynegyedét) 
veszítette el a harcok során.68 

A testvérgyilkos harcok ellenére a szíriai hadműveletnek 
volt egy komoly pozitívuma is a szabad franciák számára: a 
harcokat túlélő francia katonák egy része – bár a teljes 
létszámnak csupán mintegy 10 %-a – élt a felkínált 
lehetőséggel és a hazatelepítés helyett a szabad francia haderő 
soraiban folytatta a harcot. A légiósok számára különösen 
örvendetes volt, hogy a 3.000 csatlakozó egyharmada a 
Légióhoz tartozott, így a könnyűdandár soraiba kapott 
beosztást. Bár érdemes hozzátenni, hogy a távozókról a 6. 
gyalogezred egyik századparancsnoka – érthető keserűséggel 
– így nyilatkozott: „Embereink némelyike engedve a kalandvágynak 
elhagyta lobogóját és ezredét. […] Meg kell állapítanom, hogy akik 
elárultak bennünket, távolról sem a legjobb katonák voltak.” Az 
1.000 fős erősítés lehetővé tette, hogy a dandár felállítsa 
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harmadik zászlóalját,69 amely legalább olyan fontos volt, mint 
a zsákmányolt francia nehézfegyverzet felhasználása, aminek 
köszönhetően az egység tűzereje jelentősen megnőtt (lásd 
részletesen lejjebb). Az ekképpen megerősített és teljes 
egészében motorizált dandár 2. és 3. zászlóalját a Koenig 
tábornok parancsnoksága alatt álló és újonnan felállított 1. 
szabad francia dandár kötelékébe rendelték, míg az 1. 
zászlóaljat a Cazaud tábornok vezette 2. dandárhoz.70 A 
megosztás oka minden bizonnyal a harcedzett katonák lehető 
optimális felhasználása volt, ugyanis így szétosztva 
„feljavították” a gyengébb gyarmati csapatokból álló 
alakulatokat. 
 
 

Küzdelem Rommel ellen: a bir hakeim-i csata 
 
Az 1. szabad francia dandárt 1942 februárjában Bir-Hakeim 
oázis védelmére rendelték a líbiai sivatagban a 8. brit hadsereg 
kötelékén belül.71 Az oázis csupán egy kereszteződés volt a 
Líbiai-sivatag közepén, amely békeidőben azért bírt némi 
jelentőséggel, mivel az itt felállított vízgyűjtő ciszternák 
képesek voltak az errefelé utazókat vízzel ellátni. A gazalai 
csata előestéjén azonban kiemelt fontosságú hellyé vált, mivel 
ez volt a szövetségesek védővonalának legdélebbi állása, és 
ezért központi szerepet töltött be Rommel haditervében. 
Ahhoz, hogy a szövetséges állások gyors átkarolása 
megvalósuljon, majd az átkaroló egységek utánpótlása 
zavartalan legyen, ennek a védőállásnak a semlegesítése 
létfontosságú volt.72 

Az 1. szabad francia dandárt meglehetősen heterogén 
egységekből hoztak létre, bár az összetákolni kifejezés talán 

                                                 
69 Ugyanakkor azt is jelentette, hogy a 6. gyalogezredet Franciaországba való 
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pontosabb lenne figyelembe véve a dandárt alkotó zászlóaljak 
származási helyét, létszámát és harcértékét. 

Az alakulat legütőképesebb és legnagyobb létszámú részét 
természetesen a 13. könnyűdandár 2. és 3. zászlóaljai adták, 
amelyek a Szíriában átállt légiósoknak köszönhetően hivatalos 
létszámukra voltak feltöltve. Ezeknek a zászlóaljaknak a 
harcértékét tovább növelte az a tény, hogy személyi 
állományuk jelentős részét a spanyol polgárháború veteránjai 
adták, akik számára a német-olasz csapatok elleni harc a 
revans lehetőségét jelentette. A védelmi állásokat elfoglaló 
dandár létszáma összesen 3.723 fő volt 1942 májusának 
végén.73 Ugyan ez nem tűnik számottevő erőnek, különösen, 
ha a támadásra készülő német-olasz csapatok létszámával 
vetjük össze, két tényező mégis a franciák mellett szólt: 
nagyszámú modern nehézfegyverzetük és jól kiépített 
védőállásaik. 

A dandár ugyanis a korábban Szíriában saját honfitársaik 
ellen vívott harcokban nagy mennyiségű francia gyártmányú 
nehézfegyverzetet zsákmányolt, amit jelentős brit 
fegyverszállítmányok egészítettek ki. Ennek köszönhetően a 
dandár 86 tábori, illetve páncéltörő, 18 légelhárító löveggel, 44 
aknavetővel, kb. 400 géppuskával, 63 Bren kisharckocsival, 
valamint nagy számú automata kézifegyverrel rendelkezett.74 
Ez a fegyverzet nagyobb tűzerőt biztosított a nem teljesen 
feltöltött dandárnak, mint amekkorával egy háború előtti teljes 
harcértékű francia hadosztály rendelkezett. Fontos 
megemlíteni, hogy az egység hosszan tartó harcokra 
rendezkedett be: 20.000 gránát volt a lőszerjavadalmazás a 
lövegek számára, az élelem és a víz pedig tíz napra volt 
elegendő.75 

A franciák – az első világháborús tapasztalatokat 
felhasználva – kemény munkával a szövetséges védelmi vonal 
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legjobban megerősített állását hozták létre, amelyet egy 
130.000 aknából álló aknamező vette körül.76 

A védelmet nagymértékben erősítette az a tény is, hogy 
nem csak a személyi állomány, de a parancsnokok egy része is 
komoly harci tapasztalattal rendelkezett. Ez elsősorban a 
védelmi állások kiépítésében mutatkozott meg, ahol a dandár 
parancsnoka, Koenig tábornok – aki harci tapasztalatainak 
többségét az első világháborúban szerezte – ragaszkodott a 
látszólag feleslegesen mély lövészárkok kiásáshoz, illetve az 
első vonal mögötti állások megerősítéséhez is. Hasonlóan 
fontos szerepet játszott a parancsnok helyettese, Dimitrij 
Amilakvari alezredes77 is, aki a Francia Idegenlégió 
13. könnyűdandárjának parancsnokaként a védelem 
legütőképesebb egysége felett rendelkezett.  

A csata 1942. május 27-én vette kezdetét, amikor az olasz 
Ariete páncéloshadosztály az állásokat megkerülve keletről 
támadást indított a franciák ellen. Ez a taktikai fogás azonban 
kudarcot vallott, mivel a francia katonák körkörös védelmet 
építettek ki, amely a hátulról érkező támadások ellen is 
ugyanolyan hatékony védelmet nyújtott, mint a szemből 
érkezőkkel szemben. Ebből kifolyólag a 132. olasz 
páncélosezred támadása jól kiépített és aknákkal bőségesen 
megerősített állásokba ütközött, amelyet ráadásul az 
Idegenlégió egységei védtek, akik bosszút akartak állni a 
korábbi vereségekért.78 Ennek eredményeképpen az olaszok 
keményen harcolva ugyan, de rövid idő leforgása alatt 32 
tankot, valamint több száz halottat és foglyot vesztettek,79 a 
támadást pedig le kellett állítani. 

                                                 
76 BROCHE 2002a, 138. o. 
77 Az alezredes örmény hercegi családból származott, amely a bolsevik 
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A kudarcot követően a tengelyhatalmak öt napig nem 
indítottak újabb támadást Bir-Hakeim ellen, mivel minden 
energiájukat lekötötte a szövetségesek szárnyának 
megkerülése, majd ezt követően ezek mozgékony erőinek 
felmorzsolása. A francia helyőrség, amely szintén tisztában 
volt ennek az útvonalnak a fontosságával, több kitörést is 
végrehajtott, amelyek során jelentős veszteségeket okoztak a 
német-olasz utánpótlás-szállító konvojoknak. A támadások 
során nem csak foglyokat ejtettek, valamint páncélos, illetve 
szállító járműveket semmisítettek meg, de még egy német 
harckocsijavító telepet is sikerült felszámolniuk.80 Ennek a 
németek által nem várt aktivitásnak az eredményeként a teljes 
Afrika hadtest utánpótlása veszélybe került, és a helyzet 
annyira súlyos volt, hogy már az egész hadművelet sikere 
veszélyben forgott. Emiatt nyilatkozott Rommel úgy, hogy 
Bir-Hakeim szálka az oldalában, ő pedig elhatározta, hogy 
egyszer és mindenkorra elintézi ezt a szálkát, és elrendelte a 
víznyerőhely szabályos ostromát.81 

Az ostrommal június 2-án kezdetét vette a csata második 
szakasza, mely június 10-ig tartott. Ebben az akcióban a Trieste 
gépesített, a 90. (német) gépesített és a Pavia 
gyalogoshadosztály vett részt. Ezeket az egységeket a támadó 
hadműveletekből vonták vissza, és ezzel tovább csökkent a 
gyors előrenyomulás esélye, de Rommel kész volt vállalni az 
átmeneti leállás kockázatát utánpótlási helyzetének 
stabilizálása érdekében. A két olasz és egy német hadosztály 
körbezárta az oázist, melyre eddig nem került sor, és 
megkezdte a szabályszerű ostromot. Erőfeszítéseiket a 
Luftwaffe is támogatta, amely minden nap erős bombázó 
kötelékekkel támadta a francia védelmi vonalakat.82 

A támadók már az ostrom második napján is kisebb 
támadásokat indítottak, de ezeket a védők minden különösebb 
nehézség és veszteség nélkül visszaverték. Ez nem volt 

                                                 
80 DE SAIRIGNE 1981, 179. o. 
81 ROMMEL 2000, 101-105. o.  
82 DE SAIRIGNE 1981, 180-182. o. 
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meglepő, mivel ezek csak azt a célt szolgálták, hogy felmérjék 
a védelem erejét és esetleg kicsit „felpuhítsák” azt a döntő 
támadás előtt, amelyre június 6-án került sor. Azonban ez a 
támadás is kudarcba fulladt, csakúgy, mint a június 7-én 
indított akció. Rommel ekkor elhatározta, hogy személyesen 
veszi kézbe az irányítást, és ő maga vezette a 8-i támadást, 
amelyben minden elérhető nehézlövegét és páncélosát 
bevetette. De ez sem hozta meg a várt a sikert, mivel az 1. 
szabad francia dandár, noha gyakran öldöklő harcok árán, de 
ezt a támadást is visszaverte.83 

A legnagyobb problémát a védők számára is az utánpótlás 
jelentette, mivel eredetileg tíz napra elegendő készlettel 
rendelkeztek élelemből és vízből, amit ekkorra már a 
legszigorúbb beosztás mellett is szinte teljesen feléltek. A 
helyzetet súlyosbította, hogy június 10-re gyakorlatilag 
teljesen kifogytak a lőszerből is, így a további sikeres ellenállás 
esélye a nullával volt egyenlő. Ráadásul június 9-én este 
megkapták az engedélyt a kitörésre a brit főparancsnokságtól, 
ami azt jelentette, hogy a szövetségesek derékhadának sikerült 
visszavonulnia, így a további francia kitartásnak már nem volt 
értelme. A kitörésre 1942. június 10-én 23 órakor került sor 
délnyugati irányba, ahol az előzetes egyeztetések alapján egy 
brit járműoszlop várta az egység túlélőit. A nehézfegyverzet 
nagyobb részét – amelynek elszállítását nem lehetett 
megoldani – megsemmisítették, és a súlyos sebesülteket is 
kénytelenek voltak hátrahagyni.84 A kitörés, noha a jelentős 
veszteségekkel járt, sikeres volt. A dandár 2.619 katonájának 
sikerült elérnie a szállítójárműveket (közülük mintegy 400 
sebesült volt és kórházi ápolásra szorult), amelyek a 
szövetséges vonalak mögötti biztonságos területre szállították 
őket.85  

                                                 
83 BERGOT 1989, 209-241. o. 
84 DE SAIRIGNE 1981, 182-184. o. 
85 A veszteség mintegy felét (450 fő) a halottak, nagyobbik részét (600 fő) az 
eltűntek (elsősorban fogságba esettek) tették ki. BERGOT 1989, 291. o. 
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Az elszenvedett veszteségek (az élőerő 30, a 
nehézfegyverzet 100 százaléka) ellenére az összecsapást 
jelentős győzelemként könyvelték el a szövetségesek. Ez nem 
csupán annak tudható be, hogy az alakulat sikeresen kitört a 
bekerítésből, és nem is a tengelyhatalmaknak okozott jelentős 
veszteségek (3 600 halott, sebesült és fogoly, 52 harckocsi, 11 
páncélautó, 5 önjáró ágyú, 7 repülőgép86 és több mint 100 
teherautó) indokolják.87 Ennél sokkal fontosabb volt a csatának 
a hadművelet kimenetelére gyakorolt hatása, ugyanis a német-
olasz csapatok a franciák makacs ellenállása miatt olyan 
időveszteséget szenvedtek el, ami lehetetlenné tette Egyiptom 
– Rommel tervének megfelelő – lendületből való elfoglalását. 

Franciaország politikai és katonai megítélésére még ennél 
is nagyobb hatást gyakorolt az ütközet, amellyel innentől 
kezdve a szövetségesek újból komolyan számoltak. A hatást 
tovább fokozta, hogy a szövetséges sajtó, mely ki volt éhezve a 
sikerekre, hatalmas hírverés közepette mutatta be szerte a 
világon a franciák helytállását.88 Ezt jól bizonyítja három 
hadviselő ország vezető politikusának nyilatkozata a csata 
után. Winston Churchill véleménye: „A szabad francia erők 
Rommel támadásának feltartóztatásával hozzájárultak Egyiptom és a 
Szuezi-csatorna megmentéséhez. […] A Bir Hakeim-nél folytatott 
ellenállás nélkül a háború két évvel tovább tartott volna.”89 De 
Gaulle tábornok üzenete a katonáknak: „Ön és csapatai a 
dicsőség mosolyával övezték a francia hadsereget. […] Mondja meg 
nekik, hogy büszke vagyok arra, amit az Ön parancsnoksága alatt 
tettek és bizalommal várom, amit még tenni fognak.”90 Valamint ezt 
is hozzátette Koenig tábornoknak küldött üzenetében: „Tudja 
és mondja el csapatainak, hogy egész Franciaország szeme Önökön – 
az ország büszkeségein – van.”91 Végül pedig meg kell említeni 

                                                 
86 Valamint 51 másik repülőgép, melyet a Brit Királyi Légierő az oázis feletti 
légi harcokban lőtt le. 
87 KOENIG 1971, 395. o. 
88 JACKSON 2004, 470. o. 
89 Idézi BROCHE 2008, 148. o. 
90 Idézi KOENIG 1971, 405-406. o. 
91 DE GAULLE 1980, 430. o. 
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Hitler véleményét is, melynek az ütközet után adott hangot: 
„A franciák a legjobb katonák – a németek után – egész 
Európában.”92 
 
 

A franciák El-Alamein-nél 
 
Noha a Bir Hakeim-nél végrehajtott fegyvertény nagy 
dicsőséget hozott a Szabad Franciaország mozgalom és az 
Idegenlégió számára is, a háború még korántsem ért véget a 
légiósok számára. A két szabad francia dandár között 
szétosztott három zászlóaljat újból összevonták a 
könnyűdandár kötelékén belül, de az elszenvedett veszteségek 
miatt csupán két zászlóaljat tartottak meg 1 274 fős létszámmal 
(53 tiszt, 144 altiszt és 1 077 közlegény). Brit szövetségeseiknek 
köszönhetően az elvesztett nehézfegyverzet is teljes egészében 
pótlásra került, így a létszámát tekintve gyengébb alakulat 
továbbra is igen jelentős tűzerővel (144 géppuska, 20 
aknavető, 48 ágyú) rendelkezett. Ugyanakkor azonban ennek 
a segítségnek is volt egy hátulütője: az újonnan kiosztott 
felszerelés a korábbitól eltérő módon teljes egészében angol 
gyártmányú volt, így szakszerű kezelése – mint később 
kiderült – időnként nehézséget okozott az ilyen irányú 
kiképzést nélkülöző légiósok számára.93  

Miután a Rommel tábornok vezetése alatt álló csapatok 
támadása kifulladt az egyiptomi-líbiai határon El-Alamein 
térségében kiépített szövetséges védelmi állások előtt, 
Montgomery tábornok, a 8. brit hadsereg parancsnoka 1942 
októberében már az ellentámadást készítette elő, mellyel 
egyszer és mindenkorra kisöpörheti a tengelyhatalmakat 
Észak-Afrikából. Ebben a támadásban az 1. szabad francia 
dandárt újból a frontvonal legdélebbi szakaszán vetették be El-
Himeimat térségében, ahol elterelő támadást kellett 
végrehajtania az északabbra meginduló brit támadás fedezése 
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93 COMOR 1998, 205-209. o. 
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érdekében. A feladat egyáltalán nem ígérkezett könnyűnek, 
mivel a védelmet egy sziklás fennsíkon aknamezők mögött 
elhelyezkedő és erős tüzérségi támogatással rendelkező 400 
fős olasz ejtőernyős zászlóalj  alkotta, akik a Folgore 
hadosztály elitkatonáiként kemény küzdelemre készültek fel. 
A helyzetet tovább nehezítette, hogy a brit utászok nem 
derítették fel az aknamezők helyzetét, így a fennsík előtti 
síkságon meginduló támadás csupán lassan bontakozhatott ki 
a védők tüzében.94  

A támadás október 23-án kora este indult meg az olasz 
állások ellen, azonban számos előre nem látott nehézség lépett 
fel, amelyek döntőnek bizonyultak. A nehezen járható terepen 
a szállítójárművek és a támogató páncélosok elakadtak a 
homokban, a rádiók pedig nem működtek, így a leszálló 
éjszakában a különböző csapatrészek közti kapcsolattartás 
lehetetlenné vált. A támadás mindezek ellenére lassan teret 
nyert, amikor napfelkeltekor az olasz ejtőernyősök német 
tüzérségi, páncélos és légi támogatással ellentámadást 
indítottak, mely a sík terepen visszaszorította a franciákat 
kiinduló állásaikba. Ebben az ellentámadásban vesztette életét 
Amilakvari alezredes is, ami végképp megpecsételte az akció 
sorsát. A brit parancsnokság – és elsősorban Montgomery – 
véleménye lesújtó volt a légiósok teljesítményéről, mivel 
megítélésük szerint a veszteségek (11 halott, 69 sebesült és 10 
eltűnt) nem indokolták a visszavonulást, így november 14-én 
visszavonták az alakulatot az első vonalból, ahová 1942 
áprilisáig nem is térhetett vissza.95 Ugyanakkor a kép 
árnyalása érdekében érdemes megemlíteni Churchill 
véleményét is a közös brit-francia elterelő hadműveletről: „Ez 
a támadás el is érte célját, mert három napon át lekötötte az ellenség 
két páncéloshadosztályát, pedig a fő csata északon bontakozott ki.”96 
 
 

                                                 
94 MONTAGNON 1999, 256. o. 
95 PORCH 1994, 556-558. o. 
96 CHURCHILL 1989, 156. o. 
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A tunéziai hadjárat  
 
Az El-Alamein-nél elszenvedett vereség után a német-olasz 
erők nyugat felé vonultak vissza, hogy a hadszíntéren 
korábban már bevált módon teret és időt nyerve készüljenek 
fel a visszavágásra. Terveiket azonban keresztülhúzta a 
szövetségesek 1942. november 8-i partraszállása Marokkóban 
és Algériában, amelynek következtében két tűz közé kerültek. 
Egyetlen kiút kínálkozott ebből a helyzetből: a mindeddig 
semleges Franciaország bevonása a háborúba a 
tengelyhatalmak oldalán. Tekintve, hogy a szövetséges 
partraszállás francia gyarmati területeken történt, ahol a 
francia erők fel is vették a harcot a partraszállókkal, úgy tűnt, 
hogy ez a terv kivitelezhető. Végül azonban – a helyenként 
súlyos veszteségekkel járó harcok ellenére97 – a francia 
gyarmati haderő átállt a szövetségesek oldalára, a németek 
csupán Tunéziába tudtak csapatokat átdobni Európából, 
amelyet utolsó védelmi vonalnak szántak a két irányból 
közeledő támadás kivédésére.98 Ez az erősítés igen jelentős 
volt, mivel az újonnan felállított 5. német hadsereg rövid idő 
alatt 150.000 embert és 300 páncélost tudott csatasorba 
állítani.99 Az észak-afrikai francia csapatok létszáma igen 
jelentős volt (127.000 fő), amelyet a helyi erők körében végzett 
toborzással akár a duplájára is lehetett emelni, azonban 
fegyverzetük és kiképzésük a fegyverszüneti feltételek és a két 
évnyi tétlenség következtében nem tette őket a harcedzett 
német katonák méltó ellenfelévé. Ezzel a francia parancsnokok 
is tisztában voltak, ezért tárgyalásokat kezdtek az 
amerikaiakkal modern fegyverzet és felszerelés szállításáról, 
ennek befejezéséig pedig csupán erőik egy részét 
sorakoztatták fel a szövetségesek oldalán. A leggyorsabban 
bevethető és legfelkészültebb egységeket – így természetesen 
az Idegenlégió egyes alakulatait is – a Louis Koeltz tábornok 
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parancsnoksága alatt álló 19. hadtest kötelékébe vonták össze, 
mely az amerikai hadsereg alárendeltségében vett részt a 
hadjáratban.100 

A hadjárat első szakaszában 1942 novembere és 
decembere folyamán a gyakorlatilag azonnal bevethető francia 
egységek, élükön az Idegenlégió 1. és 2. gyalog-, illetve 1. 
lovasezredével (mely páncélozott és gépesített egységekből 
állt),101 arra törekedtek, hogy lelassítsák a német és olasz 
csapatok visszavonulását a jól védhető tunéziai 
hegyvonulatok mögé.102 Noha mind létszámban, mind 
felszerelésben messze ellenfelük mögött maradtak, a feladatot 
igyekeztek a lehető legjobban ellátni. A tengelyhatalmak 
csapatai ennek ellenére szilárdan beásták magukat, de támadó 
akcióra ekkor még – az Európából tengeri és légi úton érkező 
nagy mennyiségű utánpótlás ellenére – nem gondolhattak.103 

A helyzet 1943 januárjában változott meg, amikor Rommel 
a brit és francia frontszakaszok találkozási pontjánál nagyerejű 
támadást indított a francia állások ellen 18-án. Az újonnan 
érkezett Tigris tankokat is bevető offenzíva104 a légiósok 
önfeláldozása ellenére – melyről német ellenfeleik is 
elismerően szóltak105 – teret nyert és hatalmas veszteségeket 
okozott a francia csapatoknak: csak a 3. idegenlégiós 
gyalogezred több mint 1.600 embert veszített a harcok 
folyamán,106 a teljes francia veszteség pedig a 2.500 főt is 
meghaladta.107 A német támadás komoly veszteségeket 
okozva a sokkal jobban felszerelt 2. amerikai hadtestet is 
visszaszorította. A német támadás februárban is folytatódott 

                                                 
100 BROCHE 2002b, 358-369. o. 
101 COMPAGNON 1981, 193. o. 
102 BERGOT 1984, 117. o. 
103 MONTAGNON 1999, 259-260. o. 
104 COMPAGNON 1981, 202. o. 
105 BERGOT 1984, 122-124. o. 
106 PORCH 1994, 569. o. 
107 Ezekben a veszteségekben komoly szerepet játszott az a tény is, hogy az 
Észak-Afrikában állomásozó francia csapatok fegyverzete mind számban, 
mind minőségben messze elmaradt a hadszíntéren jelenlévő többi nemzet 
hadseregének felszerelése mögött. COMPAGNON 1981, 194. o. 
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és a Kasserine-hágó környékén vívott csatákban csúcsosodott 
ki, amelyekben létszámbeli fölényük ellenére az amerikai 
csapatok komoly vereséget szenvedtek.108 

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy egy modern háborúban a 
bátorság már önmagában nem elegendő a győzelem 
kivívásához, a francia csapatokat a hadjárat következő 
hónapjaiban csupán a hátsó vonalak biztosítására használták 
fel, miközben amerikai fegyverzettel látták el és teljes 
egészében gépesítették őket.109 A közép-afrikai gyarmatokról 
és Egyiptomból beérkező légiós egységek pedig tovább 
növelték az alakulatok létszámát is, melyeket újjászervezve 
kívántak bevetni a tengelyhatalmak ellen. Erre a bevetésre már 
csupán a hadjárat utolsó szakaszában, 1943 májusában került 
sor, amikor a német-olasz egységek utolsó védőállásai elleni 
támadásokban használták fel a légiós egységeket, melyek új 
felszerelésüknek köszönhetően ekkor már az angolszász 
parancsnokság szerint is jól megállták a helyüket.110 

Azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Légió 
„gaullista” és „pétainista” egységei nem együtt kerültek 
bevetésre, mivel a két különböző utat választó katonák között 
– akik Szíriában még egymás ellen is harcoltak – komoly 
ellentétek feszültek. Ezt jól jelzi az is, hogy a Tuniszban tartott 
győzelmi felvonuláson a 13. könnyűdandár emberei 
Montgomery 8. brit hadseregével vonultak fel, míg a 
19. hadtest légiósai az amerikai csapatokkal együtt 
meneteltek.111 Ezeknek az ellentéteteknek a felszámolásához 
és a kölcsönös megbocsátáshoz még hosszú évekre és számos 
közösen megvívott csatára volt szükség. 
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Az észak-afrikai harcok mérlege 
 
A Francia Idegenlégió észak-afrikai szerepvállalása hűen 
tükrözi a francia hadsereg második világháború alatti 
tevékenységét. Ez a szerepvállalás számszerűleg nézve legjobb 
esetben is szerény volt, hiszen ez a néhány ezer ember nem 
sokat nyomott a latban a több százezer főt megmozgató 
hadműveletekben. Ugyanakkor ez a néhány katona mégis 
képes volt szembeszállni nemcsak azzal az ellenséggel, mely 
korábban megalázó vereséget mért rá, de saját hazájával is, 
mely lemondott a harc folytatásáról. Ezek a légiósok – és más 
egységekben szolgáló bajtársaik – törvényen kívüli 
bűnözőkként vállalták fel a további harcot egy olyan ország 
zászlója alatt, mely többségüknek nem a sajátja volt és a 
forgandó hadiszerencse ellenére, mely vereségeket és 
győzelmeket egyaránt tartogatott számukra, végig kitartottak 
választott egységük mellett.  

Ami pedig ismertté és elismertté tette ezeknek a 
katonáknak a kitartását, az de Gaulle tábornok fellépése volt, 
aki katona létére olyan politikai tőkét tudott kovácsolni 
ezeknek az embereknek a harcából, ami lehetővé tette, hogy 
Franciaország a győztesek asztalához üljön le a háború végén. 
Ha francia szemszögből nézzük áldozatukat, talán joggal 
vonatkoztathatjuk rájuk is Churchill híres mondását: „Soha 
még az emberi konfliktusok történetében nem köszönhettek ilyen 
sokan ilyen sokat ilyen keveseknek.” 
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CSEH VALENTIN 
 

HUNYADI JÁNOS KATONAI PÁLYÁJA 1442-IG 
 
 

A magyar hadtörténelem egyik legnagyobb hadvezére Hunyadi János 
volt, akinek katonai pályája megmutatta, hogy a XIV. század vége 
óta kihívást jelentő Oszmán Birodalommal szemben megannyi 
kudarc után eredményesen is fel lehet lépni katonailag. Erre annál is 
inkább szüksége volt a magyar államnak, mert a XV. század első 
felében már a Magyar Királyság területi integritása is veszélybe 
került pont abban az időszakban, amikor Hunyadi János országos 
hírnevet szerzett magának… 
 
 

Hadapródból királyi vitéz, majd szörényi bán 
 
Jelenlegi ismereteink szerint Hunyadi János valamikor 1405 
körül született Zsigmond király egyik havasalföldi 
származású udvari lovagjának, Serba fia Vajknak a 
gyermekeként, aki a királytól 1409. október 18-án katonai 
szolgálataiért királyi adományban részesült testvéreivel 
(Mogos, Radul), unokatestvérével (Radul) és fiával (Hunyadi) 
Jánossal együtt és megkapta az erdélyi Hunyad várat a 
településhez tartozó birtokokkal.112 A birtokadományozó 
oklevélben említik először Hunyadi Jánost, de életének korai 
szakaszáról a forrásaink elég hiányosak,  emiatt csak a 
korabeli történetírók (Thuróczy, Bonfini, Bracciolini stb.) 
munkái és egyéb adatok alapján tudunk következtetni 
Hunyadi életének 1430 előtti időszakára. Hunyadi 
valószínűleg az apja halála (1419 körül) utáni időszaktól 
kezdve hasonlóan a kor nemes ifjaihoz lovagi szolgálatot 
teljesített, mint egy dominus familiárisa. Engel Pál kutatásai 
alapján nagyjából nyomon lehet követni, mikor és hol szolgált 
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Hunyadi pályája kezdetén. Így valószínűsíthető, hogy 1420 
körül lett apród Ozorai Pipo (Filippo Scolari) temesi ispánnál, 
amelyre Jacopo di Poggio Bracciolini 1470 körül kiadott Vita di 
messer Filippo Scolari (Filippo Scolari élete) című művében van 
utalás.113 Az Ozorai halála utáni időszakban kerülhetett 
Lazarevics István (Stefan Lazarević) szerb despota 
szolgálatába, ahol 1426-ban együtt szolgálhatott Szilágyi 
Lászlóval,114 későbbi felesége, Szilágyi Erzsébet apjával. 
Esküvőjük időpontja nem ismert, de valamikor az 1426-1431 
közötti időszakban házasodtak össze. 

Hunyadi Lazarevics halála után 1427-ben a Csáki család 
familiárisa lett. Azt azonban nem tudni, hogy a család melyik 
tagjánál szolgált 1429-ig. A későbbiekben szoros barátság fűzte 
viszont Csáki Ferenchez, Csáki György fiához, akivel 
valószínűleg ebben az időszakban ismerkedhetett meg. A 
Csáki család után Hunyadi Újlaki István macsói bán 
szolgálatába állt Kapisztrán János elmondása szerint 5 vagy 6 
lóval.115 Ugyanakkor abban tévedhetett Kapisztrán, hogy 
Újlaki Miklós szolgálatába állt volna, mivel ő ebben az időben 
még túl fiatal volt. Engel Pál kutatásai szerint valószínűbb, 
hogy Újlaki István familiárisa lett Hunyadi, Újlaki Miklóssal 
viszont barátságot köthetett, amit a több közösen betöltött 
bárói tisztség is jelez. Újlaki István 1430 áprilisában egy 

                                                 
113 „...a törökök a neve keltette félelmükben, mivelhogy tizennyolc alkalommal 
ütköztek és csaptak össze vele, [Ozoraival] és mindig veszítettek, hosszú ideig 
nyugton maradtak. Nem is volt senki utána, akinek merészsége lett volna, hogy 
visszavesse azokat, akik betörték és portyáztak, kivéve János vajdát, akit Spano 
egészen fiatal korától nevelt, és sok háborújában a felügyelete alá vett.” VÍGH 1987, 
21. o.; ENGEL 2003, 515. o. 
114 Szilágyi László Maróti János macsói bán és Lazarevics István szerb 
despota familiárisa is volt. Maróti János megbízásából bácsi ispán és 
szreberniki várnagy is volt a XV. század elején. A szerberniki várnagyság 
során a vár védelmezésének elismeréséért Szilágyi és várnagytársai, 
Keresztúri Garázda Miklós és Dénes Zsigmondtól 1409-ben 
címeradományban részesült, valamint a király Bodrog és Temes megyei 
birtokokat adományozott Szilágyinak. Szilágyi Lászlónak és nejének. Belyeni 
Katalinnak négy gyermeke született: Mihály, Erzsébet, Oszvald és Zsófia. E. 
KOVÁCS 1990, 37. o. 
115 ENGEL 2003, 514. o. 
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Nagyszombat mellett a huszitákkal vívott csatában halt meg, 
ami után Zsigmond szolgálatába állt Hunyadi, a király pedig 
Csupor Ákos lovasai közé osztotta be. Hunyadi is 
Zsigmonddal tartott, amikor a király elhagyta Magyarországot 
és Itáliába ment a német-római császárrá való 
megkoronázására. Hunyadi viszont nem tartott urával 
Rómába, hanem Milánóban maradt, miután Zsigmondot 1431. 
november 20-án Itália királyává koronázták. Milánóban 
Hunyadi Filippo Maria Visconti milánói herceg mellett vállalt 
katonai szolgálatot 1431 decemberétől kezdve két éven 
keresztül. Ez az időszak nyilván igen hasznos lehetett 
Hunyadinak, ugyanis Itáliában új katonai ismereteket 
sajátíthatott el, s szolgálata idején megismerte a későbbi 
milánói herceget, Francesco Sforzát. 

A Rómából hazafelé tartó Zsigmond kíséretéhez 1433 
végén csatlakozott és urával tért haza 1934 októberében. Engel 
Pál szerint ezután Hunyadi a szörényi bánságban 
szolgálhatott Tallóci Frank szörényi bán mellett. Hunyadi 1435 
májusában zálogba kapta a királytól a szörényi bánságban 
található Komjáti vlach kerületét, majd valamikor 1436/37 
folyamán három hónapra királyi zsoldba állt 50 lándzsával, 
hogy részt vegyen Csehországban a táboriták elleni harcban, 
innen Zsigmond halála után visszatért a déli végekre. 

Hunyadi pályája 1439-ben kezdett el felívelni, ugyanis az 
új király, Habsburg Albert őt és fivérét (ifj. Hunyadi János) 
bízta meg a szörényi bánság irányításával. Rövidesen 
Hunyadinak lehetősége nyílt, hogy bizonyítsa a királynak, 
hogy rászolgált a bizalomra, ugyanis II. Murád ostrom alá 
vette Szendrőt, Brankovics György (Đurađ Branković) szerb 
despota székhelyét. Sajnos a várat nem tudták a magyar 
csapatok megsegíteni, mert a sereg egy része szétszéledt, s 
emiatt a király nem avatkozott be a harcokba. Albert király a 
következő évre egy török-elleni hadjáratot116 tervezett, de 
rövidesen meghalt, hazánkban pedig utódlási harc 
bontakozott ki. 
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Ulászló pártján, a bátaszéki győzelem 
 
Albert király halála komoly belpolitikai katasztrófát idézet elő 
egy olyan külpolitikailag nehéz pillanatban, amikor török 
kézre került Szendrő, és várható volt egy hazánk elleni 
támadás is. Ebben a helyzetben az országnagyok egy csoportja 
III. Ulászló lengyel királyt hívta meg a magyar trónra. A 
döntés nem volt minden előzmény nélküli, mivel Zsigmond 
király életében is szóba került Ulászló. Emellett az is fontos 
érv volt, hogy Ulászló révén a magyar és a lengyel állam erejét 
egyesíteni lehet az Oszmán Birodalom ellen. 

Mialatt a magyar küldöttség Krakkóban meghívta a 
lengyel királyt a trónra, addig Erzsébet özvegy királyné 
egészséges fiúgyermeknek adott életet 1440. február 22-én, 
akit májusban Szécsi Dénes az új esztergomi érsek a Szent 
Koronával megkoronázott. A rendek nem ismerték el V. 
László megkoronázását, majd I. Ulászlót is magyar királlyá 
koronázta a nyáron Szécsi Dénes a Szent István 
ereklyetartójáról leemelt koronával. Ez a kettős koronázás 
polgárháborúhoz vezetett, amelyben egyik oldalon az 
Erzsébet-párti főurak, többek közt Garai László és Cillei 
Frigyes állt, és Jan Jiskra zsoldosai révén a Felvidéket is 
uralmuk alá hajtották. Az Ulászló-párti főurak közt volt Guti 
Országh Mihály, a Tallóci család, Újlaki Miklós és Hunyadi 
János. A szemben álló felek feloldhatatlannak tűnő 
érdekellentétei miatt polgárháború bontakozott ki. E 
küzdelemnek volt fontos állomása az 1441 januárjában az 
Erzsébet-párti Garai László vezette sereg és a Hunyadi János 
és Újlaki Miklós vezette királyi csapatok közötti ütközet a 
Tolna megyei Bátaszéknél. 

I. Ulászló az egyre tarthatatlanabbá váló délvidéki helyzet 
miatt a török-elleni harcokban kipróbált Hunyadi János 
szörényi bánt, Újlaki Miklós macsói bánt és Maróti Lászlót 
bízta meg azzal, hogy szilárdítsák meg uralmát Dél-
Magyarországon. Maróti Zaránd és Pozsega megyékben 
harcolt, Hunyadi pedig a lengyelekkel megerősített királyi had 
élén elindult Budáról az ország déli területeire és valahol a 
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Duna–Tisza közén egyesült Újlaki Miklós 5 000 fős 
seregével.117 Hunyadi még megpróbált megegyezni Garaival, 
de ennek törvényszerű kudarca után elkerülhetetlené vált a 
fegyveres összecsapás. 

A királyi sereg derékhadát lengyelek alkották, a 
balszárnyon Újlaki Miklós, míg a jobbszárnyon Hunyadi 
helyezkedett el. Vele szemben állt fel Garai László, míg a 
királyné seregének a derékhadát Botos András és Tamási 
Henrik vezette a jobbszárnyon pedig Kórógyi János volt. A 
csatát Garai serege kezdte meg és Antonio Bonfini szerint a 
harcoló felek „...olyan hévvel rontanak egymásnak, mintha nem a 
saját nemzetükkel, hanem gyűlölt idegennel verekednének. A 
lengyeleket föllelkesítette a magyarok példája, és már csak azért is 
tüzesen akartak küzdeni, mert nem szerették volna, ha bátorságban 
lemaradnak azok mögött, akik nekik engedelmeskednek. E makacs 
verekedésben Corvinus118 elnyomta Garai Lászlót, aki a jobb 
szárnyon csatázott, ez kénytelen volt meghátrálni, és futásnak 
eredt...”119 Hunyadi Garai ellen a tartalékot is bevetette és így 
biztosan verte vissza az összecsapásban kifáradó ellenfél 
balszárnyát, majd megtámadta a királynéi sereg derékhadát. A 
nehéz helyzetbe került ellenfélen Botos és Tamási azzal akart 
segíteni, hogy az erdő felé próbáltak visszavonulni, hogy 
fedezékből támadhassanak, de Hunyadi egy újabb manőverrel 
oldalba támadta ellenfeleinek a seregét, amely ennek 
következtében gyakorlatilag felbomlott. A Kórógyi vezette 
jobbszárnyat Újlaki őrölte fel. 

A történéseket Bonfini így foglalta össze: „Henriket és 
Andrást a szarmaták szorították meg; Garai menekülésének, a 
hadrend felbomlásának láttára ők is félelembe esnek és megfutnak; a 
többiek azonnal odahagyják a tábort, a felszerelést, és beveszik 
magukat a közeli erdőbe. Úttalan utakon haladnak, kémlelik a 
csapdákat, a legkülönbözőbb módokon próbálnak védekezni; amazok 
viszont hasonló fürgeséggel követik a nyomukat, üldözik, öldösik őket 
mindenütt. A roppant kegyetlen Botos Andrást menekülés közben 
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megölik. Henriket elfogják. Garai Lászlót és Filpes Jánost120 
kedvezőbb szerencse kísérte, jóllehet kövérségük mindkettejüket 
akadályozta; vaktában eredtek útnak, de végül kimenekültek a 
veszedelemből. Aki életben maradt, az többé nem merészkedett nyílt 
csatába bocsátkozni. János és Miklós a győzelem után szétdúlta a 
tábort, a hadifelszerelést, aztán megostromolta a Dunához közel fekvő 
Simontornyát meg a Dráva menti Siklóst. Azonban az ostrommal 
semmire sem mentek, tudniillik mindkettőt igen erős őrség 
védelmezte, ezért sebesen végigszáguldozták az alsó részeket, hogy az 
időt ne töltsék hiába apróságokkal, és Ulászló mellé fordították a 
lakosság ingadozó vagy ellenkező lelkületét. Midőn Budára 
visszatértek, a király és a főurak nagy örömmel fogadták és érdemük 
szerint dicsérték őket.”121 Az ütközetben Hunyadi kihasználta, 
hogy Garai egyetlen tömbben vitte csatába seregét, s így 
módot adott arra, hogy Hunyadi János a tartalék segítségével 
felőrölje a királynéi hadat, áttörje hadrendjüket és ezáltal 
kivívhassa a győzelmet.122 

A csata után I. Ulászló király hatalma megerősödött, a 
bátaszéki csata győztes hadvezéreit, Hunyadi Jánost és Újlaki 
Miklóst pedig jutalmul kinevezte erdélyi vajdává, temesi 
ispánná és nándorfehérvári főkapitánnyá. 
 
 

Küzdelem az oszmánok ellen 1441-1442 között 
 
A bátaszéki győzelem után Hunyadi János Magyarország 
egyik legnagyobb hatalmú bárójává vált, a délkeleti 
határszakasz védelme pedig teljes egészében az ő és Újlaki 
Miklós feladata lett. Szükség is volt a katonai és politikai erők 
egyesítése, mert az ország katonai helyzete Zsigmond halála 
után katasztrofálissá vált. 1438-ban II. Murád szultán a 
Hunyad megyei Vaskapu szoroson keresztül török-szerb-
román had élén támadta meg az ország keleti részeit. A 
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támadásnál Vlad Drakul havasalföldi fejedelem segítette a 
szultánt, és az ellenség Szászsebes, Szeben, Gyulafehérvár, 
Küküllővár feldúlása után a Barcaságon át hagyta el az 
országot rengeteg (főleg szászsebesi) fogollyal.123 

A következő évben Szendrő vára és Szerbia került II. 
Murád uralma alá, míg 1440-ben a magyarországi 
polgárháborús helyzetet kihasználva Nándorfehérvár várát 
ostromolta meg a szultán. Tallóci Jován vezetésével a védők 
szerencsére visszaverték a támadókat, de az látszott, hogy a 
török úgy ítélte meg a helyzetet, hogy az ország végzetesen 
meggyengült, és eljött az idő arra, hogy megtörténjen 
Magyarország alávetése az Oszmán Birodalomnak. Ebben a 
helyzetben nagy jelentőséggel bírt, hogy az új király, I. Ulászló 
a török-ellenes harcot rendkívül fontosnak tartotta. 

Hunyadi János a kialakult helyzetben megpróbálta új 
alapokra helyezni az addigi defenzív török-politikát, s 
elsősorban a támadásokra helyezte a hangsúlyt, ugyanis úgy 
vélte, hogy oszmán területen kell döntő csapást mérni a 
törökökre. 

Miután Hunyadi 1441 júniusában átvette Nándorfehérvár 
várát, rövidesen megütközött Nándorfehérvár mellett Iszak 
szendrői béggel és győzedelmeskedett is felette. Ahogy I. 
Ulászló utalt rá, győzelme lelkesedést váltott ki magyar 
oldalon, míg félelmet az oszmánok részéről.124 

A szendrői bég portyázással pusztította Nándorfehérvár 
vidékét, amire válaszul támadott Hunyadi, aki Bonfini szerint: 
„...titokban erős lovasságot szed össze, és néhány zászlóaljjal meg 
vezértársával, Újlaki Miklóssal átkel a Dunán, és tábort üt Fejérvár 
és Szendrő között, melyek egymástól hetven stádiumnyi távolságra 
fekszenek. Izsák roppant tömegű seregével nagy merészen azonnal 
szembeszáll vele, nehogy úgy lássék, mintha megijedne a sok 
kártétellel és zaklatással felbőszített ellenféltől. Amikor alkalom nyílik 
az ütközetre, nem meri elodázni a csatát, hanem azonnal a középre 
vezeti fegyverbe állított csatasorát; ugyanezt teszi Corvinus is. A két 

                                                 
123 MAKKAI-MÓCSY 1987, 357. o. 
124 DL 14064 (1453.01.30.), DL 13718 (1443.04.17.). 
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szárnyra két könnyűlovaszászlóaljat helyez, mögéjük a vértes 
lovasságot állítja, ezek mögött a karabélyos lovasok következnek, a 
derékhadban nehéz- és könnyűfegyverzetű gyalogosok és íjászok 
foglalnak helyet, mögéjük erős tartalékot és tekintélyes őrséget rendel. 
… Összecsapnak, és súlyos, véres verekedés kezdődik; a törökök 
hangos üvöltözéssel rohannak a csatába, azzal, hogy ha észrevennék, 
hogy nem nekik áll a szerencse, visszavonulnak; a könnyűlovas-
zászlóaljakat hamar megingatják. Amikor azonban a vértesekhez 
érnek, megtorpan a rohamuk; itt egy ideig mindkét fél hevesen küzd. 
Innen is, onnan is sokan hullanak el, emez erővel, amaz fürgeséggel 
iparkodik, de a közelharcban a törökök összeroppannak. Iszonyú 
öldöklés kezdődik, amiről Izsák tudomást szerez, és amikor már egy 
órája nézi a magyarok kitartását, menekülni kezd Szendrő irányába, 
hogy megmentse az irháját meg életben maradt embereit. Ahogy a 
vezér hátat fordít, ugyanezt teszi a többi is. A magyarok azonban a 
sarkukban vannak, János a többinél sebesebben üldözi őket, sok 
menekülőt leöldös, példájával buzdítja a többieket, egyszerre teljesíti 
a derék hadvezér és a vitéz katona kötelességét. Egészen Szendrő 
külvárosáig kergették az ellenséget; a törökök közül kevesen 
menekültek meg, a többséget részben elfogták, részben megölték. A 
poggyászt és a rengeteg zsákmányt elvitték. Corvinus e fényes 
győzelem után hatalmas nyereséggel és rengeteg fogollyal tért vissza 
Fejérvárra; az elszenvedett károkat ezúttal tetézve fizette vissza a 
töröknek.”125 

Az ez évi magyar-török harcok mellett rendkívüli 
jelentősége volt annak, hogy a ruméliai beglerbég június 27-én 
elfoglalta Novo Brdo városát, amely ezüstbányáiról volt híres. 
A török 1441 őszén már készült a következő évi hadjáratra 
hazánk ellen, amiről a budai udvar is értesülést szerzett még 
1441 őszén a dalmáciai Raguzából. 

A következő esztendő tavaszán három irányból érte 
támadás Magyarországot az oszmánok részéről, miután 
valahol az Al-Duna (Szendrő) térségében szétváltak csapataik. 
Az egyik támadási irány Szlavónia felé irányult, de e sereg 
kettévált. A had egyik fele Szlavóniában hajtott végre 

                                                 
125 BONFINI 1995, 593-594. o. 
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támadási feladatot, amelyet Tallóci Matkó szlavón bán 
visszavert. Az oszmán sereg másik fele közben elfoglalta a 
boszniai Szrebernik várát, ekkor került török fogságba a volt 
szörényi bán, Tallóci Frank.126 

A szlavóniai és boszniai eseményekkel párhuzamosan 
Mezid bég nagyjából 16 000 fős, főként lovasokból álló 
seregével127 betört Dél-Erdélybe és Gyulafehérvár térségét 
pusztította. Hunyadi128 a további károk elkerülése végett 
csatába bocsátkozott Mezid bég seregével 1442. március 18-án 
a Gyulafehérvár közelében fekvő Marosszentimre mellett. A 
Hunyadi János erdélyi vajda és Lépes György erdélyi püspök 
vezette párezres magyar sereg „amikor vigyázatlanul Szentimre 
falu mezejére érkeztek, hirtelen előtörtek a környező völgyekből az 
ellenség [törökök] titokban ott rejtőzködő és csak a vajda úr 
érkezésére várakozó óriási csapatai. Minek a sok szó? A vajda úr arra 
kényszerült, hogy otthagyja a csatamezőt, és a túlerőben levő ellenség 
elől kitérjen. Mindenki futott, aki tehette.”129 E vesztes csatában 
Lépes püspök is elesett, miután leesett a lováról, a törökök 
pedig elfogták és lefejezték. A vereség után Hunyadi új 
csapatokat gyűjtött és rendezte seregét, Gyulafehérvárnál 
március 23-án egyesült vajdatársa, Újlaki Miklós csapataival, 
majd az erdélyi Vaskapunál, miután utolérték az oszmán 
hadat, március 25-én csatát kezdeményeztek Mezid bég 
zsákmánnyal megrakott seregével. Az oszmán haditerv abban 
állt, hogy a csatában mielőbb megölik Hunyadit, így a vezérét 
elvesztő had felbomlik, s újból győzedelmeskedik a török. 
Szerencsére Hunyadinak is tudomására jutott a törökök terve, 

                                                 
126 A török szlavóniai támadására vonatkozólag közöl adatokat Pálosfalvi 
Tamás: Cilleiek és Tallóciak: küzdelem Szlavóniáért (1440-1448) című 
tanulmányában. Lásd. PÁLOSFALVI 2000, 61. o. Továbbá e támadásokat 
említik az alábbi oklevelek: DL 34666 (1442.04.28.), DL 34715 (1442.02.27.). 
127 DL 13718 1443.04.17. 
128 Pálosfalvi Tamás szerint a csata idején Hunyadi még Temesváron 
tartózkodott, mert Nándorfehérvárnál várta az oszmán főcsapást, emiatt 
később ért Erdélybe és csak az erdélyi Vaskapunál került szembe Mezid bég 
csapataival. PÁLOSFALVI 2005, 68. o. 
129 THURÓCZY 1980, 357. o. 
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s egyik familiárisával, Kamonyai Simonnal páncélt cserélt, 
hogy ne tudják felismerni a csatában. 

A csatában bejött Hunyadi számítása, ugyanis a Kamonyai 
vezette szárnyat támadta Mezid bég főereje, ezzel pedig 
Hunyadi előtt megnyílt a cselekvési lehetőség, és ezt 
kihasználva kiszabadították a foglyokat, akik hátba támadták 
a törököket, akik Kamonyai csapataival voltak elfoglalva. A 
csata ezzel eldőlt, és míg magyar részről Kamonyai és emberei 
áldozták életüket, addig az oszmánok komoly véráldozatot 
szenvedtek el. A csatában Mezid bég és fia is elesett. Szeád-
Eddin török történetíró szerint azért veszítettek, mert „Mezid 
bég gondatlanságba és kevélységbe merülve s az óvatosság gondolatát 
kivetve eszéből, csekély számú emberrel maradt ott és saját 
szenvedélyének hódolva a dőzsölésben és kéjelgésben kereste 
kedvét...”130 Szeád-Eddin szerint a török had maradványai a 
Duna felé menekültek el az országból. 

„Az óriási győzelem dicsőséges híre azzal a haszonnal is járt az 
ország számára, hogy Havasalföld és Moldva vajdái, akik az elmúlt 
években az országtól és Magyarország királyától elszakadva, a szent 
korona ellen fellázadtak, és mindenüket a török császár oltalmába 
ajánlották, most az uralmuk alá tartozó területekkel együtt régi 
hűségükre visszatértek, János vajda úr tanácsára vagy 
félelmükben131...”132 

A szultán Mezid bég vereségét személyesen akarta 
megbosszulni, de a kis-ázsiai emírek lázadása miatt II. Murád 
letett tervéről és Szead-ed Din ruméliai beglerbéget bízta meg 
a válaszcsapás végrehajtásával. Nesri az Oszmán-ház története 
című művében így írta le, mit mondott a szultánnak a ruméliai 
beglerbég: „Szultánom! Az a Jankó133 nevű hitetlen martalócz 

                                                 
130 THÚRY 1893, 133. o. 
131 Hunyadi a győzelem után 1442 áprilisában hadjáratot indított 
Havasalföldre, hogy a török hűbéres vajdát leváltsa Basarabra, aki Dan fia 
volt. Nyilván ennek a beavatkozásnak is szerepe volt abban, hogy II. Murád 
újabb támadást indíttatott Magyarország ellen. PÁLOSFALVI 2005, 69. o. 
132 THURÓCZY 1980, 359. o. 
133 Hunyadi János. 
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kegyetlen dolgot mivelt Mezid szolgáddal: ha parancsolod, bosszút 
állok Mezid bégért azon a gyauron.”134  

Az oszmán sereg mintegy 25-30 000 főt számlált Szead-ed 
Din vezetése alatt. A céljuk az volt, hogy elsősorban 
Havasalföldet, majd Erdélyt a szultán uralma alá hajtsák. 
Közben Hunyadi sem tétlenkedett, s mintegy 10 000 katonával 
megindult az oszmánok ellen és Brassó mellett Erdély déli 
határán sorakozott fel csapataival. Az oszmán sereg 
Nikápolynál kelt át augusztus derekán a Dunán 
Havasalföldre, ahol azonnal megkezdték az ország 
pusztítását. 

A későbbiekben Hunyadi a magyar csapatokkal átkelt a 
Törcsvári-szoroson és a Jalomica (Jalomiţa) folyónál várta be 
Szeád-ed Din csapatait, akinek a csata során a Havasalföldön 
portyázó akindzsik nem álltak rendelkezésére. 

A csatára szeptember 6-án került sor valahol a Jalomica 
folyó völgyében a magyar sereg szempontjából valószínűleg 
kedvező terepviszonyok között, ugyanis a folyóvölgyben nem 
érvényesült az oszmán sereg számbeli fölénye. Továbbá egy 
másik szempont is Hunyadinak kedvezett, ugyanis túl 
magabiztos volt Szeád-ed Din, aki Nesri szerint részegen így 
szólt a csata előtt: „Az ellenség, ha csak a sapkámat meglátja is, 
több napi járóföldre fut.”135 E magabiztosság mögött azonban 
komoly katonai tévedések sora húzódott meg, hiszen Szeád-ed 
Din azzal, hogy a Jalomica szűk völgyében bocsátkozott 
csatába Hunyadival, nem tudta alkalmazni a kedvelt török 
átkaroló hadműveletet. Hunyadi serege centrumába helyezte 
el a gyalogságot és a nehézlovasság jelentős részét, míg a 
szárnyakon döntően könnyűlovasság és nehézlovasság volt. A 
sereg elővédjében is könnyűlovasok voltak, míg a tartalékot az 
ágyúkkal felszerelt harci szekerek alkották. Az oszmán sereg 
elővédjét a könnyűlovasság alkotta, a szárnyakon pedig a 
szpáhik voltak, míg a centrumban a janicsárok álltak fel. 

                                                 
134 THÚRY 1893, 56-57. o. 
135 Uo. 57. o. 
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A csatát a magyar nehézlovasság támadása nyitotta, de ez 
a janicsárok és a török lovasság ellenállása miatt elakadt. 
Eközben a török szpáhik mind a két szárnyon támadták a 
magyarokat, hogy bekerítsék a magyar sereget, de a magyar 
könnyűlovasság és a segítségükre siető nehézlovasság 
megakadályozta Szeád-ed Din tervét. Az ütközetet végül az 
döntötte el, hogy a domborzat takarásában Hunyadi a török 
jobbszárny hátába küldte az ágyúkkal és íjászokkal megrakott 
harci szekereit és nehézlovasaival rohamra indult szemből az 
ellenfél ellen. A harapófogóba került török jobbszárnyat 
sikerült felmorzsolni és megfutamítani, aminek hatására a 
balszárny és a centrumban harcoló janicsárok is feladták a 
küzdelmet. A csatában komoly veszteségeket (9 000 katona 
meghalt és 5 000 magyar fogságba esett) szenvedtek el a 
törökök. Hunyadi ezzel az újabb győzelmével az egész 
keresztény világban ismerté vált és bebizonyította, hogy az 
Oszmán Birodalom legyőzhetetlennek hitt seregével is fel 
lehet venni a harcot. Belpolitikailag az 1441-1442-es győzelmek 
megszilárdították a királyi hatalmat és megteremtették az 
1443-1444-es esztendők Hunyadi vezette nagy balkáni 
hadjáratainak a nemzetközi támogatását, amit az is jelez, hogy 
IV. Jenő pápa keresztes hadjáratot hirdetett a török ellen. 
 
Hunyadi Jánosnak a valamikor 1420 körül indult katonai 
karrierje az 1430-as évek végétől meredeken ívelt felfelé. Az 
1441-1442-es esztendők jelentős győzelmei az oszmánok felett 
és a Garai László vezette Erzsébet-párti főurakon hazánk 
egyik leghatalmasabb bárójává tették Hunyadit, aki 1442 után 
Ulászló király legfontosabb hadvezérévé vált. 
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DÁVID FERENC 
 

A MECSEKI SZABADSÁGHARCOS CSOPORT 

PÉCSVÁRADI RAJTAÜTÉSE. 
 
 

Előszó 
 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc figyelemreméltó 
epizódja a mecseki fegyveres ellenállás története. A Mecseki 
Szabadságharcos Csoport, vagy ismertebb nevükön „mecseki 
láthatatlanok” harctevékenysége jól dokumentált az ország 
más fegyveres ellenállócsoportjaihoz képest. 

A szovjet intervenció után Baranya-megyei emberek 
százai döntöttek úgy, hogy harcba szállnak a megszállókkal és 
a megyei területén megalakult honvéd karhatalmi 
századokkal. A spontán módon kialakult felkelői csoportokból 
szervezett egységet alakítottak és a partizán harcmodor 
elemeit alkalmazva szálltak szembe az ellenség minőségi és 
mennyiségi fölényével. Központjuk a Nyugat-Mecsek egyik 
félreeső és járművel korlátozottam megközelíthető helysége, 
Vágotpuszta volt. 

A „mecseki láthatatlanok” katonai vállalkozásokat 
hajtottak végre, mígnem tartózkodási helyük ismertté vált és 
egy szovjet támadás kiszorította őket a településről. 
Megközelítőleg 250 fő jutott el Kisújbányára, az ellenállás új 
központjába, a Kelet-Mecsek egy eldugott és ritkán lakott 
településére. Mivel fegyvereik jelentős része elveszett, a csapat 
morálja leromlott, az ellenséges propaganda pedig a 
felszámolásuktól volt hangos, egy összehangolt támadásra 
szánták el magukat. Célpontként a pécsváradi rendőrőrsöt, 
valamint utóbbi támadásuk biztosítására a városba vezető 
bekötőutat és a 6-os főút viaduktjait szemelték ki. Ezzel 
kívánták cáfolni a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
hivatalos híreszteléseit, miszerint a rend helyreállt az 
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országban. A csoport nem utolsó sorban zsákmányolt 
hadianyaggal kívánta pótolni a vágotpusztai menekülésnél 
elvesztett fegyver- és lőszermennyiséget.136 
 
 

A pécsváradi támadás terve, a kijelölt csoportok 
harcértéke. 
 
A tervet Horváth Géza jelentette be a támadás napjának 
reggelén az újbányi iskola udvarán összegyűlt kb. 250 fős 
csoportosulásnak. A rövid feladatismertetést követő eligazítást 
(már Horváth nélkül) Kubicza János tartotta.137 
A támadásra kijelölt egységek és tagjaik: 

I. támadócsoport („Ottó”-csoport):138 Málics Ottó (a 
támadócsoport parancsnoka), Berkovits Tivadar, Bálint, 
„Bajszi”, Viktor, Jancsi (gépkocsivezető), Jóska (sofőr), Jancsi 
(honvéd), Géza, Jancsi (pécsi bányász), Kese (börtönből 
szabadult), „Félszemű” (volt SS katona, egyik szeme hibás, 
idegenlégiós, fekete hajú és sötét barna arcú).139 

A csoport összlétszáma 16 fő, fegyverzete géppisztoly, 
golyószóró és kézigránát volt.140 A támadócsoport feladata 

                                                 
136 DÁVID 2006, 840-856. o. 
137 BML 1956 XXXII. 11. PMB 316/1956 (másolat). In.: ROMVÁRY In.: 
ROMVÁRY – ROZS 1997 
138 A támadásban résztvevő és az azt biztosító csoportokat az események 
ismertetésekor már helyrajzi névhez és feladathoz kötve nevezem meg. 
Továbbiakban: pécsváradi támadó csoport. 
139 PMB 316/1956 (másolat). Megj.: a vallomásokban rögzített névsor nem 
teljes, illetve többségében a fedőneveket közli. A tanúvallomásoknak nem 
lehet minden ponton hitelt adni. A nyomozók a céloknak megfelelően 
diktálhatták a kihallgatottak vallomását a fogalmazónak. Ilyen sztereotípia 
lehet a támadásban résztvevő „SS katona, aki az idegenlégióban is szolgált” 
akinek személyét „Az ellenforradalom Baranyában” című 
propagandakiadvány is megemlíti. Létezését viszont alátámaszthatja Farkas 
József tanúbeszámolója is: „volt velünk egy ember, aki a Francia 
Idegenlégióban szolgált, ő is Pécsváradra ment”. Interjú Farkas József 1956-os 
szabadságharcossal, a „mecseki láthatatlanok” egyik tagjával. In: ÓDOR 2008 
140 KUBICZA 1997a. A kézi lőfegyverek típusa: PPS-41-es géppisztoly 
(magyar gyártású változata az 1948M; Kubicza visszaemlékezésében 1942M 
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volt megtámadni Pécsvárad községben a rendőrkapitányságot 
és -őrsöt, ott lehetőség szerint fegyvert, gépjárművet 
zsákmányolni és foglyokat ejteni. A támadás kezdetének 
időpontjául 16.00 volt megjelölve.141 

I. biztosító csoport („Csontos”-csoport):142 Csontos Gábor 
(a biztosító csoport parancsnoka.), Kiss Béla, Sipos Béla, 1 fő 
(katonaviselt komlói bányász), 2 fő (másik szakaszból 
átvezényelve). 

A csoport összlétszáma 8 fő, fegyverzete géppisztoly és 
golyószóró volt.143 Az I. biztosító csoport feladata a Pécsvárad 
elleni támadás biztosítása volt, a várostól 1,5 km-re keletre 
lévő útkereszteződés 16.00 és 16.15 közötti lezárásával.144 

II. biztosító csoport („Tigris”-csoport):145 Kubicza János (a 
biztosító csoport parancsnoka146), Seregély Ferenc, Karcsi 
(pécsi gyerek), Kócos (kb. 18 éves valószínűleg pécsi lakos) és 
több, általában katonaviselt személy. 

A csoport összlétszáma 8 fő, fegyverzete puska és 
golyószóró volt.147 A II. biztosító csoport feladata a Pécsvárad 
elleni támadás biztosítása a nyugati völgyhíd lezárásával 16.00 

                                                                                                   
néven szerepel, utalva arra, hogy a Szovjetunió elleni támadás során több 
géppisztoly került zsákmányként a M. Kir. Honvédség birtokába, melyeket 
rendszerbe állítottak), DP-28-as golyószóró (magyar gyártású változata 
1948M) és 1942M nyeles kézigránát. 
141 KUBICZA 1997a hadi naplójának térképén 16.50 szerepel. Utóbbi elírás 
lehet, mivel az időpontot több tanúvallomás is alátámasztja. Lásd még: PMB 
316/1956 (másolat), 316/1956 bü. (másolat), 1956.Bül.156. (másolat), B.I. 
26/1957/11. (másolat). 
142 A továbbiakban: pécsváradi biztosító csoport. 
143 A kézi lőfegyverek típusai: PPS-41 géppisztoly (magyar gyártású változata 
1948 M) és DP-28-as golyószóró (magyar gyártású változata 1948 M) 
144 KUBICZA 1997a, BML 1956-os gyűjteménye. XXXII. 11. PMB 316/1956 
(másolat). Megj.: ezen a ponton keresztezi egymást a 6-os főút és a régi pécsi 
út. 
145 A továbbiakban: nyugati hídelzáró csoport. 
146 A keleti és nyugati hídelzáró csoportot a tanúvallomásokban együttesen 
kezelik, mivel a csoport a hidaktól 1-1,5 km-re lévő Fodorgyepnél vált két 
részre. Kubicza János a „Katona” csoporttal tartott a keleti hídhoz. A 
parancsnok. tisztsége egyik hídnál sem tisztázott, de a hídelzáró csoportok 
elnevezése irányadó lehet a parancsnoki tisztség meghatározásánál. 
147 PMB 316/1956 (másolat); KUBICZA 1997a; ZSOLNAY 1996, 162. o. 
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és 16.15 között. Számítottak arra, hogy a Pécsvárad felől keleti 
irányba tartó bármilyen katonai, vagy karhatalmi egység 
megpróbál áthaladni a hídon, ha a pécsváradi biztosító 
csoportnak nem sikerült feltartóztatnia őket.148 

III. biztosító csoport („Katona”):149 Kubicza János (a 
biztosító csoport parancsnoka), Seregély Ferenc, Katona, 
Karcsi (pécsi gyerek), Kócos (kb. 18 éves valószínűleg pécsi 
lakos) és több, általában katonaviselt személy.150 

A csoport összlétszáma 6 fő, fegyverzete puska és 
géppisztoly.151 A III. biztosító csoport feladata a Pécsvárad 
elleni támadás biztosítása azzal, hogy a keleti híd lezárásával 
fedezte a nyugati hídelzáró csoport tevékenységét.152 

A támadó- és biztosító csoportok vállalkozását felderítő 
tevékenység előzte meg, melynek során Kubicza János egy 
ismeretlen személy153 segítségével információt szerezhetett a 
megindulási ponttól 10-12 km-re lévő területről és az oda 
vezető útvonal biztonságáról. 

Az eligazítás és feladatismertetés után együtt indultak 
útnak a támadó- és biztosító csoportok. A támadást a sötétedés 
beállta előtt akarták megkezdeni, hogy annak végeztével 
éjszaka vonulhassanak vissza. A pécsváradi erdőben húzódó 
köves úton még együtt haladtak, majd Kubicza János a 
csapategység szétválása előtt utoljára eligazította a pécsváradi 
támadó és a pécsváradi biztosító csoportot.154 A hídelzáró 
csoportok együtt folytatták az útjukat a zengővárkonyi erdő 

                                                 
148 KUBICZA 1997a; ZSOLNAY 1996, 162. o. 
149 Továbbiakban keleti hídelzáró csoport. 
150 A felkelők kevés számú katonaviselt embere zömmel ebbe a biztosító 
csoportba lett beosztva (valószínűleg „”Katona” is ide tartozott. 
151 PMB 316/1956 (másolat); KUBICZA 1997a; ZSOLNAY 1996, 162. o. 
152 KUBICZA 1997a; ZSOLNAY 1996, 162. o. 
153 Egy ismeretlen kisújbányai bányász önként vállalta, hogy a támadást 
megelőzően és a támadásra kijelölt napon is felderíti a csoportok számára 
kijelölt útvonalat és a községet. 
154 Kubicza János jó helyismerettel rendelkezett, mivel Pécsváradon és 
környékén töltötte a gyermekkorát. Minden csoportban volt legalább egy 
helyismerettel rendelkező személy, aki a rá bízott csoportot a célterületre 
tudta vezetni, majd vissza. 
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felé, majd a Fodorgyepnél kettéváltak, hogy a számukra 
kijelölt hidat elérjék.155 
 
 

A pécsváradi támadócsoport („Ottó”-csoport) 
tevékenysége. 
 
Északról közelítették meg a települést. Málics Ottó eligazította 
a hozzá beosztott embereket, hogy ki hol foglaljon tüzelőállást 
és adott jelre milyen feladatot hajtson végre. A támadást 
meglepetésszerűen kellett végrehajtani, ezért a 
rendőrkapitányságot, –őrsöt és a Tanács teret156 nem a Kossuth 
Lajos utca, hanem az épületeket magukba foglaló tömb északi 
részén húzódó gyalogjáró közön keresztül közelítették meg. 
Innen keleti irányból tudtak behatolni az épületekbe és a zárt 
udvarra. 

A gyalogjáró köznél több fő leszakadt, hogy a rendőrőrs 
oldalát szegélyező kőkerítésnél foglalhasson tüzelőállást. Két 
főnek a Tanácstéren álló Szentháromság szobor két oldalán 
kellett elhelyezkednie és golyószóróval fedezni a támadókat. 
Onnan tűz alatt tudták tartani a Kossuth utcáról a térre vezető 
árokhidakat, a rendőrőrs épületét, illetve a rendőrség 
udvarára nyíló kapubejárót. Egy részüknek a tér nyugati 
oldalát szegélyező házak mellett kellett felzárkózniuk a 
kapubejáróhoz.157 A támadás megindulását Málics Ottónak 
kellett jeleznie egy pisztolylövéssel. Ezt követően kézigránátot 
kellett behajítaniuk, majd behatolniuk az udvarra és az 

                                                 
155 KUBICZA 1957a; KUBICZA 1997a; ZSOLNAY 1996, 162-163. o. 
156 Napjainkban Szentháromság tér. 
157 Legalább 2 fő: Málics Ottó (pk.) és Nagy József. A PMB B.I.26/1957-11. sz. 
ügyirat említést tesz róla, hogy a helyszínelés során megállapították, hogy az 
udvar területére 4 db kézigránátot dobtak, melyek közül csak 1 db robbant 
fel. 1 db, fel nem robbant kézigránátról tudjuk, hogy azt Málics Ottó dobta. 
Nagy József említést tesz róla, hogy neki ugyanez lett volna a feladata, de azt 
nem teljesítette. A további 2-3 db kézigránát származhatott a kapubejárónál, 
vagy az északi kerítésnél állóktól. 
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épületegyüttesbe. A csoport többi tagja a tér fái között és a 
környező épületek mentén foglalt tüzelőállást.158 

Málics Ottó a gyalogjáróköz és a Tanácstér sarkán 
elismételte a támadás célját, az egyes személyek feladatát. A 
támadás megindítását saját parancsához és jeladásához 
kötötte. Mindenki elindult, hogy a megadott helyen 
elhelyezkedhessen. A tér kihalt volt, a rendőrőrs bejárata 
pedig nyitva állt, így be lehetett látni az udvarra. Málics Ottó 
és Nagy József 10-20 métert beljebb mentek, de semmilyen 
mozgást nem tapasztaltak ezért visszatértek a kapubejáróhoz. 

A támadás megindulását jelző pisztolylövés nem az 
eltervezett módon valósult meg. A támadást megelőzően 13.00 
körül 7 fő rendőr vitt belövésre és kipróbálásra 2 db 
golyószórót159 a településtől északra lévő homokbányához egy 
Dodge Weapon gépkocsin. A járművön levő 2 db golyószóró 
mellett további tűzerőt képviselt a rendőrök személyi 
fegyvere.160 A feladat végrehajtása után, 15.45 körül 
visszaindultak Pécsváradra. A Kossuth utcán hajtottak végig 

                                                 
158 Az elhelyezkedésük nem ismert pontosan, de a téren tüzelőállást foglalt 
ellenállók közül 10-12 fő gépjárművel távozott, a többiek 2-3 fős csoportokat 
alkotva, gyalog vonultak vissza északi irányba. 
159 A Magyar Néphadsereg, vagy BM alakulatoknál rendszeresített DP-28-as, 
vagy RPD típusú golyószórókról lehetett szó. 
160 A forrásokban és a magyar terminológia szerint is géppisztolyként számba 
vett AK-47-es (Automat Kalashnikov) gépkarabélyokról lehetett szó, melyek 
lehettek magyar gyártásúak (AK-55) is. Kubicza János leírása szerint a 
géppisztolyok „már nem a régi dobtáras ’gitárok’ voltak”. KUBICZA 1997a; 
ZSOLNAY 1996, 168. o. 
Megjegyezném, hogy 2 db golyószóró belövéséhez még a sofőrrel együtt sem 
kell 7 fő. A magas létszámot a területet ellenőrzésük alatt tartó ellenállók 
tették indokolttá. A tanúbeszámolókban folyamatosan utalást tettek arra, 
hogy a karhatalmi egységekből, a szovjet katonák támogatása mellett 
felszámoló csoportokat kezdtek el felállítani a mecseki ellenállók felderítésére 
és leküzdésére. (KUBICZA 1997a; ZSOLNAY 1996, 165. o.) A felvetést 
indirekt módon támaszthatja alá a rendőrségi golyószórók belövésének 
ténye, illetve az, hogy a rendőri alakulatokat is ellátták a legmodernebb AK-
47-es gépkarabélyokkal. 
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és elhaladtak a Rendőrkapitányság épülete előtt, majd 
befordultak a Tanácstérre.161 

Ebben a pillanatában, 16.00 körül megváltozott a helyzet 
és megzavarta a támadás tervszerű megindítását. A jármű 
hangjára az ellenállók felkészültek annak fogadására. A 
beforduló járművet megállásra szólították fel, mire az az 
épület keleti oldala mentén lefékezett. Nem tudni ki lőtt 
először, de Málics Ottó nem adott jelt. Az első lövést vagy egy, 
a rendőrőrs épületéből kilépő rendőr adta le, aki 
megpillantotta Málics Ottót, aki megállásra szólítsa fel a 
járművet, vagy a felkelők egyike nyitott tüzet. A rendőrök egy 
része azonnal leugrált és a Kossuth utca vízelvezető árkában 
igyekezett fedezéket találni. A tűzrajtaütés következtében 
komoly veszteségeket szenvedtek, a mindent hátrahagyva 
fedezékbe vonultak, de a harcot nem tudták felvenni a 
támadókkal.162 

A szabadságharcosok szervezettsége megbomlott, a 
parancsnokuk fejlövést szenvedett. A térről folyamatosan 
lőtték a járművön lévőket, az árokban fedezéket keresőket, 
illetve tüzet nyitottak a kapubejáróban lévő rendőrre.163 A 
támadók a fölény ellenére nem tudták folytatni a támadást. A 
parancsnoklás tisztjét „Diák” vette át és a kapubejáróhoz 
ment, ahol Nagy József is állt. Azonnal segítséget kértek, hogy 
a sérült elszállíthassák. A Dodgen maradt rendőröket 
leszállították és az árokban lévőkkel együtt a falhoz állították. 
A támadók célja a gépjármű és a fegyverzet megszerzésére 
volt, ezért a foglyokat elengedték. Málics Ottót feltették a 
Dodge Weaponra, míg többen felkapaszkodtak. Körülbelül 10 

                                                 
161 KUBICZA 1957a; ROMVÁRY 1997, 48-49. o. 
162 A járművön utazók közül Habling László rendőr szakaszvezető toroklövés 
következtében a helyszínen azonnal meghalt, Soós Sándor rendőr 
szakaszvezető. 8 napon belül, Zsovár Imre rendőr szakaszvezető. 20 napon 
belül, Kósa Mihály rendőr 20 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. 
ROMVÁRY 1997, 48-49. o. 
163 Fejes István rendőr törzsőrmester 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 
szenvedett a rendőrőrs kapubejárójánál. Valószínűleg ő lőtt Málics Ottóra és 
a tűzharcban maga is megsebesült. ROMVÁRY 1997, 48-49. o. 
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fő szállt fel, illetve egy rendőr164 sebesülten maradt a 
járművön. Nagy József hátramenetbe kapcsolva visszatolatott 
a hídon és a Kossuth utcán elindultak Pécs felé.165 

Nem lehetett elkerülni, hogy ne haladjanak el a 
rendőrkapitányság épülete előtt, ahol a fegyvertelen és sérült 
rendőröket leszámítva 6 fő tartózkodott. Az elhaladó járműre 
tüzet nyitottak az épületből, amit a felkelők viszonoztak. 
Miután elhaladtak az épületet előtt, a rendőrök kiszaladtak a 
déli kapun és tovább tüzeltek.166 

A visszavonulás során a rendőrök már nem szenvedtek el 
veszteséget, anyagi kár a kapitányság épületének tetőzetében, 
a 6-os és 4-es szobában, illetve a tűzoltók szolgálati 
helységében keletkezett. Az ellenállók közül a fejlövést 
szenvedett Málics Ottó mellett további egy fő volt súlyosan 
sérült. A kapitányság épülete előtt elhaladó járművet több 
találat érte. A jármű hűtőjét is eltalálták, ennek következtében 
elfolyt a hűtővíz és a motor dugattyúi besültek. Elhaladtak a 
Kossuth utcán, ráfordultak a Vár utcára, majd a Zengő 
irányába elhagyták a községet, amikor a Csiger gödörnél 
megállni kényszerültek. A járművet keresztbe állítva az 
úttesten hagyták. A 2 db golyószórót használták tartórúdként 
és hordágyat szerkesztettek kabátok segítségével. Erre 
fektették a fejsérülést szenvedett parancsnokot167, és északi 
irányba távoztak.168 
 
 
 
 
 

                                                 
164 Kósa Mihály rendőr. 
165 ROMVÁRY 1997, 49. o. 
166 ROMVÁRY 1997, 49. o. 
167 A csoport parancsnoki tisztségét betöltő Málics Ottó később belehalt a 
sérüléseibe. „Bányabaleset áldozataként”, népes gyászolók kíséretében 
Pécsbányán helyezték örök nyugalomra 1956. november 19-én. A tűzharc 
következtében Habling László rendőr szakaszvezetőre is életét vesztette. 
168 KUBICZA 1997a; ZSOLNAY 1996, 166-168. o.; ROMVÁRY 1997. 49. o. 
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A pécsváradi biztosító csoport („Csontos”-csoport) 
tevékenysége. 
 
A csoport feladata időben 16.00-tól 16.15-ig tartott a 
Pécsváradról keleti irányba kivezető egykori „pécsi út” és a 6-
os műút kereszteződésénél. Itt kellett megakadályozniuk a 
karhatalmisták menekülését, illetve a civil/katonai járművek 
áthaladását. A támadás megindulásakor a számukra kijelölt 
ponttól kb. 500 méterre voltak és csak késve értek a helyszínre. 
A csoport északi irányba visszavonult, fegyveres harcban nem 
vett részt.169 
 
 

A nyugati hídelzáró csoport („Tigris”-csoport) 
tevékenysége. 
 
16.00-kor megindult a pécsváradi rendőrőrs elleni támadás, de 
a tűzharc kialakulásakor a nyugati hídelzáró csoport még nem 
foglalta el a számára kijelölt helyet. Az utolsó pár száz métert 
futva tették meg és tüzelőállást foglaltak a híd keleti 
hídfőjénél. 2-2 fő a híd keleti végénél, a karfák mellett 
helyezkedett el. Fegyverzetük hadipuska és fejenként 1 db 
kézigránát. Az 1 fő golyószórós170 a híd keleti hídfőjétől 
északra 15-20 méterre az erdő szélén, a híd vonalától 
valamivel feljebb foglalt tüzelőállást.171 

Az elhelyezkedésüket követően, kb. 5 perc múlva 
Pécsvárad irányából egy dzsip, vagy páncélozott gépkocsi 

                                                 
169 A támadásban résztvevők szerint a csoport akarattal nem ért időben a 
kijelölt helyre. KUBICZA 1997a; ZSOLNAY 1996, 168. o. 
170 A golyószóró DP-28-as, vagy annak magyar gyártása (1948M), amihez a 
golyószórósnak 2 teli dobtára volt. Ebből egy dobtár lehetett málházva, 
további egy a golyószóróra felhelyezve. 
171 A késve, sietve elfoglalt tüzelőállás és a helyismeret hiánya miatt a nyugati 
hídelzáró csoport nem vette észre, hogy az erdőben a híd keleti végétől 30-40 
méterre keletre, az ’50-es évek elején kiépített lövészárokrendszer található, 
ami fedezékül szolgálhatott volna. 
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közelítette meg a hidat 4 fős személyzettel.172 Mikor a jármű a 
híd közepére ért, a karfánál elhelyezkedő felkelők egyike 
megállásra szólította fel a járművet, miközben többször a 
levegőbe lőttek. A gépjármű a felszólítás ellenére 
továbbhaladt, majd lehúzódott a híd jobb oldalára. A 
személyzetéből 3 fő géppisztolyokból viszonozta a tüzet. A két 
oldalán álló ellenállók puskával lőttek a járműre, ami 
hátramenetben elhagyta a hidat. A személyzet rádión 
jelenthette a támadást és 15-20 perccel később több páncélozott 
egység érkezett a helyszínre. Az ellenállók a támadásuk során 
nem dobtak kézigránátot és automata fegyvert (golyószóró) 
csak rövid ideig használtak.173 A gépjármű személyzetének 
veszteségeiről nincsen adatunk, de az ellenálló csoportnak 
nem volt saját vesztesége. 

A tűzharcot követően még 5 percig védték hidat, majd 
északi irányba visszavonultak. A megbeszélt találkozási 
pontról látták a nem sokkal távozásuk után a helyszínre 
érkezett szovjet páncélosokat.174 
 
 

A keleti hídelzáró csoport („Katona”-csoport) 
tevékenysége. 
 
A csoport még a tervezett pécsváradi támadás megindulása 
előtt foglalta el a helyét. Az előreküldött felderítő már 
korábban jelezte, hogy a híd délkeleti végénél felállított 

                                                 
172 A jármű személyzete és típusa eldöntetlen. Seregély Ferenc szürke, bundás 
sapkás személyekre emlékezett. A jármű típusa a rendőrségi iratokban is 
eldöntetlen jeep/páncélgépkocsi. PMB 316/1956. A keleti hídelzáró csoport 
tagjai látni vélték egy géppuska-/ nehéz-géppuska nyomjelző lövedékeinek 
fényét. KUBICZA 1997a; ZSOLNAY 1997. 164. o. 
173 A golyószórót kezelő személy nem tudta használni a fegyverét, mivel egy 
töltény az adogatás közben elakadt. PMB 316/1956. 
174 A szovjet páncélosok és helikopter gyors megérkezése, illetve a nyugati 
hídnál tűz alá vett jármű hovatartozásának tisztázatlansága (a honvéd 
karhatalom nem jelentett sem támadást, sem sérülést) indirekt módon 
alátámaszthatja, hogy egy szovjet terepjáró, vagy páncélozott jármű 
szenvedte el támadást. 
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őrbódét elhagyták. A csoport a híd nyugati végének két 
oldalánál, az erdő szélén helyezkedett el. A pécsváradi 
támadás előtt keleti irányból egy motorkerékpáros fiú 
közelítette meg a hidat. Felszólították, hogy álljon meg, de az 
ijedségtől majdnem az árokba hajtott. A motorkerékpár 
megállítása után meghallották a pécsváradi támadás 
megindulását jelző tűzharc zaját, majd nem sokkal később a 
tőlük nyugatra lévő „Tigris”-csoport tevékenységét. A nyugati 
hídnál zajló összecsapást az irányukból érkező nehéz-
géppuska nyomjelző lövedékeinek fénye is jelezte. Kubicza 
János utasította „Katonát”, hogy üljön fel a motorkerékpárra 
és nézzen utána mi történik a szomszédos hídfőnél. Végül el 
sem tudtak indulni, mert a fiú az ijedtségtől nem tudta 
elindítani a motorkerékpárt.175 

A keleti hídelzáró csoportból néhány fő még mindig az út 
déli oldalán helyezkedett el. Kubicza János úgy dönt, hogy 
„Katonával” együtt az úttól északra, a hídtól 40-50 méterre 
lévő tisztáson foglal tüzelőállást. Ezután jelent meg egy jármű 
Mecseknádasd irányából. Kubicza karhatalmistáknak 
azonosította a hídon menetben lévő leponyvázott Csepel 
tehergépkocsiban176 helyet foglaló személyeket és 
géppisztollyal egy rövid sorozatot adott le a motorra. A 
figyelmeztető lövésekre nem álltak meg, hanem 
továbbhaladtak feléjük. Erre mindketten tüzelni kezdtek a 
tehergépkocsira, ami elhaladt mellettük, majd az úton feljebb 
megállt.177 

                                                 
175 KUBICZA 1957a; KUBICZS 1957b 19. o.; KUBICZA 1997a; ZSOLNAY 
1996. 164. o. 
176 Kubicza János azonosítása szerint „jól táplált, pufajkásokkal a 
vezetőfülkében”. KUBICZA 1997a; ZSOLNAY 1996, 164. o. 
177 A rendőrségi nyomozása szerint Budapestről Pécsre tartott egy ÉPFU 
teherautó és 16.00 körül érte el a varasdi völgyhidat, ahol egy bizonytalan 
kilétű fegyveres csoport a fák közül tüzet nyitott rájuk (a nyomozás nem 
állapítja meg a támadók kilétét és a csoport letartóztatott tagjait sem hozza 
velük összefüggésbe, helyette arra hivatkozik, hogy akkoriban több, 
egymástól független ellenálló csoport is működött a Mecseken). A járművön 
utazók megsebesültek, név szerint: Bátori Ferenc, Klonga József, Stujber 
Károlyné és 18 hónapos kislánya, Stujber Zsuzsanna). PMB 26/1957. 
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A támadás után a feladatot befejezettnek tekintették, nem 
ellenőrizték sem a járművet, sem annak személyzetét és 
visszavonultak a hídtól északra, kb. 800 m-re kijelölt 
gyülekezési pontra. Itt hallották a szovjet páncélosok zaját, 
majd a hegyre felhúzódva látták mozgásukat. 
 
 

Visszavonulás, összegzés 
 
Az eredeti útvonalon vonultak vissza. A négy csoport egyike 
sem találkozott a másikkal, illetve a pécsváradi támadócsoport 
csak részenként tért vissza Kisújbányára. A nyugati hídelzáró 
csoport 21.00 órára, a pécsváradi biztosító csoport 19.00-20.00 
óra tájban tért vissza. A többiek beérkezéséről nincsen pontos 
adat.178 

A keleti hídelzáró csoport tevékenysége sikeresnek 
mondható, mivel a jelzett időben két esetben is 
megakadályoztak a hídon való áthaladást. Veszteségük nem 
volt, de kérdéseket vetett fel a csoport által kilőtt 
tehergépjármű személyzetének hovatartozása. 

A nyugati hídelzáró csoport tevékenységének mérlege 
pozitív, mivel a tervben foglaltaknak megfelelően elfoglalták a 
számukra kijelölt helyet és a pécsváradi támadás ideje alatt 
egy estben megakadályozták az ellenség áthaladását a hídon. 
A kialakult tűzharcban nem szenvedtek el semmilyen 
veszteséget, de sikeresen feltartóztattak és visszavonulni 
kényszeríttettek egy ellenséges járművet és annak 
személyzetét. 

A pécsváradi biztosító csoport tevékenysége minden 
tekintetben negatív. Nem szenvedtek veszteséget, de nem 

                                                                                                   
Kubicza János beszámolt támadásukról egy tehergépkocsi ellen, ami nem 
sokkal a pécsváradi támadás megindulása után érkezett a viadukthoz és 
később tudomására jutott, hogy 3-4 sebesültet tettek le a pécsváradi 
kórházban. A Csepel tehergépkocsi hovatartozása az ellenállók között is 
kérdéses volt. Az út másik oldalánál lévők nem is tüzeltek rá. KUBICZA 
1997a; ZSOLNAY 1996, 164. o. 
178 PMB 316/1956. 
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teljesítették a feladatukat, mivel nem értek időre a számukra 
kijelölt helyre. Mindezt tovább rontja annak lehetősége, hogy 
akarattal maradtak ki a támadásból. 

A pécsváradi támadócsoport tevékenysége nem a 
megtervezett módon zajlott le, de sikeresnek volt mondható a 
célkitűzések és részfeladatok szempontjából. A rajtaütés során 
meglepték az épületben tartózkodókat és a járművön 
utazókat. A kialakult tűzharc mindkét esetben több áldozatot 
követelt. A rendőrök nem tudták teljes létszámban felvenni a 
harcot, mivel a többségüket lefegyverezték, az épületben 
tartózkodók pedig nem kísérelték meg a térre zárni a 
támadókat. A rendőrök csak akkor kezdeményeztek, amikor 
az ellenállók a járművel már visszavonulóban voltak és tüzet 
nyitottak a rájuk. A támadók a kezdeti célkitűzéseknek 
megfelelően több fegyvert és egy tehergépjárművet is 
zsákmányoltak.179 Az ellenállók 2-3 főt veszítettek, ebből 1 fő 
meghalt és legalább 1 fő megsebesült. A parancsnok halála 
azért is fontos, mert ennek következtében a támadás irányítása 
megbomlott. Meg sem próbáltak behatolni a rendőrség 
épületébe és felszámolni az ellenállást.180 A támadás nem 
nevezhető kudarcnak, de a mecseki szabadságharcos csoport 
szempontjából vereségként könyvelhető el. A támadással 

                                                 
179 A jármű csak a visszavonulás során került veszteséglistára. 
180 A rendőrök teljes létszáma abban a pillanatban 14 fő, akik közül 1 fő halott 
3 fő súlyosan sérült, 1 fő könnyebben sérült, 3 fő fegyvertelen fogoly, 6 fő a 
rendőrkapitányság épületében foglalt helyet. A meglepetés hatására a 
rendőrök még nem voltak képesek szervezetten védekezni, ellentámadni, 
vagy kísérletet tenni a sérültek és foglyok kiszabadítására. Velük szemben a 
pécsváradi támadócsoport ereje 16 fő, akik kézigránátokkal, 
géppisztolyokkal, golyószórókkal voltak felfegyverezve. Északi és keleti 
irányból tűz alatt tudták tartani a rendőrség épületét, náluk volt a 
kezdeményezés lehetősége. A keleti kapubejárót megtisztítottak, a 
tehergépjárművet megállították, személyzetét lefegyverezték. Veszteségük 
mindösszesen 1 fő halott és talán 1 fő sebesült (a sebesülés ténye és időpontja 
nem tisztázott). Az épület megtámadása során 6 fő védővel és 14-15 fő 
támadóval lehetne számolni (arány: 1:2,5). A támadási lehetőséggel a csoport 
nem élt, a parancsnok fejlövése miatt elkezdtek visszavonulni. 
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magukra vonták a szovjet és karhatalmi egységek figyelmét és 
a sikertelenség hatására tovább romlott a csoport morálja. 
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KAJTÁR ISTVÁN 
 

AZ OSZTRÁK-MAGYAR HADITENGERÉSZET 

JELKÉPEIRŐL 
 
 

Egy haditengerészet tradíciói 
 
Az osztrák, majd osztrák-magyar haditengerészet – a 
hajóállományát tekintve – a nagy európai flották 
sereghajtójaként szerepelt a tengeri haderők rangsorában a 
modern korban.181 Így a minőségre helyezték a hangsúlyt, 
büszkék voltak egy francia tengerészeti miniszter 
kijelentésére: „Az osztrák-magyar birodalom haditengerészete 
kicsiny ugyan, de van egy közmondás, amely szerint a legkisebb 
üvegben van a legfinomabb parfüm. Így van ez az osztrák-magyar 
haditengerészettel is. Az egész világon kitűnő híre van. Tisztjeiről 
tudják, hogy kitűnően képzettek; hajóik pedig valósággal 
mintaszerűek.”182 Az öntudat kiegészült az 1866-os lissai diadal 
mítoszával. Hozzátartozott a tradíciók ápolása, a gazdag 
jelképrendszer, a jelentéshordozó tárgyak szerepe, a hajónevek 
szimbolikája, a rituálék és a ceremóniák. 
 
 

A hadihajó-nevek jelképrendszere  
 
Hatalmi-szimbolikai szempontból igen figyelemreméltó, és 
egyben történeti-közjogi értékeket is közvetít a 
haditengerészet hajóneveinek világa. Ezek az elnevezési 
szokások az osztrák haditengerészetnél is jelen vannak, a lissai 
ütközet vérteshajóinál is több forrásból táplálkoztak. 
Dinasztikus jellegű volt az „Erzherzog Ferdinand Max”, a 

                                                 
181 Az angol, német, francia, olasz és bizonyos fokig az orosz után a hatodik a 
kontinensen, a világban az USA és a Japán haditengerészete is megelőzi.  
182 Idézi: GÁSPÁR 1907, 486. o. 
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„Habsburg” és a „Kaiser Max”, dicsőséges hadvezérekre utalt 
a „Prinz Eugen” és (a keresztény flotta lepantói győztesére) a 
„Don Juan d' Austria”. Karakterisztikus volt emellett mesebeli 
állatok neve, amelyek tulajdonságainak át kellett hatnia a 
megnevezett hadiegységet. Ilyen volt a „Drache” és a 
„Salamander”, a „Sárkány” és „Szalamandra”.183 

A többi tengeri hatalom haditengerészetnél megfigyelhető 
névadási szokások184 a kettős monarchia idején sajátos 
dualista szemponttal egészültek ki. Megjegyezendő, hogy a 
Kriegsmarine, a „Kákánia”185„misztériumait gyarapítva”, 
1889-ig k.k.-nak nevezte magát. Csak ezután lett K.u.K., azaz 
császári és királyi.186A hadihajók Őfelsége hajói voltak (SMS), 
a korai időszakban magyar vonatkozásúak mindössze a 
Zrínyiről és a Dunáról elnevezettek voltak. A 19. század vége 
előtti jellegzetesség a hadihajónevek dinasztikus kötődése: 
„Kaiser Franz Joseph”, „Kaiserin Elisabeth” és „Kaiserin und 
Königin Maria Theresia”. A szimmetrikus névadás jelenik meg 
két csatahajóosztálynál: „Wien”, „Monarch”, „Budapest”, 
illetve „Árpád”, „Habsburg”, „Babenberg”.187 A paritásos 
alapot végül nem sikerül elérni. Igen jellegzetes a „Viribus 
Unitis” csatahajóosztály negyedik tagjának, a magyar 
hajógyárban épült, tragikus sorsú „Szent István” névadási 
hercehurcája. Ferenc Ferdinánd trónörökös, bár maga nem 
vett részt a vízrebocsátáson, elvetette a „Hunyadi”, a „Corvin 

                                                 
183 PEMSEL 2005, 820. o. 
184 Vagyis: jeles uralkodók, hadvezérek, államférfiak, csaták, szimbolikus 
fogalmak, kedvező tulajdonságú élőlények, csillagképek és hasonlók 
hajónévként. Erre nézve eligazítást ad KAJTÁR 2005, 46-67. o. 
185 A dualizmus elnevezéseinek világában valóban volt valami abszurd, 
ahogy Robert Musil megállapítja: „Egyáltalán, mennyi furcsaságot lehetne 
mesélni erről az elsüllyedt Kákániáról! Például hogy császári-királyi volt, s 
egyben császári és királyi is, bárkire-bármire illett ott vagy a k.k. vagy a k.u.k. 
jelölés, ennek ellenére komoly titkos tudás kellett ahhoz, hogy helyesen 
különböztessük meg, mely intézmények és személyek nevezendők k.k. -nak 
és melyek k.u.k.-nak.” MUSIL 1977, I. 33-38. o.  
186 WANDRUSZKA – URBANITSCH 1987, 83. o. 
187 A hadihajónevek szimbolikájáról lásd részletesen KAJTÁR 2005, 46-67. o. 
A k.u.k. flottára 53-54. o. 
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Mátyás” és az „Erzsébet királyné” neveket az esetlegesen 
felmerülő magyar szeparatista várakozások visszaszorítása 
miatt. A trónörökös „Laudon” nevet javasolta, végül a hajó 
neve ”Szent István” lett. A bécsi kormányzati elit 
megfontolásai a nevek értékelésében jól nyomon 
követhetők.188 
 
 

A haditengerészeti lobogó 
 
A nem túl jelentékeny császári (osztrák) hajóhad lobogója a 18. 
század első évtizedeiben sárga lobogón elhelyezett, a német-
római császári koronát viselő, heraldikai kivitelű kétfejű sas 
volt. A hadilobogó alakja (az immár egyre inkább osztrák 
flottánál) 1787-től vörös-fehér-vörös lobogóra elhelyezett 
vörös-fehér-vörös színeket tartalmazó pajzs, amely felett 
korona helyezkedik el. Az 1889-után a cs.és kir. flottánál is 
megmaradó, a tengeri felségjogot jellépező emblémának a 
sorsa összekötődött a dualista közjoggal. Ennek 
következménye volt, hogy az 1787 óta állandó 
(tulajdonképpen osztrák) lobogót az uralkodó által 1915. 
október 11-én Bécsben, a hadsereg zászlaja és a 
haditengerészet lobogója ügyében kiadott hadi- és 
hajóhadparancsa megváltoztatta. „Hogy Hadseregem zászlaja és 
Haditengerészetem lobogója közjogilag megfelelő jelképe legyen 
annak a kapcsolatnak, amely a pragmatica sanctio alapján az 
Osztrák-Magyar Monarchia két állama között fennáll [elrendelem] 
Az színek alkalmazása tekintetében változatlan tengerészeti lobogón 
az Ausztriai Ház címere és paizsa mellett az ősi magyar vörös-fehér 
címer [a magyar koronával] ábrázoltassék”189. A lobogó 
gyakorlati alkalmazását külön intézkedéshez kötötték, erre a 
világháború miatt azután nem került sor. A propaganda 
később a „szövetséges flották” összefogásának 

                                                 
188 RAMOSER 1998, 239 – 240. o.  
189 Közli: A TENGER 1915, 385-386. o. Sajátos, hogy a magyar címerpajzs az 
ősi Árpádsávos változata és nem a hatályos magyar állami címer! 
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megjelenítéseként sajátságos módon mégis felvette 
eszköztárába.190 

Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy a monarchia 
tengeri kereskedelmi hajóinak 1869. augusztus 1-től használt 
lobogója191 közjogi szempontból, a két állam szín- és 
heraldikai szimbolikájának alapulvételével, korrekt volt, 
ahogy az a korabeli leírásból is kitűnik.192 
 
 

A rangjelző lobogók 
 
Ha a fedélzeten az uralkodó tartózkodott, ezt külön lobogón 
jelezték, melynek leírása a következő: sárga mezőben a 
koronás kétfejű sas és a hét császári korona látható, a mezőt 
fekete–sárga–ezüst lángnyelvek keretezik. Mindez jelezte a 
dinasztia kiemelt (nemcsak közjogi, hanem hatalmi 
szimbolikai) státusát a Monarchiában.193 A tengeri haderőben 
a nemzetközi haditengerészeti szokásokon alapuló rangok és 
jelzések is megfigyelhetők. Az osztrák-magyar tengernagyok 
parancsnoki lobogójának alapja a haditengerészeti lobogó, ezt 

                                                 
190 BASCH-RITTER 1986, 147. o. A német, a bolgár és a török hadilobogó 
mellett az új (1915-ös), hatályba nem léptetett osztrák-magyar hadilobogót 
ábrázoló propagandaképet közöl.  
191 A m. kir. földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister 1869. mart. 10-
én hirdetménye. RT. 1869. II. 216-217. o. 
192 „..kizárólag használandó lobogó hosszudad négyszöget képez, mely két egyenlő 
nagyságu mezőből áll. Az egyik, a lobogó-rud mellé eső mező, három, egyforma 
széles, vizirányosan fekvő csikból áll, melyek közül egy középső fehér, a felső és alsó 
vörös. A másik, kifelé eső mező, szintén három, egyforma széles, vizirányosan fekvő 
csikból áll, melyek közül a felső vörös, a középső fehér, az alsó zöld. Mind a két mező 
közép-csikjain egy-egy sárga keretü czimerpaizs van, a szélektől egyenlő, egymástól 
pedig kétakkora távolságnyira elhelyezve. A lobogó-rúdhoz közelebb álló paizs vörös 
udvarát széltében fehér öv választja ketté; a lobogó-rudtól messzebb eső, hosszában 
kétfelé osztott paizs joboldali vörös udvarában három zöld halom fölött arany 
koronából kiemelkedő kettős fehér kereszt létszik. Mindkét czimer fölött sárga korona 
diszlik, és pedig a belső fölött pártás nyilt korona, a külső fölött a magyar Szent –
István-korona. A lobogó szélessége ugy aránylik hosszához, mint a kettő a 
háromhoz.”  
193 Az uralkodócsalád rangját az elhelyezett koronák száma jelezte, a 
főhercegeknél ez a lobogóelem hiányzott. 
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fekete-sárga háromszögek szegélyezték, a rangot nyolcágú 
csillagalakzatok jelezték.194 

A kereskedelmi flottában létezett az arra érdemes 
hajóparancsnokoknak adományozott díszlobogó.195 Az 1850-
ben alapított díszlobogón a császári koronával ékesített kétfejű 
sas címeralak volt található. A jelvénynek két osztálya volt. A 
fehér díszlobogót az a hajóparancsnok kapta meg, aki béke 
idején elsőnek járt messze eső világrészekhez vezető addig 
ismeretlen tengeri úton, vagy működésével a hajózás és 
kereskedelmi összeköttetések létesítés körül különös 
érdemeket szerzett, illetve ha hajó összeütközések alkalmával 
vagy hajótöröttek mentésénél tüntette ki magát. A vörös 
díszlobogó a háborúban ellenség részéről vagy a tengeri 
rablók által való megtámadás esetén a hajónak hősies 
megvédéséért, avagy a háborúban a hadicélok javára vált 
szolgálatok megjutalmazására volt adományozható. 
Megjegyzendő, hogy a parancsnok magától az uralkodótól 
kapta a selyemből készült díszlobogót, a fehéren a „Merito 
navali” a vörösön a „Fortitudini navali” felirattal. A „Viribus 
unitis” jelmondat ott volt mindkettő másik oldalán. A 
díszlobogóval kitüntetett hajóparancsnok által vezetett hajót 
az osztrák (magyar) haditengerészet hajói találkozásukkor 
ágyúlövésekkel üdvözölni tartoztak. 
 
 

Az új közös haditengerészeti címer 
 
A haditengerészet 1916. június 11-én kelt uralkodói rendelettel 
új közös címert nyert, ez a tengerészeti hivatali horgony képén 
elhelyezett kis közös címer. Az új, a haditengerészet közös 
jellegét kifejezni hivatott címert a hivatali használat azonnal 
gyakorlatba vette.196 

                                                 
194 Ezek száma ellentengernagynál egy, altengernagynál kettő, tengernagynál 
három volt. 
195 KRÁL 1905, 68-69. o.  
196 A közös kiscímerben a két állam kiscímerét az uralkodóház címere és az 
„Indivisibiliter ax inseparabiliter” jelmondat köti össze. A kiscímert 1915-ben 
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A Cs. és Kir. Haditengerészet kiterjedt holdudvara. 
 
Ide tartozott elsősorban a K.u.K. Yacht-Geschwader,197 ennek 
az exkluzív civil egyesületnek joga volt a hadilobogó 
viselésére. Magyarázatként szolgálhat a hajóraj Statutuma II. 
cikkelyének azon fordulata, amely szerint: „Háborús időkben a 
K.u.K. Yacht-Hajóraj hajóit Őfelsége a Császár és Király 
rendelkezésére bocsátja.” Különös figyelmet érdemel, hogy a 
jachthajóraj tagjainak haditengerészeti rendfokozatnak 
megfelelő beosztásai voltak. A kettős monarchia karakterének 
megfelelően, az osztrák hajókon kétfejű sasok, valamint a 
császári korona, a magyar „klubtagok” hajóin magyar 
kiscímeres, szent koronás díszítésű, – a jachtrajban elnyert 
rangot jelző – lobogókat alkalmaztak.198 

Sajátosnak kell minősítenünk, hogy az 1836 óta széles 
útvonalhálózaton működő osztrák Lloyd, az osztrák-magyar 
kereskedelmi lobogó alatt elhelyezve, olyan megkülönböztető 
társasági lobogót alkalmaz gőzösein, amelyben a 
haditengerészet címerének egyes elemei199 kerülnek 
beillesztésre. Erre magyarázatul szolgálhat az állami 
szubvenció, és az, hogy a társaság háború esetén köteles hajóit 
katonai célokra átengedni.200 

A tengerészeti érdekek előmozdítása keretében az osztrák 
Flottenverein (1904) és a Magyar Adria Egyesület (1910) a 
hadiflottára is kiterjedő tevékenységet folytatott, annak 
tradícióit felkarolta, szimbólumait kiadványain folyamatosan 
megjelenítette. A dualista államban a tengerészeti érdekek 
fokozott megjelenítése is megkettőzve jelentkezett. 

                                                                                                   
és 1916-ban uralkodói kéziratok állapították meg. Erre sajátos módon csak a 
dualizmus legvégén került sor, a magyar jogi szakirodalmat a közös jelképek 
használata élénken foglalkoztatta. KMETY 1903, DARDAY 1908, HORVÁTH 
1912, CSÁNKI 1916. 
197 Vagyis a cs. és kir. Jacht Hajóraj Alapszabályai, STATUTEN 1895. 
198 A STATUTEN 1895 mellékletben ezeket közli is. 
199 A császári korona és a horgony 
200 Az állami támogatás katonai feltételekhez kötése a korszak valamennyi 
tengeri hatalmánál gyakorlat volt. 
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Az SMS „Szent István”-hoz  kapcsolódó jelképek 
 
Az egyetlen magyar építésű csatahajóhoz jelképek sora 
kötődik névadásától, majd vízrebocsátásától kezdve. Erre 
1914. január 17-én került sor. A hajót haditengerészeti és 
magyar állami jelképek dekorációja közepette beszentelték, és 
Mária Terézia főhercegnő elvégezte a keresztanyai 
ceremóniát.201 

A dualista államiság szimbolikus megjelenésének 
különböző elemei esetenként egyszerre is jelentkezhettek, 
például amikor a SMS „Szent István” 1916 januárjában magyar 
ereklye-zászlót kapott.  

Az események jogi-hatalmi kultúrtörténetileg is releváns 
mozzanatai mögött a 20. század elején jelentkező ún. 
navalizmus, azaz a magyar nagyipari és politikai elit, a 
nemzetközi szintéren felértékelődő tengeri hatalmi 
törekvésekkel kapcsolatos, Adria iránt megerősödő 
érdeklődése állott. Ez a törekvés magyar hadihajógyártást is 
igényelt.202 A tengeri érvényesüléssel, a haditengerészet 
fejlesztésével kapcsolatos magyar törekvések központi 
orgánuma a Magyar Adria Egyesület volt, amely kitüntetett 
figyelmet fordított a fiumei magyar hajógyárban épített „Szent 
István” csatahajóra.203  

Ennek jegyében204 adományozták a hajónak a Szent István 
bronzplakettet a következő felirattal: „Amilyen szerencsével 
indította Szent István hazánk hajóját a történelem tengerére, az a 
szerencse kísérje Ő Felsége e hajójának minden útját. A Magyar 
Adria Egyesület.” A másik jelképes tárgy az 1916. január 6-án, 
vízkereszt napján, a csatahajónak átadott ereklyezászló volt. 
Ebbe történelmi ereklyeként honleányok egy 1848-as 

                                                 
201 A TENGER 1914, 1-15.o. 
202 CSONKARÉTI 2001, KRÁMLI 2004, 
203 PALATINUS 2001, FREIVOGEL 1998,  
204 A TENGER 1916, riportszerű elevenséggel számolt be az ünnepségről. 49-
59.o. 
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komáromi zászlódarabot dolgoztak bele,205 egyik oldalán 
Magyarország Patrónáját ábrázolták a kis Jézussal, a 
Magyarország Védőasszonya felirattal, a másik oldalon 
Magyarország címere volt elhelyezve, a „Hazáért és Királyért” 
felirattal. Az ünnepségen Anton Haus admirális, 
flottaparancsnok, is jelen volt. A magyar küldöttség beszéde 
után a csatahajó parancsnoka „német, de ízig-vérig hazafias 
magyar érzésű beszéddel vette át a plakettet és a dísz-zászlót.”206 Az 
ünnepség során a zenekar, mintegy keretként, ismételten 
játszotta a „császárhimnusz ünnepélyes akkordjait”, és „felhangzott 
a hajó magyar legénységének az ajkáról a magyar Himnusz, mely 
szent zsolozsma legyen a magyarság itteni térfoglalásának, a 
Tengerre magyar megvalósulásának biztató előhírnöke.” A 
szentmisét celebráló, a kegyeletes ajándékok beszentelését 
végző lelkész rövid buzdító beszédet intézett a hajó egész 
legénységéhez magyar, német, majd szerb, horvát és olasz 
nyelven. 
 
 

A végső lobogóbevonás a közös haditengerészetnél  
 
Az uralkodó 1918. október végén a hadiesemények kényszere 
alatt adta ki a flottaátadási parancsot.207 „Legfelsőbb parancsra 
elrendelem: A nem délszláv nemzetiségű legénységnek, ha kívánja, 
meg kell engedni az állandó szabadságolással egybekötött 
hazautazást. A hajóhadat, a tengerészeti intézeteket és más 
tengerészeti tulajdont a polai helyi bizottság útján kell adni a zágrábi 
Délszláv Nemzeti Tanácsnak… Miután nemzetközi szabályok 
gátolják az azonnali lobogócserét, a Délszláv Nemzeti Tanácsnak 

                                                 
205 Rákosi Jenő, a Budapesti Hírlap főszerkesztője, a zászló adományozója a 
bécsi hadügyminisztérium tengerészeti osztálya főnökhelyettesének a 
zászlóátadás ceremóniáját előkészítő egyik iratában diplomatikusan azt írja 
„..a zászlóba bele van dolgozva egy régi zászlószalag darabja, melyhez történeti emlék 
fűződik.” A TENGER 1916, 53. o.  
206 A szolgálati nyelv német, a sorhajókapitány beszédében több magyar betét 
van! A TENGER 1916,55-56. o. 
207 A flottaátadási ceremónia leírására lásd:CSONKARÉTI 1993, 134-136. o.  
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történt átadás után azonban nincs kifogás az ellen, hogy a hadilobogó 
mellett nemzeti jelvények is viseltessenek.” 

A tárgyalás rövid és rideg volt. Az aláírási szertartást 
követően Method Koch azonnali lobogóváltást követelt. 
Horthy ezt határozottan és kereken megtagadta, mondván, 
amíg ő hajón van, addig a tengernagyi lobogónak az árbocon a 
helye, mégpedig csakis a piros-fehér-piros hadilobogó mellett. 

„Míg én el nem távozom, a parancsnoki lobogó és a piros-fehér-
piros hadilobogó fent marad a helyén”, mondotta Horthy. A cs. és 
kir. lobogó bevonását, a hajóhad formális átadását a 
lobogóbevonás szokásos időpontjára, napnyugtára tűzte ki s 
ehhez a hivatalos, és a haditengerészetek évszázadok óta 
tradicionális aktusához is szigorúan ragaszkodott. Ennek 
rituáléja, szinte ütemezhető módon a következőképpen 
bonyolódott le: 
1. 16 órakor, még egyszer utoljára, fegyelmezetten 
felsorakozott minden Polában horgonyzó cs. és kir. hadihajón 
a legénység. 2. A Viribus Unitis csatahajó árbocára felkúszott a 
lobogóbevonásra felszólító kék-sárga jelzőlobogó. 3. Azután 
felhangzott a kürtjel, amely fegyverbe szólította az őrséget. 4. 
Ugyanekkor a Viribus Unitis hátsó fedélzetén felsorakozott a 
zenekar. 5. A kormányos altisztek minden hajón és naszádon a 
lobogókötelekhez léptek és levették sapkájukat. 6. Akkor az 
őrtisztek vezényszavára a zászlóshajón bevonták a kék-sárga 
jelzőlobogót. 7. A kürtök jelére az őrség matrózai fegyvereiket 
csőre töltötték. 8. A jelzőmatrózok a parancsnoki hidakról a 
„lobogót bevonni!” vezényszót kiáltották, az őrtisztek tüzet 
vezényeltek. 9. Az őrség össztüzére a kürtösök fújni kezdték a 
díszjelet, 10. Majd a zenekar rázendített a himnuszra. 11. 
Mindenki a lobogó felé fordult és tisztelgett. 12. Ekkor 
eldördült az első ágyúlövés, amelyet szabályos időközökben 
követett a többi. Összesen huszonegy. 13. Ugyanekkor a 
kormányos altisztek lassú ünnepélyességgel megkezdték a 
lobogó bevonását. 16 óra 45 perc. 14. A himnusz és a díszjel 
elhangzása után, de még a lobogó bevonása alatt a kürtösök az 
„Imához!” jelet fújták, 15. Majd annak befejeztével a zenekar 
rázendített az „Ima csata előtt”-re. 
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Ezután a cs. és kir. hajóhad utolsó parancsnoka, nagybányai 
Horthy Miklós ellentengernagy, akit az uralkodó másnap 
előléptetett altengernaggyá, meghatottságával küzdve 
elbúcsúzott tisztjeitől és a legénységtől. Magához vette a hajó 
selyem díszlobogóját, a parancsnoki lobogót és I. Ferenc József 
arcképét, (amelyet az uralkodó ajándékozott a hajónak) majd 
törzsével és nem szláv nemzetiségű tisztjeivel elhagyta a flotta 
vezérhajóját, a Viribus Unitis-t, amelyet másnap olasz 
békaemberek elsüllyesztettek.  
 
 

Haditengerészeti jelképek Horthy Miklós kormányzósága 
alatt  
 
A tradíciót ápolta a Magyar Haditengerészeti Egyesület is. Az 
1937. október 10-én felavatott „Haditengerészeti Hősi 
Emlékmű”208 ünnepi ceremóniáján a hajdani haditengerészeti 
szimbólumok egész gazdagsága megjelent. Az emlékmű a 
fiumei világítótorony másolata volt, alapzata a hullámokat 
hasító „Novara” gyorscirkáló orrát mintázta, melyen 
tengerészkürtös és egy a harc géniuszát megjelenítő szobor 
foglalt helyet. A feliratok is jellegzetesek voltak: „ A Cs. és Kir. 
Haditengerészet és magyar hősi halottai emlékének”, ezt latin 
jelmondatok egészítettek ki: „Non omnis moriar” és „Vivere 
militari est”. Az emlékmű belsejében emlékcsarnokot 
alakítottak ki.209 A rituálé bemutatását teljessé teszi a Magyar 
Haditengerészeti Egyesület Közleményei novemberi száma:210 
„Impozáns volt a folyamőrdíszszázad, a régi haditengerészek és a vízi 
cserkészek díszmenete a Kormányzó Úr Ő Főméltósága, az Emlékmű 
és a régi hadilobogó előtt. 1800 volt haditengerész haladt el kemény, 
katonás lépésben a Tegetthoff induló hangjaira volt 
flottaparancsnokunk, az ország Kormányzója előtt…Megható volt a 

                                                 
208 CSONKARÉTI – BENCZÚR, 281-283. o. alapján. 
209 Emlékkönyvvel, ereklyegyűjteménnyel, haditengerészeti témájú két 
domborművel 
210 Idézi CSONKARÉTI-BENCZUR, 282. o. 



Kajtár István 

 80 

Viribus Unitis díszlobogójának ünnepélyes bevonása a 
Generalmarsch hangjai mellett. És amikor a kürtös az Imához jelet 
fújta és utána felhangzott az Ima csata előtt örökszép dallama, melyet 
annyiszor hallgattunk áhítattal a hajóraj zászlóhajóján, akkor itt is, 
ott is újból könnybe lábadtak a szemek…” 
 
 

Az osztrák-magyar haditengerészeti lobogó a „Prinz 
Eugen” német nehézcirkálón  
 
A nehézcirkáló névadásának már az indítékai is sajátosak 
voltak. Az Anschlusst követően a német haditengerészet, nem 
kis mértékben manipulatív módon, ápolni kívánta a régi 
K.u.K. haditengerészeti hagyományokat. Az új nehézcirkáló 
számára admirálisként Tegetthoff neve alkalmasnak látszott 
volna, de tekintettel kellett lenni az olasz szövetséges 
érzékenységére, így a név „Prinz Eugen” lett. A magyarokkal 
ápolandó jó viszony keretében az 1938. augusztus 22-i 
vízrebocsátásnál keresztanyaként Horthy Miklós kormányzó 
hitvesét kérték fel. Az ünnepélyes alkalommal a német 
hadihajók a magyar lobogót is kitűzték, a kereszteléshez 
felállított emelvényen a hajdani osztrák-magyar flotta 
hadilobogóját is lengette a szél – ez lett később a „Prinz 
Eugen” díszlobogója is.211 

Az osztrák-magyar hadilobogó az admirálisi-parancsnoki 
helységek mellett (ahol őr volt felállítva) kapott elhelyezést a 
cirkáló árbocának csúcsán azonban csak egyszer loboghatott, 
amikor 1942-ben az olasz-német fegyverbarátság jegyében a 
hajdani osztrák-magyar csatahajó, a „Tegetthoff” hajóharangja 
is a „Prinz Eugen”-re került. A hadihajó legénysége kiterjedt 
hagyományőrző tevékenységet folytatott. Ennek 
eredményeként a háborút követően a laboe-i haditengerészeti 

                                                 
211 SCHMALENBACH 1993, 34-38. o. Horthynak a cirkáló parancsnokai 
bejelentették a hajóparancsnokság átvételét, a kormányzó ismételten 
küldeményeket juttatott el a legénységhez. 
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emlékműben ez a díszlobogó is elhelyezésre került, jellemző 
módon a német tengerészeti lobogók közé.212 
 
 

Az osztrák-magyar haditengerészet jelképrendszerének 
sorsa  
 
A Monarchia fennállása idején a jelképrendszernek reális 
közjogi és hatalompolitikai tartalma volt. A második 
világháborúban a tradícióápolás a propaganda szempontjaival 
társult, az azóta tartó békeidőkben a hagyományápolás 
történeti, egyben jogi kultúrhistóriai jellegűvé alakult. 
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KOLONTÁRI ATTILA 
 

AZ AFGANISZTÁNI SZOVJET BEAVATKOZÁS KÜLSŐ 

ÉS BELSŐ KÖRÜLMÉNYEI 
 
 
A 19., a 20. és a 21. században Afganisztán számtalanszor 
került a nemzetközi politika érdeklődésének középpontjába. 
Az elmaradott, tengeri kijárat nélküli, fejletlen infrastruktúrájú 
ország értékét stratégiai fekvése, a vele határos térségek adják: 
az Irán, a Perzsa öböl, a Közel-Kelet, illetve a Pakisztán és az 
India irányába vezető útvonalak. Északi szomszédja az orosz 
birodalom, illetve a Szovjetunió volt. Afganisztán a 
19. században a brit-orosz hatalmi vetélkedés színterévé vált, a 
II. világháborút követően pedig a szovjet-nyugati, szovjet-
amerikai érdekek ütközőzónájába került.  

A monarchia 1973-as bukását követően 1978-ban került 
sor a szovjet beavatkozás közvetlen előzményének tekinthető 
„áprilisi forradalomra”, az Afgán Népi Demokratikus Párt 
(ANDP) hatalomátvételére. Az ANDP maga is két frakcióra 
tagolódott: a radikálisabb Halk (Nép) elnevezésű 
csoportosulásra Nur Mohamed Taraki és Hafizullah Amin 
vezetése alatt, illetve a mérsékeltebb Parcsamra (Zászló), 
ennek élén Babrak Karmal állt. Előbbiek a városi, utóbbiak a 
vidéki lakosság körében rendelkeztek nagyobb befolyással, a 
Halkot inkább a pastu, a Parcsamot inkább a tadzsik lakosság 
támogatta.213  

Ezzel a Moszkvához legközelebb álló politikai 
csoportosulás került hatalomra. A megosztottság miatt 
azonban kényes, törékeny és rövid életű egyensúly jött létre: a 
Forradalmi Tanács elnöke a Halk frakció egyik vezetője, Nur 
Taraki lett, helyettesévé Babrak Karmalt választották a 
Parcsam részéről. A hatalom új birtokosai nagy lendülettel, a 
helyi adottságok, hagyományok figyelembe vétele nélkül 
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kívántak hozzálátni a „szocializmus” építéséhez, szovjet 
tanácsadókkal és szovjet anyagi segítséggel. Néhány hónapon 
belül azonban nyilvánvalóvá vált a kormány politikájának 
átgondolatlan, szerencsétlen jellege. Taraki és társainak 
figyelme a modernizációs kísérlet során átsiklott a középkori 
állapotokból adódó korlátok, az iszlám tradíciók ereje felett, 
ami csak fokozta a hatalmon lévőkkel szembeni 
elégedetlenséget.214 1979 szeptemberére a kormányellenes 
lázadó csoportosulások már az ország területének mintegy 
90%-át ellenőrizték.  

Az afganisztáni szovjet beavatkozást csak a hidegháború, 
a nagyhatalmi szembenállás logikai rendszerében, az akkori 
történések láncolatában lehet vizsgálni. Az 1973-as 
olajválságot követően a Nyugat számára úgy tűnt, hogy a 
Szovjetunió a kialakult stratégiai egyensúly megbontásával 
próbálkozik. Moszkva kísérletet tett arra, hogy a 
nyersanyagellátás, nyersanyagtartalékok terén meglévő 
előnyét stratégiai, hadászati előnyre változtassa. Ezt a célt 
szolgálta a rakétafejlesztési és rakétatelepítési program, az 
erős hadiflotta kiépítése, haditengerészeti támaszpontok 
létesítése a nyugati olajszállítási útvonalak mentén.215 Míg 
1944-45-ben a szovjet befolyási övezet létrejöttét a Nyugat 
tudomásul vette és a háborús sokk hatására hajlamos volt a 
Szovjetunió „jogos biztonsági igényeivel” magyarázni, addig 
az 1970-es évekbeli szovjet terjeszkedés komoly riadalmat 
keltett.  

Az afganisztáni beavatkozásról szóló döntés nem 
könnyen született meg a Kremlben. A kabuli vezetés több 
ízben (mintegy 20 alkalommal) maga kérte a szovjet csapatok 
bevonulását, mivel nem bírt a lázadókkal.216 1979. március 15-
én, a Heratban kirobbant lázadás során a tömeg brutális 
módon legyilkolta az ott lévő szovjet tanácsadókat. Eddigi 
ismereteink szerint ekkor merült fel első ízben az SZKP KB 
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Politikai Irodájának március 17-i ülésén (majd ezt követően 
március 18-19-én is) a beavatkozás kérdése. A testület azonban 
némi hezitálás után visszautasította az afgán kérést: „Nem 
vállalhatunk ekkora kockázatot” – jelentette ki Alekszej 
Koszigin miniszterelnök, aki végig az ellenzők táborában 
maradt. Ekkor még Jurij Andropov és Andrej Gromiko is 
egyetértettek vele. Bár a külügyminiszter azon megjegyzése, 
miszerint „semmilyen körülmények között nem veszíthetjük 
el Afganisztánt”,217 már elméletileg magában foglalta a 
keményebb eszközök alkalmazásának lehetőségét is, 
kétségtelen azonban, hogy ekkor inkább az foglalkoztatta a 
szovjet vezetést, miképp lehetne ezt elkerülni.  

Andropov véleménye szerint Afganisztán még nem volt 
felkészülve arra, hogy minden kérdést szocialista módon 
lehessen megoldani; a csapatok bevonultatása azt jelentené, 
hogy az „afgán nép ellen kellene harcolnunk, az afgán népre 
lőnénk”. Gromiko még a „szovjet hadsereg agresszor lenne” 
kifejezést is használta hozzászólásában. Továbbá utalt a 
nemzetközi összefüggésekre is: kudarcba fulladnának a SALT-
2 tárgyalások, pedig akkoriban ez volt a legnagyobb szabású 
politikai akció, megromlanának a kapcsolatok a nyugati 
országokkal. Végül az a határozat született, hogy a csapatok 
bevonulása nélkül kell gondoskodni az afgán rezsim katonai-
technikai és anyagi támogatásáról.218 

A döntéssel Kabulban korántsem voltak elégedettek. Nur 
Taraki előbb telefonon, majd moszkvai útja során személyesen 
próbálta meg álláspontjának megváltoztatására bírni a szovjet 
vezetést – sikertelenül. A Kosziginnel folytatott 
telefonbeszélgetésben egy nemzetközi jogi szempontból 
kockázatos megoldást javasolt. Ha már a csapatok 
bevonulásáról nem lehet szó, akkor Moszkva legalább annyit 
tegyen meg, hogy afgán felségjellel ellátott szovjet 
haditechnikát bocsát Kabul rendelkezésére, rajta afgán 
egyenruhába bújtatott, a közép-ázsiai szovjet 
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köztársaságokból származó katonákkal. Javaslatát Taraki 
márcus 20-án Moszkvában személyesen is megismételte 
Koszigin, Gromiko, Usztyinov és Ponomarjov előtt: 
helikoptereket és tankokat kért legénységgel. 
Megmagyarázták neki, hogy kérése teljesíthetetlen.219 

A szovjetek először a Kelet-Európában már többször 
bevált recept szerint a kurzus enyhítésével igyekeztek a 
feszültséget csillapítani, és megpróbáltak egy mérsékeltebb 
irányvonalat érvényre juttatni az afgán vezetésen belül. Az 
események azonban nem egészen a Moszkvában kidolgozott 
forgatókönyv szerint alakultak. Taraki 1979. szeptember elején 
ismét Moszkvában járt, hogy a tervezett belpolitikai fordulat 
részleteit egyeztesse a szovjetekkel. A bűnbak szerepét Taraki 
a nála kétségtelenül radikálisabb Hafizullah Aminra kívánta 
kiosztani. A vele való leszámolással két legyet üthetett volna 
egy csapásra. Egyrészt megszabadult volna legfőbb riválisától, 
az ország második számú vezetőjétől, másrészt Aminra 
lehetett volna hárítani a felelősséget az elkövetett bűnökért, 
hibákért.  

A történet akkor vett drámai fordulatot, mikor szeptember 
14-én Taraki rezidenciáján rálőttek a hozzá érkező Aminra. 
Neki magának sikerült elmenekülnie, testőrségének 
parancsnoka azonban a tűzharc során életét vesztette. Az 
incidens Moszkvának is felettébb kínos volt, mivel a kérdéses 
időpontban több magas rangú szovjet diplomata és katonai 
tanácsadó is a helyszínen tartózkodott.220 Ebből Amin azt a 
következtetést vonhatta le, hogy Taraki a szovjetek tudtával és 
jóváhagyásával próbálta meg őt likvidálni. Kettejük fegyveres 
összecsapássá fajuló küzdelmében Taraki maradt alul, mivel 
Aminnak sikerült mozgósítania a hozzá hű alakulatokat és 
segítségükkel átvette a hatalmat Kabulban. Szeptember  15-én 
az ADNP KB plénumán Tarakit minden tisztségéből 
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felmentették, a párt első embere Hafizullah Amin lett, Tarakit 
előbb letartóztatták, majd október 8-án megfojtották.221  

A Moszkva-barátnak elkönyvelt Taraki halála komoly 
veszteséget jelentett a Kreml urai számára, hiszen korábban a 
Taraki-Amin tandemből egyértelműen őt támogatták. A 
szovjetek számára ekkor merült fel annak a veszélye, hogy 
Amin orientációváltást hajthat végre az afgán külpolitikában, 
hiszen volt már ilyenre példa az ország történelmében. Ennek 
kivédésére Moszkvában megkezdődött Amin alternatívájának 
keresése. 

Ugyanakkor Amin helyzete is rendkívül kényes volt. Egy 
radikális forradalmi irányzat vezetőjeként, még ha az 
amerikaiak el is fogadnák az ország első számú emberének az 
orientációváltásért cserébe, a lázadók, a hadurak, a törzsi 
vezetők szemében akkor is ellenség maradna. A 
leszámolásokkal a végletekig beszűkítette saját hazai bázisát, 
rá volt utalva a szovjet támogatásra, ennek megszűnése 
kihúzta volna a lába alól a talajt. Ebben a helyzetben Amin 
valószínűleg nem egy teljes orientációváltásra törekedett, 
hanem inkább politikai kötéltáncba kezdett a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok között. Manővere egyfajta politikai 
zsarolásnak is felfogható, amellyel saját értékét próbálta 
felsrófolni mind Moszkvában, mind Washingtonban.222  

A bevonulás, mint valószínű alternatíva, először a 
november 26-i PI ülésen merült fel.223 December 10-én Dmitrij 
Usztyinov védelmi miniszter parancsára megkezdődött a 
turkesztáni és a közép-ázsiai katonai körzet alakulatainak 
mozgósítása és felvonultatása a határra. A beavatkozásról a 
végleges döntést december 12-én egy szűk kör hozta meg, ahol 

                                                 
221 Uo. 
222 Az a szovjet vád, miszerint Amin „CIA-ügynök” volt, inkább félelmeket, 
mint valós helyzetet tükröz. Aminnak nem volt kapcsolata a CIA-val, J. Bruce 
Amstutz amerikai ideiglenes ügyvivő 1979 végén ötször tárgyalt Aminnal, 
állítása szerint a beszélgetésekben nem merült fel Afganisztán orientáció-
váltása, Amin nem tett olyan utalást, hogy az USA-val kívánna szövetségi 
viszonyt kialakítani. OSTERMANN 2003-2004, 139. o.  
223 SZ. BÍRÓ 2001, 26. o.  



Az afganisztáni szovjet beavatkozás külső és belső körülményei 

89 

Brezsnyev, Andropov, Usztyinov, Gromiko, Szuszlov és 
Csernyenko voltak a hangadók. A PI mellett létrehoztak egy 
testületet Afgán Bizottság néven, ennek Andropov, Usztyinov, 
Ponomarjov és Gromiko lettek a tagjai. A bizottságnak 
formálisan nem volt ugyan elnöke, de a testületben 
elsődlegesen Andropov befolyása érvényesült.224  

A szovjet vezetésen belül Alekszej Koszigin 
miniszterelnök – úgy tűnik – végig ellenezte az akciót. 
Mindenesetre figyelemre méltó, hogy az ő aláírása nem 
szerepel a döntésen.225 Katonai szempontból a vezérkar 
részéről Nyikolaj Ogarkov vezérkari főnök és helyettese, 
Valentyin Varennyikov súlyos aggodalmakat fogalmaztak 
meg a bevonulással szemben.226 Leginkább attól tartottak, 
hogy ez a lépés a mudzsahedek tevékenységének további 
aktivizálódásához, a konfliktus eszkalációjához vezethet. A 
katonai vezetésen belül két álláspont alakult ki: vagy 
egyáltalán ne kerüljön sor katonai beavatkozásra, vagy ha 
mégis, akkor azt ne az eredetileg tervezett 4-5 hadosztálynyi 
erővel, hanem 30-40 hadosztállyal hajtsák végre, s az így 
képzett túlerő elegendőnek bizonyulhat arra, hogy 2-3 éves 
időtávlatban stabilizálják a helyzetet Afganisztánban.227 

Moszkva megpróbálta az 1956-ban Magyarországon, 
1968-ban pedig Csehszlovákiában már bevált forgatókönyvet 
alkalmazni. A katonai akcióval párhuzamosan egy 
bábkormányt kívántak létrehozni, amely aztán segítségül 
fordul a Szovjetunióhoz. Élére Babrak Karmalt, a Parcsam 
vezetőjét szemelték ki. Karmal egyértelműen Andropov 
jelöltje volt az afgán kormányfői posztra. A szovjet vezetésen 
belül azonban nem számoltak a teljesen eltérő mentális, 
kulturális közeggel, az évszázados tradíciókkal (etnikailag 
megosztott, törzsi társadalom, a vérbosszú hagyománya, erős 
vallási fanatizmus) és a nehéz terepviszonyokkal.  Nem 

                                                 
224 KISS 1998. 
225 A. Volkov Koszigint nem is tünteti fel a Politikai Iroda azon 11 tagja 
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számítottak arra sem, hogy a Nyugat, ezen belül az USA 
reagálása alapvetően más lesz, mint például a prágai tavasz 
esetében. Mindez azt eredményezte, hogy a Szovjetunió egy 
megnyerhetetlen és hosszú ideig befejezhetetlen háborúba 
keveredett. 

Az afganisztáni szovjet katonai akció kiváltó okait négy 
pontban foglalhatjuk össze. 1. A hatalmi harcok elmérgesedése 
az ANDP vezetésén belül, melyek a pártot egyre inkább 
alkalmatlanná tették az ország irányítására. 2. A mudzsahed 
lázadók sikerei, melyek következtében drámaian 
összezsugorodott a kabuli kormányzat ellenőrzése alatt álló 
országterület. 3. A fentiekhez hozzájárult, hogy Moszkva 
igencsak kockázatosnak tartott egy instabil országot a közép-
ázsiai szovjet köztársaságok szomszédságában. 4. Végül pedig 
a szovjet vezetés úgy ítélte meg, hogy az USA befolyása alá 
kívánja vonni Afganisztánt.228 

Az afganisztáni szovjet beavatkozás kezdetekor „az 
oroszok már a spájzban voltak”. 1978 áprilisa óta szovjet 
tanácsadók tevékenykedtek az országban, számuk 1979 
decemberére elérte az 5.000 főt. 1979 júliusától pedig 
zászlóaljszintű szovjet alegységek tartózkodtak 
Afganisztánban. Feladatuk a kabuli és bagrami repülőtér 
őrzése volt, más alegységek Taraki, illetve Amin testőrségének 
részét képezték. 1979 októberétől rendszeressé váltak a 
terepszemlék az akciók tervezett helyszínein, melyek során az 
akcióban résztvevő egységek, alegységek tisztjei zászlóalj-
ezred szintig bezáróan bejárták a kérdéses útvonalakat, 
objektumokat.  

Decemberben Hafizullah Amin maga szorgalmazta, hogy 
vonuljanak be szovjet csapatok az ország északi részébe (egy 
határozott amerikai orientáció esetén aligha tett volna ilyet). 
December 25-én a 40. hadsereg erői (mintegy 4-5 hadosztály, 

                                                 
228 Attól tartottak, hogy az USA katonai bázisokat hozhat létre 
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rakétabázisokon folytatott kísérleteket. Irán elvesztésével ennek lehetősége 
átmenetileg megszűnt. SUBIN [2003]. 



Az afganisztáni szovjet beavatkozás külső és belső körülményei 

91 

50 ezer fő) két ponton, Kuska és Termez térségében átlépték a 
határt. Ezzel egy időben légi deszantos alakulatokat dobtak le 
Kabul és Bagram körzetében.229 A haderő hivatalosan az 
OKSZVA (Ogranyicsennij Kontyingent Szovjetszkih Vojszk v 
Afganyisztanye – Szovjet Csapatok Korlátozott Kontingense 
Afganisztánban) elnevezést viselte.  

Az OSZKVA elé eredetileg korlátozott feladatokat tűztek 
ki: a hatalomváltás biztosítása, a stratégiailag fontos 
objektumok, közlekedési vonalak őrzésének átvétele, hogy az 
Afgán Köztársasági Hadsereg így felszabaduló alakulatait be 
lehessen vetni a lázadó mudzsahedekkel szembeni harcra.   

1979. december 27-én este vette kezdetét a „Vihar-333” 
(„Storm-333”) hadművelet, melynek során szovjet 
elitegységek, az Alfa és a Zenit kommandó alakulatai 
megrohamozták az erődített elnöki palotát, a Tadzs Bek-et. 
Amint és családját lelőtték, a parancs szerint nem hagyhattak 
túlélőt. December 30-án TASZSZ-közlemény tudatta a 
világgal, hogy „a diktátorral az afgán forradalom egészséges 
erői végeztek”, „a népharag emelkedő hulláma 
eredményeképpen igazságos népbíróság elé állították és 
kivégezték”.230  

A hatalom új birtokosa Babrak Karmal lett. Őt már 
december 11-én (tehát a Politikai Iroda végső döntése előtt!) 
Csehszlovákiából Bagramba szállították, ahol a szovjet 
deszantosok által őrzött katonai bázison tartózkodott.231 
December 16-án, egy Amin elleni sikertelen merényletet 
követően azonban kimenekítették az országból, csak 23-án 
érkezett ismét afgán területre, majd 28-án jelent meg a 
fővárosban szovjet fegyverek védelme alatt.232 A szovjetek 
keresték annak a lehetőségét, hogy a bevonulásra és Amin 
likvidálására ne egyszerre kerüljön sor, illetve utóbbit egy 
belső afganisztáni fordulatnak lehessen feltüntetni, a 

                                                 
229 A légihídon 3 nap alatt 300 szállító repülőgép ötezer ejtőernyőst dobott le 
fegyverzettel és felszereléssel. DEMETER 2009. 
230 VOLKOV [2003], OSZTALSZKIJ 2004. 
231 SUBIN [2003]. 
232 VOLKOV [2003].  
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szovjetekhez pedig lehetőleg már az új afgán vezetés forduljon 
segítségért. Ebbéli törekvésük azonban kudarcba fulladt. 

Az első szakaszban a szovjet fegyveres erők nagyobb 
veszteségek és ellenállás nélkül elfoglalták a fő stratégiai 
pontokat. A Termez-Kabul-Gazni és a Kuska-Herat-Kandahar 
útvonalon felvonuló szovjet haderő két karja „körbeölelte az 
országot”, ily módon kísérelték meg ellenőrzésük alá vonni az 
iráni, pakisztáni határt, elvágni a mudzsahedek utánpótlási 
vonalait. A stratégiai jelentőségű objektumok őrzésének 
átvételével igyekeztek az afgán néphadsereg alakulatait 
felszabadítani a kormányellenes erők elleni harcra. A 40. 
hadsereg állományában nagy számban szolgáltak tadzsikok és 
üzbégek, akik az afganisztáni tadzsik és türkmén népcsoport 
tagjaival ugyan jobban megtalálták a közös hangot, a 
többségben lévő pastukat viszont ez irritálta, és szemükben 
csak olaj volt a tűzre. 

A szovjet beavatkozás következményei közül 
mindenekelőtt a Nyugat reagálását érdemes közelebbről 
megvizsgálni. Kezdetben nem voltak tisztában a szovjet 
offenzíva korlátozott voltával, úgy vélték, hogy ez egy 
nagyszabású akció része, melynek célja a szovjet térnyerés a 
nyugat számára az olaj miatt életbevágóan fontos Perzsa-öböl 
térségében.233 Ennek megfelelő súlyú volt az amerikai válasz. 
Az ekkor meghirdetett Carter-doktrína kimondta, hogy az 
Egyesült Államok ellene irányuló támadásnak tekint minden 
olyan kísérletet, bármely külső hatalom részéről, amely a 
Perzsa-öböl feletti ellenőrzés megszerzésére irányul; valamint 
akár katonai erővel is ellenáll az ilyen próbálkozásoknak.234  

A Szovjetunió számára az amerikai reakció a kapcsolatok 
befagyasztását, a technikai, műszaki berendezésekre, valamint 
gabonára vonatkozó embargót, a COCOM-lista 
megszigorítását, a hitelek elapadását jelentette. Megakadt az 

                                                 
233 GALÁNTAY 2002, 5-6- o. Az OSZKVA alakulatai Dél-Afganisztánban 
kevesebb, mint egy órányi repülőútra voltak a Perzsa-öböl térségétől. SZ. 
BÍRÓ 2001, 26. o.  
234 HOHLOV [é. n.], FISCHER 1996, 318-319. o. 
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enyhülési folyamat is, az amerikai szenátus nem ratifikálta a 
SALT-II egyezményt. Jimmy Carter amerikai elnök 1980. 
január 23-i bojkottfelhívására válaszolva mintegy 60 ország 
maradt távol a moszkvai nyári olimpiai játékoktól. A 
határozott hangvétel azonban Carter elnökön odahaza nem 
segített, a novemberi elnökválasztást elveszítette a 
republikánusok jelöltjével, Ronald Reagannal szemben. 
Bukásában fontos szerepet játszott, hogy külpolitikáját 
puhának, engedékenynek ítélték a választók.235 

Az elnökválasztás egyértelműen neokonzervatív 
fordulatot hozott. A Reagan-adminisztráció mind a retorika, 
mind a politika szintjén sokkal keményebben reagált a szovjet 
kihívásra. Az elnök egy 1983-as, nagy vihart kavart 
beszédében a Szovjetuniót a gonosz birodalmának nevezte. Az 
aktív kül- és katonapolitika eredményeként a fegyverkezési 
versenynek újabb, minőségileg más szakasza kezdődött. 
Ennek legmarkánsabb és egyben legköltségesebb részét a 
„csillagháborús programként” emlegetett Hadászati Védelmi 
Kezdeményezés (SDI) jelentette. 1983-ban megindult a 
Pershing és a szárnyas rakéták telepítése az NSZK, 
Olaszország és Nagy-Britannia területén, melynek során a 
szokásosnál lényegesen kisebb társadalmi, politikai 
ellenállással találkoztak. Új amerikai támaszpontok kiépítésére 
került sor a világ több országában, Ománban, Szomáliában, 
Kenyában; az Indiai-óceán közepén található Diego Garcia-
szigetet pedig valóságos második Pearl Harbor-rá fejlesztették. 
A bázis adott otthont az 5. amerikai flottának, amelynek így 
sokkal nagyobb tér állt rendelkezésére a manőverezéshez, 
mint a szűk Perzsa-öbölben.236 Az amerikai és a velük 
szövetséges fegyveres erők demonstratív hadgyakorlatokat 
tartottak, ezekre sokszor a szovjet partokhoz közel, a Barrents-
, Balti-, és Fekete-tengeren került sor. A mudzsahedek 
támogatására kiképzőközpontok létesültek Pakisztánban. Az 
egyik leghatékonyabb támogatási forma a hőkövetőkkel 
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ellátott Stinger rakéták szállítása volt, melyeket elsősorban 
szovjet harci helikopterek ellen alkalmaztak nagy sikerrel. A 
fegyver ugyan csak viszonylag későn, 1985-től jelent meg a 
hadszíntéren, 1987-ben azonban a szovjetek már 2,5 milliárd 
USD értékben veszítettek repülőket, harci helikoptereket. Az 
amerikai politika formálói tudatosan számoltak azzal, hogy a 
költséges fegyverkezési hajszába az extenzív, elmaradott 
gazdaságszerkezettel rendelkező Szovjetunió bele fog 
roppanni. A számítás bevált, hiszen a Szovjetunió valóban 
nem bírta elviselni szövetségi rendszere fenntartásának 
költségeit.  

Kit terhel az elsődleges felelősség az afganisztáni 
konfliktus kirobbanásában és elmérgesedésében? A 
hidegháború logikájából adódóan mindkét szuperhatalom (a 
Szovjetunió és az Egyesült Államok) a másik fél általa ismert 
lépéseit továbbgondolta, azt elméleti síkon elvitte a számára 
legkedvezőtlenebb végkifejletig és ennek megfelelően 
alakította politikáját. Ezért különösen éles a szovjet vezetés 
reakciója a bevonulással, és hasonlóképpen kemény az 
amerikai válasz (ellentétben például az 1956-os magyar vagy 
az 1968-as csehszlovákiai eseményekkel). A szovjetek a 
katonai beavatkozással túlreagálták a helyzetet, ráadásul 
belekerültek egy olyan geopolitikai csapdába, ahonnan 
presztízsveszteség nélkül nem lehetett kimászni. 

Az Egyesült Államok politikai döntéshozói pedig attól 
tartottak, hogy a Szovjetunió előretörése Irán, India, illetve a 
Perzsa-öböl felé a Nyugat számára stratégiai fontosságú 
olajforrásokat fenyegeti. Mivel először történt meg, hogy a 
Szovjetunió közvetlenül nyílt katonai erőt alkalmazott a 
Varsói Szerződéshez tartozó országok területén kívül, 
Washingtonban ezt a szovjet érdekszféra egyoldalú erőszakos 
kiterjesztéseként, a háború után kialakult status quo 
megváltoztatására tett kísérletként értékelték (hasonlóan a 
berlini blokádhoz és a kubai rakétaválsághoz). Zbigniew 
Brzezinski szerint a Szovjetunió egy fenyegető ívet hozott 
létre, afganisztáni (iráni), jemeni, etiópiai, angolai 
térnyerésével bekerítette a nyugati olajforrásokat. A lokális 
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konfliktusok kirobbantását egy tudatos szovjet politika 
részének tartotta.237 

Zbigniew Brzezinski a Le Nouvel Observer című lapnak 
adott 1998-as interjújában kifejtette, hogy már 1979 nyarától 
nyújtottak segítséget az afgán kormányellenes erőknek, 
állítása szerint ő végig számolt azzal, hogy ez szovjet 
beavatkozást válthat ki.238 Mint mondta, az volt a célja, hogy a 
Szovjetuniónak megadja a saját Vietnamját. Moszkvának 10 
évig kellett folytatni a háborút, mindez Brzezinski szavaival 
demoralizálta és megtörte a szovjet birodalmat. „Mi nem 
kényszerítettük az oroszokat beavatkozásra, de tudatosan növeltük 
annak valószínűségét.” Az események utólagos ismeretében így 
fogalmazott: „Mi a fontosabb a világtörténelem számára? A 
talibánok vagy a szovjet birodalom összeomlása? Néhány felkavart 
muszlim vagy Közép-Európa felszabadítása és a hidegháború vége?” 
Brzezinski utólagos véleménye több vonatkozásban 
egybecseng Valentyin Varennyikov gondolatmenetével: „Az 
USA sokkal inkább érdekelt volt a szovjet csapatok bevonulásában, 
mint mi magunk.” Az afganisztáni helyzettel „csapdát állítottak 
nekünk”, mindent megtettek, hogy a Szovjetuniót erre a 
lépésre provokálják.239  

Mind Varennyikov, mind Brzezinski az események 
utólagos ismeretében magyarázzák a bizonyítványt, előbbi a 
felelősséget szeretné levenni a szovjet politikai vezetés 
válláról, a „kényszer-jelleget” hangsúlyozza (még akkor is, ha 
a vezérkar katonai megfontolásokból ellenezte az akciót); 
utóbbi saját (és Washington) érdemének szeretné elkönyvelni 
a Szovjetunió és szövetségi rendszerének összeomlását.  

Amit biztosan mondhatunk: Afganisztán nem szakítható 
ki az események láncolatából, kétségkívül fontos mozzanat 
volt, minden korábbi eseménynél határozottabban hozzájárult 
a feszültség kiéleződéséhez. Az elhúzódó háború pedig súlyos 
politikai és katonai presztízsveszteséget jelentett a 
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Szovjetuniónak. A szovjet politikai vezetés nem csak kifelé, de 
befelé, az ország közvéleményével sem tudta igazán 
elfogadtatni a beavatkozás szükségességét. 

A másik „divatos kérdés” az afganisztáni konfliktus 
kapcsán, hogy kit terhel a felelősség a radikális iszlám és a 
nemzetközi terrorizmus megerősödéséért? A mai orosz 
politikai publicisztikákban előszeretettel hangsúlyozzák, hogy 
az Al-Kaidát az Egyesült Államok pénzügyi és katonai 
(kiképzés, fegyverek) támogatása tette nagy és veszélyes 
szervezetté, aztán ez a fegyver visszafelé sült el. Olyan 
véleményekkel is találkozhatunk, hogy a Szovjetunió 
afganisztáni beavatkozása valójában a nemzetközi terrorizmus 
ellen viselt első háború, jogos és szükséges beavatkozás volt az 
ország biztonsága érdekében.240  

Tény, hogy a szovjet intervenció váltott ki olyan reakciót, 
melynek során muszlim önkéntesek ezrei jelentek meg 
pakisztáni táborokban és Afganisztánban, a szovjet 
megszállók elleni küzdelmet dzsihádnak, a hitetlen 
megszállók elleni szent háborúnak fogták fel.241 Ezek egyike 
volt Oszama bin Laden, aki 1980-ban bukkant fel a pakisztáni 
Peshawarban.242 Ekkor még nem annyira a fegyveres harcot 
szervezte, hanem elsősorban pénzt adott a dzsihádhoz, nem 
amerikai, hanem szaúd-arábiai és pakisztáni titkosszolgálati 
kapcsolatokkal rendelkezett. 

Ha a szovjet beavatkozás adta az ideológiai töltetet, úgy 
az amerikai támogatás pedig a mozgalom anyagi erejét 
növelte. Az „ellenségem ellensége a barátom” logika felülírt 
minden más megfontolást. Így lett egy egymást gyilkoló, 
egymással marakodó katonatiszti, politikusi csoport a 
társadalmi haladás letéteményese, az „afgán nép valós 
érdekeinek képviselője”, és így lettek a magukat jórészt 
kábítószer-kereskedelemből finanszírozó, szedett-vedett 

                                                 
240 JAMSANOV 2002. 
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242 KEMÉNY 2005. 
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mudzsahed csoportosulásokból szabadságharcosok.243 A 
hidegháborús szuperhatalmi gondolkodás keretei közül 
értelemszerűen akkor sem Moszkva, sem Washington nem 
tudott kilépni. 
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KULT LÁSZLÓ 
 

PEARL HARBOR – A MEGLEPETÉS STRATÉGIÁJA 
 
 
1941. december 7-én a Hawaii-szigeteken a második 
világháború egyik kulcsfontosságú eseménye történt. A japán 
légierő meglepetésszerű támadást hajtott végre az Amerikai 
Egyesült Államok legnagyobb csendes-óceáni bázisa, Pearl 
Harbor ellen. Ezzel az Egyesült Államok is hadviselő féllé vált, 
és a háború világméretűvé duzzadt. 1941–1945 között a 
csendes-óceáni hadszíntéren a történelem legnagyobb tengeri 
konfliktusa zajlott le a szövetséges hatalmak és Japán között. 
Hatalmas vízfelületen, példátlan nagyságú flották vonultak fel 
az északi Aleut-szigetektől az ausztráliai Darwinig, nyugaton 
Ceylontól a Hawaii-szigetekig. Hadtörténeti szempontból is 
páratlan volt ez a támadás, ugyanis véget ért az ágyúkkal 
felszerelt felszíni csatahajók egyeduralma, és legfontosabb 
tengeri csapásmérő eszközzé a repülőgép-anyahajó és a 
tengeralattjáró lépett elő, így a Pearl Harbor-i akció új fejezetet 
nyitott a tengeri hadviselés történetében. 
 
 

A hódító Japán 
 
Japán a nyugati hatalmakhoz hasonló gyarmatbirodalmat 
akart létrehozni, hogy eltarthassa növekvő népességét és 
terjeszkedő iparát. A történelem aztán bebizonyította ennek az 
egész mentalitásnak a helytelenségét. A japánok 
katasztrofálisan végződő háborúkba sodródtak bele, míg a 
második világháború után az összes gyarmatától megfosztott 
Japán sokkal gazdagabb és sikeresebb ország lett, mint azelőtt 
bármikor. 
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Giicsi Tanaka, Japán miniszterelnöke 1927. július 25-én 
nyújtotta át memorandumát a császárnak244, melyet több 
történész is „japán Mein Kampf”-nak nevez.245 A dokumentum 
felvázolt egy lehetséges, jövőbeli japán külpolitikai 
irányvonalat. Célja, hogy a térségben Japán egy nagy 
gyarmatbirodalmat hozzon létre. Az 1930-as években több 
militarista csoport is működött, melyek Japánt a császár 
vezetése alatt mint nagyhatalmat képzelték el, a belpolitikában 
pedig a nyugati parlamentáris rendszer helyett nacionalista 
katonai diktatúrát, egyfajta modern szamuráj uralmat akartak 
megvalósítani. A legjelentősebb ilyen csoport a Fekete 
Sárkány246 volt, melynek vezetője, Hideki Tojo 1941. október 
18-án Japán miniszterelnöke lett. 

A főszigeteken kívül 1875-től Japánhoz tartozott a Kuril-
szigetek, 1905-től a szomszédos Szahalin-szigetek déli része. 
Koreát formálisan 1910-ben annektálta Japán, de a hadsereg 
már 1895-től irányította a félszigetet. A versailles-i 
békeszerződés értelmében Japán megtarthatta a volt német 
távol-keleti gyarmatbirtokokat, mint mandátumterületeket. De 
valójában a japán hadsereg már 1914 októberében elfoglalta a 
Karolina-, a Mariana-, a Marshall-, és a Palao-szigeteket, 1917-
ben pedig az ázsiai kontinensen a Santung-félszigetet.247 A 
Kínával való háború 1931. szeptember 18-án indult meg. Japán 
tisztek egy csoportja felrobbantotta a Dél-Mandzsúriai Vasút 
egy szakaszát. A polgári kormányzat nem volt ura a 

                                                 
244 Hirohito császár 1926–1989 között uralkodott, de tényleges hatalma soha 
nem volt. 
245 THÜRK 1975, 7. o. 
246 A titkos társaságot Micuru Tojama, egy zen buddhista pap alapította 1878-
ban. Tojama 1904-ben ultimátumban közölte a miniszterelnökkel, Ito 
herceggel, hogy ha Japán nem támadja meg Oroszországot, akkor 
meggyilkolják. A szervezetet a zaibatsu (a japán nagymonopóliumokat 
egyesítő politikai és militarista körök képviselője) is támogatta. 1932-ben 
meggyilkolták Inukai miniszterelnököt, mert nem volt hajlandó kiterjeszteni 
a háborút egész Kínára. 1939-től Hideki Tojo a Fekete Sárkány vezetője. A 
társaság 1941-es hatalomra jutása után kevesebb mint két hónappal Japán 
már háborúban állt az Egyesült Államokkal. 
247 JAKOVLEV 1983, 82. o. 



Kult László 

 102 

helyzetnek, sőt éppen a hadsereg volt az, amely mindenkit 
kész tények elé állítva diktálta a japán külpolitikát.248 Az eset 
után bejelentették, hogy kínai szabotázs történt, és ezzel az 
ürüggyel még 1931 folyamán a japán hadsereg lerohanta egész 
Mandzsúriát. A területet leválasztották Kínáról, és 1932. 
szeptember 15-én proklamálták függetlenségét Mandzsukuo 
állam néven, majd Csang Kai-sek, Kína kormányfője aláírta 
1933. május 31-én a tiencsin-i szerződést, amely de facto 
elismerte Mandzsúria különállását. 

A japán – kínai háború második fejezete 1937. július 7-én 
kezdődött. Japán vezető politikusai nagyvonalúan csak „kínai 
incidens”-ként említették, de valójában ezt a háborút Japán 
soha nem tudta megnyerni. A háború valóban egy incidenssel 
kezdődött, ugyanis Peking mellett a Marco Polo hídon harcba 
keveredett egymással egy-egy kisebb japán, illetve kínai 
csapategység. A japánok még 1937 folyamán elfoglalták 
Pekinget, és az akkori fővárost, Nankinget. A háború kiterjedt 
szinte egész Kína területére. 1938-ra már japán kézen volt 
egész Észak-Kína, a Jangce folyó alsó szakasza, valamint több 
dél-kínai kikötőváros is. De a kezdeti sikerek után, az óriási 
területeken zajló hadműveletekben a japán hadsereg mindig 
elakadt, ugyanis Kína újabb és újabb hadseregeket volt képes 
felállítani. A helyzet igen hasonlított a németek 1941-es 
támadásához a Szovjetunió ellen. 

Japán igazából nyersanyagban szenvedett hiányt. 
Vörösrézen kívül semmiféle nyersanyag nem található, szene 
gyönge és ipari használatra alkalmatlan.249 Nagymértékben 
támaszkodott az európai és az amerikai importra. De másutt is 
körülnéztek, és a tekintetük Délkelet-Ázsián pihent meg.250 Ez 
a terület különösen gazdag volt ásványkincsekben, mint szén, 
gumi, ón, de legfőképpen nyersolaj. Japán vezető politikusai 
régóta nem láttak más kiutat, mint az amerikai konkurencia 
erőszakos letörését. Erősödött az a meggyőződés, hogy 

                                                 
248 REISCHAUER 1995, 162. o. 
249 MAGYAR NEMZET, 1940. január 14. 4. o. 
250 MESSENGER 1995, 228. o. 
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Japánnak dél felé kell támadnia, hogy rátehesse kezét 
Délkelet-Ázsia, Holland-India és Borneó olajára és egyéb 
nyersanyagaira.251  

A japán diplomácia is nagy változások elé nézett. Japán 
már 1933-ban önként kilépett a Népszövetségéből, mert az 
elítélte a kínai háborút. 1936-ban megkötötte az 
Antikomintern-paktumot Németországgal. 1940. szeptember 
22-én a Konoye-kormány elérte, hogy Francia-Indokína északi 
részében japán csapatok állomásozzanak, majd később a 
Pétain-kormány a déli terület megszállását is engedélyezte, 
így 1941. július 23-án japán csapatok szállták meg Saigont. 
Emiatt súlyos japánellenes embargót vezetett be az USA, 
legfőképpen a kőolajra és a repülőgép-üzemanyagra 
vonatkozóan, valamint a japán kereskedő hajók előtt lezárták 
a Panama-csatornát. 1940. szeptember 27-én Berlinben aláírták 
a háromhatalmi egyezményt252, amely katonai szövetség volt 
Németország, Olaszország és Japán között. Majd 1941. április 
13-án Japán öt évre szóló semlegességi szerződést253 kötött a 
Szovjetunióval, nehogy kétfrontos háborúba keveredjék. 1941 
végére Japán készen állt a további hódításra, az Egyesült 
Államok elleni háború gondolata pedig nagy múltra tekintett 
vissza, jó ideje foglalkoztatta Japán uralkodó rétegének 
eszmevilágát. 
 
 

Az amerikai védelem 
 
Az Amerikai Egyesült Államok ipari kapacitása már a 
második világháború előtt is világelső volt, ám mégsem lehet 
azt állítani, hogy 1941-ben az USA felkészült lett volna egy 
esetleges háborúra. A fegyverkezés üteme kezdetben igen 

                                                 
251 KENNEDY 1992, 285. o. 
252 Német részről Joachim von Ribbentrop külögyminiszter, olasz részről 
Galeazzo Ciano külügyminiszter, míg japán részről Saburo Kurusu berlini 
nagykövet írta alá. 
253 Moszkvában írta alá Vjacseszlav Mihajlovics Molotov külügyi népbiztos és 
Joszuke Macuoka japán külügyminiszter. 
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lassú volt, például a Vinson haditengerészeti törvény is csak 
1938-ban született meg, amely a hadihajók fejlesztésére 
vonatkozott. Az amerikai fegyverkezés csak 1940-ben indult 
meg, ekkor bevezették az általános hadkötelezettséget, amely 
az első sorozási törvény volt békeidőben, majd a képviselőház 
tengerészeti bizottsága elfogadott egy 655 millió dollárra rúgó 
programot254, amely három repülőgép-anyahajó, valamint 
cirkálók és tengeralattjárók építését tervezte. A Pearl Harbor 
elleni támadást megelőzően az USA külpolitikáját nem a 
háború, hanem a semlegesség, a távolmaradás, vagyis az 
izoláció jellemezte. Az első világháború befejeződésével 
nemcsak a katonáit vonta ki Európából, hanem magát a 
politikáját is.255 Pearl Harbor után pedig az amerikai 
közvélemény az egyik szélsőséges nézettől, az izolációtól 
eljutott a másikig, a világméretű elkötelezettség-vállalásig. A 
két világháború közötti időszakban a gazdasági világválsággal 
is meg kellett küzdenie az Egyesült Államoknak. Előtte a világ 
ipari termelésének 40%-át az USA adta, és az aranykészlet 
felét birtokolta. Az amerikaiak részesedése a 
világkereskedelemben pedig elérte az összforgalom 16%-át. 

Franklin Delano Roosevelt rendhagyó módon négy, 
egymást követő periódusban volt az Egyesült Államok elnöke 
1933. március 4. és 1945. április 12. között. A demokrata 
politikus 1921-ben mindkét lábára megbénult.256 Elnöksége 
előtt New York állam kormányzója volt. Az Egyesült Államok 
külpolitikáját az elnök mellett Cordell Hull irányította, aki 
1933–1944 között volt külügyminiszter, tehát mind a négy 
Roosevelt-kabinetben helyet kapott. 

A Csendes-óceáni térségben számos sziget tartozott az 
Egyesült Államokhoz. Északon az Aleut-szigetek, középső 
részén a Hawaii-szigetek, attól nyugatra pedig a Midway-, a 
Wake-, a Howland-szigetek, valamint Guam. A legnagyobb 

                                                 
254 MAGYAR NEMZET, 1940. február 15. 3. o. 
255 SELLERS-MAY-MCMILLEN 1995, 313. o. 
256 Betegsége az ún. gyermekparalízis (poliomyelitis) volt. Tolókocsiba 
kényszerült és csak segítséggel tudott felállni. Hivatali ideje előtt Warm 
Springsben kezeltette magát. 
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előretolt bástya a Fülöp-szigetek volt, melyet 1898-tól birtokolt 
az USA. 1941-ben a térség legnagyobb és legfontosabb 
amerikai katonai támaszpontja257 a Pearl Harbor-i volt. A 
Hawaii-szigeteket 1778-ban James Cook fedezte fel, így a 
szigetcsoport kezdetben brit felségterületnek számított. Az 
Egyesült Államok 1887-ben vívott ki magának jogot, hogy a 
gyöngy (Pearl) kikötőben haditengerészeti javító- és szénellátó 
bázist hozzon létre. Majd 1898-ben William McKinley 
elnöksége idején az USA annektálta a szigeteket. Hawaii nyolc 
nagyobb szigetből áll. 1941-ben az összlakosság meghaladta a 
370 ezer főt.258 Pearl Harbor a fősziget, Oahu déli részén van, 
egy öböl belsejében. Szemben vele terül el a Ford-sziget (de 
még az öbölben), amely körül az amerikai haditengerészet 
csatahajói horgonyoztak. 

A támadás pillanatában összesen nyolc csatahajó volt a 
kikötőben. Párosával állt, közvetlenül egymás mellett az 
Oklahoma és a Maryland, a West Virginia és a Tennessee, 
valamint az Arizona és a Westal műhelyhajó. Magányosan 
horgonyzott a Ford-sziget mellett a Nevada és a California. A 
flotta zászlóshajója, a Pennsylvania két romboló társaságában 
állt a száraz dokkban, javításra várva. A csatahajókon kívül 
összesen még 88 különböző osztályú hadihajó tartózkodott 
Pearl Harborban, és különböző pontokon 394 repülőgép. A 
Hawaii-szigeteken hat katonai reptér működött.259 A kikötő 
bejáratától nyugatra feküdt az Ewa, a tengerészgyalogság légi 
támaszpontja. A bejárattól keletre a Hickam, amely a 
legnagyobb és legforgalmasabb reptér volt. Oahu középső 
részén feküdt a Wheeler, a keleti részén a Bellows és a 
Kaneohe, az északi részén pedig Haleiwa. 
Ami az Egyesült Államok távol-keleti politikáját illeti, ott 
Washington a „nyitott kapu” elvének érvényesítésével akarta 

                                                 
257 Magát a Csendes-óceáni Flottát Woodrow Wilson hozta létre 1919-ben. 
Központja eredetileg a nyugati partvidéken volt, San Francisco mellett. A 
flottát 1940 januárjában csoportosították át Pearl Harborra. 
258 Ebből 200 ezer fő észak-amerikai és európai bevándorló, 150 ezer fő japán, 
és alig 22 ezer fő polinéz őslakos. 
259 VAN DER VAT 2001, 67. o. 
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biztosítani gazdasági érdekeit. Lassanként, ahogy a japán 
militarizmus egyre fenyegetőbbé vált, az USA mindinkább 
ellene szegült azon japán törekvéseknek, amelyek 
megváltoztatták volna a status quo-t a Csendes-óceán 
térségében. 1941-ben az Egyesült Államok Csendes-óceáni 
Flottájának főparancsnoka Husband E. Kimmel tengernagy 
volt. Pearl Harbort nem a flotta – az csak ott állomásozott –, 
hanem a hadsereg és a légierő védte. A védelmi helyőrség 
főparancsnoka Walter C. Short altábornagy volt. A flottához 
tartozott még három repülőgép-anyahajó is, de a támadás 
idején egyik sem tartózkodott a kikötőben. Harold R. Stark 
admirális, a haditengerészet vezérkari főnöke 1941. november 
27-én parancsot adott Kimmelnek, hogy az Enterprise 
repülőgép-anyahajó küldjön erősítést a Wake-szigetekre, míg 
a Lexington anyahajó a Midway-szigetekre, így december 7-én 
távol voltak Pearl Harbortól. A Saratogát pedig San Francisco 
mellett javították. Szintén 1941. november 27-én táviratozott 
George C. Marshall tábornok a hadsereg vezérkari főnöke 
Short altábornagynak, hogy: „A japánokkal folytatott tárgyalások 
úgy tűnik véget értek (…) Japán jövőbeli akciói megjósolhatatlanok, 
az ellenségeskedés bármely pillanatban lehetséges.”260 Ugyanis 
november 25-én rejtjeles üzenetről értesült az amerikai 
kormány, hogy a Japán elleni embargóval kapcsolatos 
tárgyalások megszakadása esetén várható egy esetleges japán 
katonai beavatkozás. Előzőleg William Friedman kódfejtő és 
csapata 1941 folyamán megfejtette a japán titkosított 
kódrendszer egy részét. A Bíbor rejtjeles kódológép Tokió és a 
washingtoni japán nagykövetség között továbbított, 
viszonylag csekély információval. De minden, ami itt 
elhangzott, arról Roosevelt és Hull is értesült. Közvetlenül a 
támadás előtt pedig Friedman a következő üzenetet fogta el: 
„A japán kormány sajnálattal bár, de kénytelen közölni az amerikai 
kormánnyal, hogy a japán kormány lehetetlennek tartja a 
megegyezést további tárgyalásokkal.”261 Friedman jelentése 

                                                 
260 VAN DER VAT 2001, 48. o. 
261 JAKOVLEV 1983, 179-180. o. 
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alapján Roosevelt elnök számított a japán támadásra, de nem 
tudhatta, hogy ez hol következik be. Washington végül 
figyelmeztette Pearl Harbort, de Kimmel tengernagyhoz csak 
a japán támadás után egy órával jutott el az üzenet. 
 
 

A Pearl Harbor elleni támadás 
 
A japán flotta főparancsnoka, Isoroku Jamamoto dolgozta ki a 
Pearl Harbor elleni támadás részleteit. A tengernagy jól 
ismerte az Egyesült Államokat, korábban évekig volt 
haditengerészeti attasé Washingtonban. Tudta, hogy egy 
hosszan tartó háborút Japán nem képes megnyerni, így egy 
meglepetésszerű támadást szorgalmazott.262  

1941. szeptember 2–13 között Jamamoto tervét 
részletesen, a gyakorlat formájában is kidolgozták a 
haditengerészeti akadémián. Felépítették Pearl Harbor teljes 
makettjét. Előzőleg Suguru Suzuki mint turista érkezett a 
Hawaii-szigetekre, aki valójában a japán haditengerészet 
hadnagya volt. Sportrepülőt bérelve számos fényképet 
készített a hadikikötőről. A hordozókötelék zászlóshajója az 
Akagi repülőgép-anyahajó lett,  Csuicsi Nagumo tengernagyot 
pedig az egész csapásmérő egység parancsnokává nevezték ki. 
A november 5-ei császári tanácskozáson határozták el a 
támadás pontos helyét és időpontját. A flotta 1941. november 
26-án futott ki a Tankan-öbölből. Az operatív egység a 
legnagyobb titokban haladt. A flottához összesen 32 hajó 
tartozott: Hat repülőgép-anyahajó (Akagi, Kaga, Zuikaku, 
Shokaku, Soryu és Hiryu), két csatahajó, kilenc 
torpedóromboló, négy cirkáló, három tengeralattjáró és nyolc 
tankhajó.263 Az anyahajókon összesen 392 repülőgép 
helyezkedett el, a pilóták főparancsnoka Micuo Fucsida 

                                                 
262 Jamamoto példának hozta fel az 1940. november 11-én történt sikeres brit 
támadást, melyet az Illustrious anyahajóról felszálló repülőgépek hajtottak 
végre Tarantónál az olasz flotta ellen. Összesen hét olasz hajó süllyedt el, míg 
a britek csak két repülőgépet vesztettek. 
263 JAKOVLEV 1983, 36. o. 
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korvettkapitány volt. A flotta először kelet felé haladt a gyér 
hajóforgalom miatt, majd amikor elérték a Hawaii-szigetek 
magasságát, déli irányba fordultak. December 7-én hajnalban 
320 mérföldes távolságra álltak meg Pearl Harbortól. 

Reggel 6.00-kor levegőbe emelkedett a japán repülőgépek 
első hulláma. Összesen 183 repülőgép szállt fel: 89 
torpedóvető és vízszintes bombázó (Kate), 51 zuhanóbombázó 
(Val) és 43 vadászgép (Zero).264 A közeledő japán gépeket 
észlelte az Opana-hegyi radarállomás.265 A megfigyelők azt 
hitték, hogy B-17-es bombázógépek érkeznek, erősítés céljából. 
7.40-kor értesítették Kimmel tengernagyot, hogy a Ward 
torpedóromboló 6.30-kor ismeretlen víz alatti objektumot 
észlelt, majd azt elsüllyesztette.266 Ám Kimmel nem rendelt el 
riadót. 7.49-kor az első hullám elérte a szárazföldet, ekkor 
szétvált, és a repülőgépek Oahu különböző részei felé 
száguldottak. A vízszintes bombázók a Kaena-fok felé 
indultak, majd a kikötőt és Hickam Fieldet támadták. A 
torpedóvetők kissé beljebb, a sziget nyugati oldalán tartottak a 
hadikikötő irányába. A zuhanóbombázók és a vadászgépek a 
Waianae-hegylánc mentén húztak délnek, majd a sziget 
közepe felé fordulva indultak a repterek felé.267 A japán 
támadás abszolút hirtelen jött. A különböző hajókon 
kezdetben kisebb hisztéria volt, majd az amerikai katonák a 
légvédelmi lövegekhez és a géppuskákhoz rohantak. A 
védelemnek azonban komoly hiányosságai voltak. Mindjárt a 
támadás kezdetén az Oklahoma, a California és a West 
Virginia268 csatahajót torpedótalálat érte és mindhárom 

                                                 
264 KEEGAN 1998, 157. o. 
265 Korábban, 1941 nyarán hat darab SCR-270 típusú rádiólokátort telepített 
Short a Hawaii-szigetek különböző részeire. 
266 A Ward egy japán törpe-tengeralattjárót semmisített meg. A Pearl Harbor 
elleni támadásban összesen öt törpe-tengeralattjáró vett részt, azonban 
semmilyen veszteséget nem tudtak okozni az amerikai flottában, sőt 
jelenlétükkel veszélybe sodorták a meglepetés stratégiáját. 
267 VAN DER VAT 2001, 65. o. 
268 A súlyosan sérült, süllyedő hajó egyik konyhása, Doris Miller élete 
kockáztatásával próbálta megmenteni a halálosan sebesült Mervyn Bennion 
kapitányt, majd egy légvédelmi géppuskát kezelt a legdühödtebb támadások 
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perceken belül elsüllyedt. 8.10-kor hatalmas robbanás 
hallatszott. Egy japán bomba telibe találta az Arizona 
lőszerraktárát, a hajó abban a pillanatban megsemmisült. 
Ekkor több mint 1100 matróz vesztette életét. A Nevada 
próbált kijutni az öbölből, de zátonyra futott és így könnyű 
célpont volt a japán gépek előtt. A Maryland és a Tennessee 
csatahajók a torpedótámadásoktól védve voltak, de így is 
súlyosan megrongálódtak. A Pennsylvania a száraz dokkban 
kisebb sérülésekkel megúszta a bombázást. Az amerikai 
védelem nem számított repülőgépekről végrehajtott 
torpedótámadásra. A korabeli torpedókat csak ott lehetett 
alkalmazni, ahol a víz mélysége meghaladta legalább a 30 
métert. A Pearl Harbor-i kikötő átlagos vízmélysége 10 méter 
volt. A megoldást egy tapasztalt vadászpilóta, Minoru Genda 
oldotta meg, aki hónapokig kísérletezett a torpedókon. 
Átalakította a teljes hátsó szerkezetüket, így a ledobás után 
maximum csak 7-8 méter mélyre süllyedtek le. 

Nagumo tengernagy 7.15-kor útnak indította a japán 
támadás második hullámát. Ekkor 170 repülőgép startolt: 80 
zuhanóbombázó, 54 vízszintes bombázó és 36 vadászgép. A 
japánok 39 vadászgépet az anyahajókon hagytak biztosítékul, 
egy esetleges amerikai ellentámadásra számítva. A második 
hullám 9.00-kor érte el a főszigetet, a japán gépek főképp a 
reptereket és a fontosabb stratégiai pontokat bombázták. Short 
altábornagy előzőleg az amerikai repülőgépeket csoportosan 
kiállította a szabad ég alá, félve egy esetleges szabotázs 
akciótól a hangárokban.269 Néhány amerikai pilótának sikerült 
felszállnia és részt vennie a csatában. Így lett hős George 
Welch és Ken Taylor hadnagy. A támadás előtt végigmulatták 
a szombat éjszakát. Hajnalban a tengerpartra indultak fürdeni, 
ekkor érte őket a támadás. Sikerült eljutniuk a Haleiwa-
reptérre, majd összesen hét japán repülőgépet semmisítettek 
meg. 

                                                                                                   
alatt. Hőstetteiért az első színesbőrű tengerész lett, aki megkapta a 
Haditengerészeti Érdemérmet. 
269 VAN DER VAT 2001, 122. o. 
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9.45-re a légitámadás véget is ért, a japán repülőgépek 
folyamatosan érkeztek vissza az anyahajókra. Az utolsó 
repülőgép 13.00-kor landolt az Akagin. A visszaérkezés után 
Fucsida ötlete volt, hogy kutassák fel és semmisítsék meg az 
Enterprise és a Lexington repülőgép-anyahajókat is, Nagumo 
azonban másképp döntött, így a hordozókötelék 13.30-kor 
teljes sebességgel visszaindult Japánba. 

A Pearl Harbor elleni támadás során összesen 29 japán 
repülőgép semmisült meg (5 Kate, 15 Val és 9 Zero). Ezzel 
ellentétben az amerikai veszteségek jelentősek. Elesett 2.335 
katona és áldozat lett még 68 polgári személy. Összesen 18 
amerikai hajó süllyedt el, vagy rongálódott meg súlyosan. 
Továbbá megsemmisült 188 repülőgép. A támadás másnapján, 
1941. december 8-án 16.10-kor a kongresszus kihirdette a 
hadiállapotot.270 Ezzel az Amerikai Egyesült Államok 
formálisan is belépett a második világháborúba. A japán 
támadás felrázta és egyesítette az amerikai népet, a háború 
ellenzőinek száma jelentéktelenre apadt, így Pearl Harbornál 
az izolacionizmus is megsemmisült.271 

A támadást követő napon Nagy-Britannia, Kanada és 
Ausztrália is hadat üzent Japánnak. Ezután nagyarányú japán 
hódítási hullám indult a déli tengerek irányába, és még 
december folyamán japán kézre került Guam, a Wake-szigetek 
és Hongkong. 1941 végére az egész hadszíntéren kezükben 
tartották az irányítást, ám kezdeti győzelmük már magában 
hordozta a végső vereség csíráit. A Pearl Harbor-i támadás – 
nyilvánvaló sikere ellenére – egyetlen repülőgép-anyahajót 
vagy tengeralattjárót sem pusztított el, és a támaszpont 
erőművei, dokkjai, szerelőműhelyei és olajraktárai is 
sértetlenek maradtak. Így egy újjászervezendő flotta, és a 
hadműveleti bázis alapjai érintetlenek maradtak. Az Egyesült 
Államok egyetlen szerencséje az volt, hogy a támadás napján a 
repülőgép-anyahajói kint tartózkodtak a nyílt tengeren, nem 
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pedig a kikötőben horgonyoztak.272 A második világháború 
folyamán ugyanis kiderült, hogy a csatahajók helyett a 
repülőgép-anyahajók a korszerűbb csapásmérő katonai 
eszközök. 

A japán villámháború 1942-ben folytatódott. Február 15-
én elfoglalták Szingapúrt, a kelet Gibraltárát, majd egész brit 
Malájföldet. Március 7-ére a japán hadsereg megszállta egész 
Holland-Indiát, kivéve Új-Guinea déli részét. Hónapokig tartó 
harcok után, 1942. május 10-én japán kézre került az egész 
Fülöp-szigetek, miután Douglas MacArthur tábornok 
csapataival visszavonult Ausztráliába. A régió egyetlen 
független állama, Thaiföld 1942. január 25-én lépett be a 
háborúba Japán oldalán, majd elfoglalta a brit fennhatóságú 
Burmát. 

Az első amerikai válasz a Pearl Harbor elleni támadásra 
Tokió bombázása volt. 1942. április 18-án James „Jimmy” 
Doolittle tábornok irányításával a Hornet repülőgép-anyahajó 
megközelítette az ázsiai kontinenst, majd a fedélzetéről 
felszálló 16 darab B-25 „Mitchell” bombazáport zúdított a 
városra. Az amerikai válaszlépésnek csekély katonai 
jelentősége volt, ám lélektani lökést adott, mivel az ellenség 
szívébe talált. Majd az első jelentős összeütközés a Korall-
tengeri csata volt, amely 1942. május 4–8. között zajlott le. A 
japánok Port Moresby-nél próbáltak partra szállni, ám Jack 
Fletcher admirális vezetésével megjelent az amerikai flotta. A 
csatát több történész is döntetlennek véli, ugyanis elsüllyedt a 
Lexington repülőgép-anyahajó, viszont Japán soha nem bírta 
elfoglalni Új-Guineát. 

A csendes-óceáni hadszíntér fordulópontja a Midway-
szigeteki csata volt. A japán hódítás ekkor megtorpant, az 
Egyesült Államok itt olyan fölényes győzelmet aratott, hogy 
ezután a japán hadsereg kizárólag csak védekezésre volt 
alkalmas.273 A csatában – amely 1942. június 3–7. között zajlott 
le – megsemmisült négy japán repülőgép-anyahajó, ami 
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nagyon komoly veszteségnek számított. Korábban mind a 
négy – az Akagi, a Kage, a Hiryo és a Soryo – részt vett a Pearl 
Harbor elleni támadásban. Az USA a Yorktown repülőgép-
anyahajót veszítette el. A Midway-szigetek körzetében 
lezajlott tengeri és légi csaták bebizonyították a repülőgép-
anyahajók fölényét a csatahajókkal szemben. Beigazolódott, 
hogy a légierőnek ezen a hadszíntéren – mind a szárazföldi, 
mind a tengeri hadműveletek során – irányadó szerepe van. 

A Pearl Harbor elleni támadás körülményeinek 
vizsgálatára Roosevelt már 1941. december 16-án egy öt főből 
álló bizottságot nevezett ki.274 1942. január 24-ei jelentésükben 
megvédték az Amerikai Egyesült Államok kormányát, a 
felelősséget pedig Kimmelre és Shortra hárították, és 
mindkettőt leváltották. Kimmel utódja a Csendes-óceáni Flotta 
főparancsnoki posztján Chester W. Nimitz tengernagy lett. A 
második világháború befejeződése után egy újabb, immáron 
kongresszusi bizottság alakult a japán támadás kivizsgálására. 
A bizottság ezúttal nem csak egy hónapot szentelt az ügynek. 
1946-ban nyilvánosságra hozták 40 kötetes jelentésüket, 
melyben aprólékosan kielemeztek minden részletet. A jelentés 
legvégén a következő szöveg olvasható: Az ügyben nincs 
semmi rejtély, mindössze fatális véletlenek és emberi hibák 
sorozata vezetett a tragédiához. 
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LENGYEL GÁBOR 
 

A SZOVJET–AFGÁN HÁBORÚ BEFEJEZÉSÉNEK 

KÖRÜLMÉNYEI, A SZOVJET VERESÉG KATONAI OKAI 
 
 
A Szovjetunió tíz éves afganisztáni háborújának szimbolikus 
jelentősége van a két nagyhatalom hidegháborús 
szembenállásának megszűnése szempontjából. A szovjet fél 
számára egyértelmű kudarccal végződő beavatkozás a Nyugat 
szemében azt volt hivatott bizonyítani, hogy a Gorbacsov 
vezette nagyhatalom árnyéka korábbi önmagának. Ez 
természetesen igaz is volt, hiszen a „vörös birodalom” a 
nyolcvanas évek közepére a belpolitikai válság és a gazdasági 
hanyatlás egyre fokozódó állapotában volt. Az afgán kaland 
sikertelensége azonban nem okozója volt a válságnak, hanem 
inkább bizonyíték, amely a külvilág számára is nyilvánvalóvá 
tette a szovjet gazdasági-politikai rendszer hanyatlását, illetve 
azt a tényt, hogy a szovjet katonai expanzió visszaszorulóban 
van. Az 1985 márciusától főtitkári pozícióba kerülő Mihail 
Gorbacsov felismerte, hogy a külpolitikai terhek enyhítése 
nélkül a szovjet gazdaság talpra állítása megoldhatatlan. Erre 
vonatkozó elképzelései az Afganisztánból való kivonulás 
erőltetése kapcsán kristályosodtak ki. 

Tanulmányom első részében a szovjet csapatok 
kivonulásának politikai körülményeit, illetve az ahhoz vezető 
utat vázolom fel, a második részben pedig a hadviselés 
sajátosságait, valamint a szovjet katonai kudarc legfontosabb 
okait veszem górcső alá. 
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Diplomáciai tárgyalások − az afganisztáni kivonulás 
körülményei 
 
A háború mielőbbi befejezését célzó diplomáciai tárgyalások 
viszonylag korán, már 1981 elején megindulnak az ENSZ 
közvetítő szerepével. Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár Javier 
Pérez de Cuellar-t küldte különmegbízottként Afganisztánba, 
akinek 1982-től Cordovez különmegbízott vette át a helyét. 

1982-től kezdődtek meg a tényleges tárgyalások 
Afganisztán és Pakisztán között a rendezésről Genfben. Az 
egyeztetések közvetített tárgyalási formában zajlottak, ugyanis 
Iszlamabad nem ismerte el a kabuli kormányt. Ez azt 
jelentette, hogy a két ország küldöttsége külön-külön tárgyalt 
Cordovezzel, aki közvetített közöttük. (Pakisztán szerepe 
abból a szempontból volt fontos, hogy Afganisztán keleti 
szomszédjaként rengeteg afgán menekültet fogadott be, illetve 
főleg rajta keresztül érkezett a támogatás az ellenállóknak.)275 

A meginduló tárgyalásokkal párhuzamosan 
megkezdődtek a két szuperhatalom, az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió közötti megbeszélések is, ahol a 11 fordulós 
tárgyalásokon 4 fő témára helyezték a hangsúlyt: (1.) Ezek 
között is egyértelmű prioritást élvezett a szovjet csapatok 
kivonulása Afganisztánból. (2.) Független és el nem kötelezett 
Afganisztán megteremtése. (3.) Az afgán önrendelkezés 
megvalósítása, amelyben nincs helye külső beavatkozásnak, 
(4.) valamint a háború miatt a határon túlra menekültek 
szabad hazatérése, illetve jogaik visszaállítása. 

1982 novemberét követően, Brezsnyev halála után 
lelassultak a folyamatok. Sem Andropov, sem Csernyenko 
főtitkár nem tudott hatékony külpolitikát folytatni, illetve 
rövid ideig voltak a Szovjetunió élén, s főleg az egyre mélyülő 
belpolitikai problémák leküzdésére fordítottak figyelmet. Nem 
ismerték fel, amit később Gorbacsov igen, hogy a külső terhek 
leszerelése nélkül nincs esély a hatékony belső rendezésre. 
Ennek ellenére Andropov már 1982 végén közölte Mohammad 
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Ziaul Hakk pakisztáni elnökkel, hogy a Szovjetunió hajlandó 
lenne mihamarabb kivonni csapatait, ha Pakisztán beszünteti 
a mudzsahedinek támogatását. 

Gorbacsov hatalomra kerülése meghatározó jelentőségű 
volt az afgán helyzet rendezésének szempontjából. Emellett az 
1985-ös év abból a szempontból is fordulatot jelentett, hogy a 
hidegháborús logikának megfelelően a reagani vezetés a 
felkelők további támogatásáról döntött, és az elnök áprilisban 
aláírta 66. sz. nemzetbiztonsági utasítását, amely azt 
tartalmazta, hogy a szovjeteket mindenképp távol kell tartani 
a stratégailag fontos Perzsa-öböl térségétől. 

A Szovjetunió részéről az afgán helyzettel való tényleges 
szembenézés 1985-től, Gorbacsov főtitkárrá választása után 
vette kezdetét. Ezt alátámasztja az is, hogy az új főtitkár már 
az 1985-ös genfi szovjet−amerikai csúcstalálkozón utalt arra, 
hogy szándékában áll kivonni a szovjet csapatokat.276 Az 1985. 
október 17-i PB ülésen hangoztatta, hogy mielőbb véget kell 
vetni a háborúnak, ám az afgán elnök, Babrak Karmal, arra 
számított, hogy a szovjet csapatok még sokáig maradnak.277 
Gorbacsov ekkor azt a lenini tételt idézte az afgán vezetőnek, 
mely szerint „minden forradalmi kormány túlélése azon múlik, 
mennyire képes magát megvédeni”, s a szovjet csapatok sem 
maradhatnak örökké. 

Gorbacsov javaslata az afgán belpolitikai helyzet 
stabilizálásának lehetősége kapcsán az volt, hogy a kabuli 
kormánynak szélesíteni kell a látókörét, tárgyalásokat kell 
kezdeni a mudzsahedinekkel és más ellenzéki csoportokkal. A 
szovjet vezető egyre többször hivatkozott arra is, hogy a 
Szovjetunióban fokozatosan nő a társadalmi elégedetlenség 
egyebek mellett az afganisztáni háború miatt, ezért – Karmal 
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beleegyezésével vagy anélkül – mihamarabb el kell határozni 
a csapatok kivonását. 

1986-ban fontos afgán belpolitikai változások történtek. 
Május 4-én Babrak Karmal egészségi állapotára hivatkozva 
lemondott, helyét Mohammad Nadzsibullah vette át az ANDP 
(Afganisztáni Népi Demokratikus Párt) élén. Nadzsibullah az 
1965-ös pártalapítástól kezdve tagja volt a pártnak, majd az 
1967-es szakadás után a Parcsam frakcióhoz tartozott, ezért az 
1978-as hatalomátvétel után távol tartották a hatalomtól, s 
Iránba küldték nagykövetnek. 1980-ban tért vissza, s a KHAD, 
a KGB mintájára szervezett titkosrendőrség vezetője lett. Ez 
nem sokat használt későbbi népszerűségének, mert ebbéli 
ténykedése alatt sok ellenzéki politikust juttatott börtönbe.278 

Nadzsibullah politikai elképzelésének alapja az volt, hogy 
kísérletet tesz a nemzeti egység megvalósítására, de helyesen 
felmérve a belső viszonyokat abból indult ki, hogy nincs 
egységes afgán nemzet, hanem Afganisztán egy olyan 
soknemzetiségű ország, melyben különböző nemzetiségek, 
etnikai csoportok és törzsek élnek.279 Ez a felismerés vezette 
arra, hogy megpróbálja megvásárolni az ellenálló fegyveres 
erők hűségét, bizonyos helyi milíciákat pedig fegyverekkel 
látott el, akiknek azután autonómiát biztosított, később pedig 
a legfelsőbb politikai vezetésbe emelte az etnikai kisebbségek 
tagjait.280 Gorbacsov mintájára valamiféle „afgán 
peresztrojkát” hirdetett meg, aminek fő vezérfonala a nemzeti 
megbékélés létrejötte és a többpártrendszer kialakítása volt.281 

Már 1986 októberében meghirdette Nemzeti Megbékélési 
Tervét, keretében tűzszünetet ajánlott a mudzsahedineknek, 
párbeszéd kialakítására törekedett az ellenzékkel, s egy 
lehetséges koalíciós kormány felállítása is megfogalmazódott. 
A megváltozott politikai helyzetre utal az is, hogy 1987. július 
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5-én elfogadták a többpártrendszert lehetővé tevő új 
alkotmányt, illetve olyan, inkább „PR-fogásnak” nevezhető 
húzások is, mint az Afgán Népi Demokratikus Köztársaság 
átnevezése Afgán Köztársasággá 1987 novemberében, vagy 
1988-tól az ANDP átkeresztelése Hizb-i-Watan (Szülőföld) 
névre. 

A 80-as évek második felére a kivonulás gondolata egyre 
inkább teret nyert a szovjet politikai és katonai vezetésen 
belül. Ezt igazolja az is, hogy már az 1986. november 13-i PB 
ülésen Gorbacsovnak egyértelműen az volt a véleménye, hogy 
1987-ben a csapatok 50%-át, majd 1988 folyamán a többit ki 
kell vonni.282 

A már említett Anatolij Csernyajev feljegyzéseket 
készített az 1987. február 23-i és 26-i PB-ülésekről is. Ez a 
dokumentum jól rávilágít arra, hogy milyen elképzelések 
fogalmazódtak meg a felső vezetésben a kivonulás kapcsán. A 
gondolatok egyértelműen azon kérdés körül forogtak, hogy 
milyen módon lehet kivonulni? 

Csernyajev véleménye szerint a gyors kivonulás azzal a 
veszéllyel fenyeget, hogy az imperializmus offenzívába kezd a 
harmadik világ országaiban, mintegy megfutamodásként 
értékelve a szovjet kivonulást.283 Ehhez hozzá kell fűznünk azt 
a megjegyzést, hogy érdekes, mennyire összecseng a 
főtanácsadó véleménye Gorbacsov későbbi 
visszaemlékezéseiben leírtakkal, aki a kivonulás nehézségeit 
főleg a hidegháborús világrend körülményeivel magyarázta, 
azaz hogy a fennálló világrend visszatartotta a szovjet 
vezetőket attól, hogy valóban racionális döntéseket hozzanak, 
illetve a szovjet visszavonulás az adott körülmények között 
megszégyenítő lett volna. 

A katonai vezetésen belül is egyre inkább felerősödtek a 
kivonulást szorgalmazó hangok. 1987 augusztusában 
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Csagolov tábornok fogalmazott meg egy levelet Jazov 
honvédelmi miniszterhez, ami sok mindent elárul a belső 
hangulatról: „Az afgán társadalom mély politikai válsága 
nyilvánvaló. […] Be kell vallani, hogy az elmúlt nyolc év 
erőfeszítései nem hozták meg a várt eredményt. Az afgán forradalom 
a visszafejlődés állapotában van, a kabuli kormányzat nem képes 
egyedül megvédeni a forradalmat.” A tábornok keményen bírálta 
a Nadzsibullah-rendszert is, melynek reformjai nem vezettek 
eredményre, és a többi párt továbbra sem támogatta az 
ANDP-t. Felhívta a figyelmet arra – a hadviselés lélektani 
szempontjából fontos elemre – is, hogy a felkelők tisztában 
vannak azzal, hogy a szovjet vezetés a kivonulást fontolgatja, s 
ez jelentősen növeli elszántságukat.284 

A háttérben zajló diplomáciai tárgyalások végül 1988. 
április 14-én vezettek eredményre, amikor is Genfben, a 
Nemzetek Palotájának Tanácstermében aláírták a béke-
megállapodást. Az aláírók között volt Afganisztán és 
Pakisztán, mint tárgyaló felek, illetve az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió, mint a szerződés betartását felügyelő országok. 

A leghosszabb, 5 cikkelyből álló rész, Pakisztán és 
Afganisztán viszonyának rendezését célozta. Ebben azok az 
alapelvek fogalmazódtak meg, hogy a két állam tiszteletben 
tartja egymás szuverenitását, az USA és a Szovjetunió 
tartózkodik a beavatkozástól, valamint rögzíti a menekültek 
szabad hazatérését. 

Az 1988. május 15-én életbe lépő rendelkezések szerint a 
szovjet katonai egységek fele 1988. augusztus 15-ig, a maradék 
haderő pedig az azt követ 8 hónapon belül elhagyja 
Afganisztánt. A szerződés kulcseleme a szovjet csapatok 
mielőbbi kivonulása volt, de sok lényeges, a stabilitást 
alapvetően meghatározó dologról nem rendelkezett. Ezek 
között a legfontosabbak talán, hogy nem esett szó az afgán 
kormányerők és mudzsahedinek közötti fegyverszünetről, 
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illetve az amerikai és szovjet fegyverszállításokról sem szólt 
megfelelő cikkely (hallgatólagos megállapodás volt ugyan 
erről, de az bármikor felújítható volt).285 Az egyértelműen 
meglévő hiányosságok miatt Ziaul Hakk pakisztáni elnök is 
„bajt és zűrzavart” jósolt, s tisztában volt azzal, hogy a 
felkelők nem mondanak le a hatalom megszerzéséről. Nem 
könnyítette meg a helyzetet Reagan elnök azon kijelentése 
sem, hogy Washington továbbra is támogatja a 
kormányellenes erőket. 

Mindezek ellenére a szovjet csapatok kivonulása 
tulajdonképpen problémamentesen, a megadott határidőn 
belül lezajlott. A szovjet védelmi miniszter már egy héttel a 
béke-megállapodás előtt (1988. április 7-én) kiadta a 
kivonulásra vonatkozó parancsot.286 A haderő kivonása két 
ütemben zajlott. Az első szakasz 1988. augusztus 15-ig tartott, 
amikor Kandahar és Herat irányában távoztak, a második 
pedig 1988 novembere és 1989. február 15-e között, négy 
hónap alatt ment végbe, Dzsalalabadból Kabulon át a szovjet 
határ felé.287 Szimbolikus aktus volt, amikor Borisz Gromov, 
az afganisztáni szovjet haderő főparancsnoka átsétált az Amu-
Darja folyó fölötti hídon, mely Hairaraton afgán és Termez 
üzbég városokat kötötte össze. 

A szovjet csapatok távozása után a Nadzsibullah-
rendszer 1992. április 17-ig állt fenn, amikor is a szövetkezett 
mudzsahedin erők bevonultak Kabulba és átvették a 
hatalmat.288 A rendszer összeomlásával kapcsolatban két 
eltérő vélemény fogalmazódott meg. Az elterjedtebb nézőpont 

                                                 
285 A béke-megállapodás teljes szövege: http://www.institute-for-afghan-

studies.org/Accords%20Treaties/geneva_accords_1988_pakistan_afgha

nistan.htm. 
286 GRAU 2007, 10. o. 
287 GALÁNTAY 2002, 1153. o. 
288 Nadzsibullah a helyi ENSZ-kirendeltségbe menekült, ahol 1996. 
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szerint addig tudta magát fenntartani az afgán kormányzat, 
amíg a szovjet támogatás biztosított volt. 1991 decembere után 
azonban a FÁK megszüntette a kommunisták támogatását, s 
emiatt omlott össze. A másik meghatározó álláspont pedig 
ellentétben az elsővel, éppen azt hangsúlyozza, hogy az 1989. 
februári kivonulás után „a Nadzsibullah rezsim nem tanúsította 
az összeomlás jelét. […] A rendszernek annyi erkölcsi tartaléka és a 
modernizációnak, társadalmi reformoknak annyi támogatottsága 
volt, hogy bármeddig kitarthatott volna, ha az ANDP önként nem 
adja át a hatalmát.”289 Az összeomlásra, a hatalom 
szisztematikus önleépítésére az ANDP-ben folyamatosan jelen 
lévő Khalqi-Parcsam frakcióellentétek (volt arra példa, hogy 
miniszterek, képviselők lövöldöztek egymásra kormányzati 
épületekben) és belső árulások következében került sor. 
Nadzsibullah lefegyverezte támogatóit, a pastun törzsi 
milíciákat, s ezzel egy időben a reguláris haderőkbe kooptálta 
későbbi árulóit, az északi tádzsik, hazara, üzbég és iszmáilita 
fegyveres csoportokat. Az ANDP utóda a Vatan párt 1992. 
április 17-én jogutód nélkül oszlatta fel magát.290 
 
 

A harcoló felek; a szovjet katonai sikertelenség fő okai 
 
Mint korábban említettük, Gorbacsov reformelképzeléseinek 
egyik fundamentumát jelentette a szovjet külpolitika terheinek 
enyhítése. Ez indokolt is volt, hiszen az ún. „baráti szocialista” 
országok támogatása, s az Egyesült Államokkal vívott 
fegyverkezési verseny hatalmas összegeket emésztett fel. Az 
Afganisztánból való katonai kivonulás is részét képezte a 
főtitkár törekvéseinek. Ám az anyagi megfontolások mellett a 
háborús veszteségek, a nyilvánvaló katonai kudarc is egyre 
inkább sürgette az afgán konfliktus mielőbbi lezárását. Az 
alábbiakban a hadviselés néhány olyan aspektusára 
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szeretnénk rávilágítani, ami meghatározta az események 
végső kimenetelét. 

A háború haditechnikai szempontból sok hasonlóságot 
mutat a 19. századi gyarmatosító háborúkkal.291 Ez 
aszimmetrikus hadviselésre utal, ahol egy technikailag jól 
felszerelt katonai nagyhatalom szervezett reguláris haderővel 
száll meg egy olyan országot, ahol többnyire kezdetleges 
eszközökkel felszerelt, inkább törzsi hadviselésre emlékeztető 
harcosok ellenállásába ütközik. (A későbbiek során, főleg az 
amerikai támogatásnak köszönhetően a mudzsahed ellenállók 
is egyre korszerűbb fegyverekhez jutottak hozzá, ami a háború 
végkifejlete szempontjából meghatározó volt.) 

Az afgán ellenálló erők létszáma magas, 150-250 ezer főre 
tehető,292 de ebből a jól felszerelt csapatok csak 15-20 ezer főt 
tettek ki, akik főleg szovjet, kínai, egyiptomi, majd pakisztáni 
és amerikai fegyverekkel voltak ellátva.293 

1984-re a szovjet katonák száma elérte a 140-150 ezres 
létszámot, de a türkmén szovjet köztársaságban még 2 
hadosztály (kb. 50 ezer fő) volt készenlétben, amely bármikor 
bevethető volt.294 Ehhez járultak még az afgán 
kormánycsapatok, kb. 80 ezer fővel, de az átállások és 
veszteségek miatt számuk folyamatosan csökkent, létszámuk 
40 ezer körül stabilizálódott. 

Az ellenálló afgán erők harceljárásainak három jól 
megragadható specifikuma volt. A legjelentősebb ezek közül a 
nagyvárosi hadműveletek szerepe, amelyet főleg Kabulban és 
annak környékén alkalmaztak. Ebben főszerep jutott a 
repülőterek, közlekedési útvonalak, elektromos hálózatok, 
elhelyezési területek és laktanyák elleni támadásoknak. Ezeket 
az akciókat általában kis csapatokban, éjszaka, 
kézifegyverekkel és robbanóanyagokkal hajtották végre, majd 
gyorsan eltűntek. A másik fontos elem az ellátó oszlopokra 
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mért csapás volt, amit nagyban segített a szovjet csapatok 
korlátozott mozgékonysága, amelyek általában nehéz 
járműveket használtak szállítási célra, megkönnyítve ezzel a 
támadók dolgát. Harmadikként említhető − az a főleg az afgán 
kormánycsapatok ellen alkalmazott taktika −, amikor közeli 
magaslatokról körülzárták az egységeket, s állandó tűzzel 
zavarták azok tevékenységét.295 

A kezdeti, egyértelmű szovjet katonai sikertelenségek 
után az a tendencia bontakozott ki, hogy újabb és újabb 
elképzelések merültek fel mind a katonai, mind a politikai 
vezetésben a háború megnyerésének lehetőségére, ám ezek 
sikertelenek maradtak. 

Ezek közé sorolható például az, hogy a háború 
megkezdésétől számított nem egész 3 éven belül (1982) a 
kabuli kormányzat a szovjet vezetéssel teljes egyetértésben két 
fontos katonai és politikai koncepciót dolgozott ki. Az egyik az 
afgán−pakisztáni határ teljes lezárása volt, az ellenálló erők 
utánpótlásának megakadályozása céljából. Ehhez azonban 
megerősített határvédelmi csapatok voltak szükségesek, s a 2 
640 km hosszúságú terület teljes felügyelete hatalmas emberi 
erőforrást igényelt volna. A politikai indíttatású elképzelés 
pedig a már említett nemzeti megbékélési kampány gondolata 
volt, amelyben az afgán ellenállásnak fegyverszünetre, illetve 
koalíciós kormány felállítására vonatkozóan tettek javaslatot a 
szovjet csapatok kivonulásának előkészítésével 
párhuzamosan.296 

Ezek a tervek sem vezettek alapvető változásokhoz, 
aminek hatására a hadvezetés úgy gondolta, hogy a légierő, 
illetve a légitámadások erősítése lehet a megoldás, még 
intenzívebb bombázásokkal. Ezeket főleg Tu−16-osok és 
Szu−25-ösök hajtották végre, 10-12 ezer, illetve 4-6 ezer 
méteres magasságból. Emellett fokozottabb helikopteres 
támadásokat is alkalmaztak, kötelékeket alkotva, melynek az 
elején és végén egy-egy Mi−24-es, míg közöttük 4 vagy több 
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Mi−8-as haladt. Ezek az elképzelések azonban az 1985-86-ban 
az ellenállókhoz eljuttatott amerikai gyártású, vállról 
indítható, hőkövető Stinger légvédelmi rakéták megjelenése 
miatt csak a veszteségek számát növelték.297 

Fontos változás volt szovjet részről, hogy – felismerve az 
addigi hadviselés sikertelenségét – egyre fontosabb 
feladatokat szántak a speciális alakulatoknak, ami azt 
jelentette, hogy 1986-ban már három Szpecnyaz298 dandár volt 
jelen (egyenként 2 500-3 000 fő). Ezeket kisebb kommandós 
feladatok ellátására vetettek be, illetve három csapásmérő 
deszant dandár is tartózkodott Afganisztánban, melyeknek fő 
feladata a közvetlen védelem biztosítása volt, azaz a harcoló 
sorkatonák, illetve táborhelyek épségének biztosítása. 

Mindent összevetve a szovjet katonai sikertelenségnek, s 
végül teljes kudarcának legfőbb okait az alábbi pontokban 
lehet összefoglalni: 

Afganisztán nagy méretei, hegyes, nehezen járható, vagy 
inkább járhatatlan terepe. Az ország területe kb. 647 ezer km2 

(ennek háromnegyed része alig vagy egyáltalán nem járható 
hegyvidék), ami kb. ötszöröse Vietnamnak, ahol félmilliós 
amerikai hadsereg tartózkodott szintén nem nagy sikerrel. Af-
ganisztánban azonban a szovjet haderők nem haladták meg a 
90-120 ezer főt. Ha ehhez hozzáadjuk az afgán kormányerők 
maximum létszámát, akkor sem volt több 200 ezer katonánál. 
Ennek legfontosabb következménye az lett, hogy sosem voltak 
képesek biztosítani az összeköttetést Kabul és a 21 legnagyobb 
afgán város között.299 

A mudzsahedinek kerülték a nyílt harcot a reguláris 
erőkkel szemben. Ha bekerítés fenyegette őket, feladták állása-
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ikat, s gyorsan elmenekültek. Innen származik orosz gúnyne-
vük is: a „duk”, azaz szellem.300 

A mudzsahedin harcosok számára a terror alapvető esz-
köz volt nem csak a megszálló szovjet hadsereggel szemben, 
de az ellenséggel kollaboráló, az ellenállók szemében árulónak 
tekintett hazai lakosság ellen is.301 

Az afgán ellenállók általában éjjel, meglepetésszerűen 
szervezték támadásaikat. Nem volt hierarchikus parancslétrá-
juk, viszont képesek voltak egymást csapataik mozgásáról 
primitív, le nem hallgatható eszközökkel értesíteni.302 

A nehéz terepen nem alakulhatott ki összefüggő harcvo-
nal, ami természetesen hátrányt jelentett a klasszikus katonai 
vezetésben, hadrendben gondolkozó szovjeteknek, ugyanak-
kor előnyös volt a földrajzi viszonyokat maximálisan kihasz-
náló mudzsahedineknek. 

A szovjet tankok sem sokat értek ezen a hegyes terepen. A 
szakadékok felett rengeteg hidat kellett létesíteni, s ezek őrzé-
se is sok gyalogos katonát lefoglalt. 

Szovjet részről nagy hiba volt, hogy beosztástól, a végre-
hajtandó feladat veszélyességétől függetlenül ugyanannyi 
zsold járt mindenkinek, ami a harci morált nagyban rombolta. 

Az Afganisztánban lévő 40. expedíciós hadtestben (Or-
gannicsennaja Kontyingenta Szovjetszkih Vojszk v Afganyisz-
tanye) rengeteg közép-ázsiai eredetű egység (üzbég, tádzsik, 
türkmén) szolgált, akik a pastuk ősellenségeinek számítottak, 
ami csak fokozta az ellenállást. 

Sorozott legénység alkalmazása sem volt szerencsés hú-
zás, ugyanis gyakori váltást igényelt. Összesen 642 ezer szov-
jet katona szolgált Afganisztánban, ebből 470 ezer sérült, vagy 
betegedett meg, ez a legénység 73%-a.303 Erre a problémára jó 
példa, s jól tükrözi az állapotokat, hogy már a háború elején fel 
kellett oszlatni, s le kellett váltani teljes hadosztályokat. Az 
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alakulatok tehát gyorsan változtak, a katonáknak nem volt 
idejük szert tenni megfelelő harci tapasztalatokra304, ami az 
ilyen jellegű hadviselésnél, ahol a terep ismerete az egyik leg-
fontosabb, nagy hátrányt jelentett. 

Szintén problémát okozott a szovjet katonáknál a nehéz 
felszerelés. 16 kg-os páncélmellényt viseltek, a 12,7 mm-es 
géppuska súlya 34 kg, egy ADS gránátvető 30,4 kg, de egy töl-
tött dobtár is 15 kg körül volt.305 Ennek az volt az oka, hogy a 
szovjet taktika nagyon lőszerigényes volt. Egy szovjet katona 
kétszer annyi súlyt cipelt, mint pl. egy nyugati társa, nem is 
beszélve arról a mudzsahedin harcosról, aki többnyire egy 
könnyű öltözetben, kevés fegyverrel volt felszerelve. Képzel-
hetjük, mennyire nem volt könnyű hegynek fölfelé egy afgán 
ellenálló után eredni plusz 40-50 kiló súllyal. 

A szovjet médiumok is hibáztak dezinformációs próbál-
kozásaikkal. Az embereknek általában teljesen félrevezető in-
formációkat szolgáltattak a háborúról.306 Például 1983 végéig 
összesen hat halottról számoltak be, pedig a 40. hadsereg már 
6 262 halottat, s közel 10 000 sebesültet jelentett.307 Természe-
tesen a szabadságolt, hazatérő katonák hamar lebuktatták a 
sajtó ilyen próbálkozásait. 

A szövetséges afgán kormányerőket elidegenítette, hogy a 
szovjet tüzérség és légierő tűzcsapásokat mért a falvakra anél-
kül, hogy a civil lakosságnak időt engedett volna az elmenekü-
lésre. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire döntő 
szerepe van az afgán viszonyok között annak, hogy hogyan 
alakul a civil lakosság és a külföldi haderők közötti kapcsolat. 
Afganisztánban szolgáló magyar PRT beszámolók szerint ma 
is az egyik legfontosabb kulcsa az eseményeknek, hogy milyen 
együttműködés alakul ki a helyiekkel. 

Szovjet részről kerékkötőnek bizonyult az elavult hadá-
szati doktrína is, amelyben főleg a nagyléptékű, operatív 
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hadműveletek domináltak. A harcok előrehaladtával ez három 
fontos taktikai újítással egészült ki: 
1. bronyegruppa: a páncélosok tűzerejét önállóan mozgó tarta-
lékként használták a deszant gyalogság támogatására. 
2. magaslatok ún. gördülő ellenőrzése, légi szállítású csapatok 
bevetésével. 
3. bekerítő különítmények (obhogyjascsij otrjad), kisebb lét-
számú alakulatok bevetése, amikor egy-egy alegységet a fő-
erőktől elkülönülten, önálló feladattal irányítanak a védők há-
ta mögé.308 
 
 

A háború mérlege 
 
A Szovjetunió egy olyan 10 éves háborúba bonyolódott bele, 
ahol kezdetben a magyar ’56, illetve a cseh ’68 
eredményességére számítottak, de csak később, 
belebonyolódva a konfliktusba derült ki, hogy az afganisztáni 
viszonyok között ez teljesen megvalósíthatatlan. A 
hidegháborús logikának megfelelően viszont nem lehetett 
egyik percről a másikra kivonulni komoly presztízsveszteség 
nélkül. 

Szovjet részről az áldozatok számáról eltérő adatok állnak 
rendelkezésre. A két legelterjedtebb becslés szerint 14 433309, 
vagy 45-50 000310 fő volt a szovjet csapatok katonai vesztesége. 
A hivatalos adat szerint – amit az Orosz Föderáció 1995-ben 
elismert – 26 600 volt az elesett katonák száma.311 A 
Szovjetunió részéről a háború összköltsége 35-40 milliárd 
rubel körül volt. 

„A szovjet megszállás kétségtelenül vereséggel zárult, 
amennyiben azt a bevonulás célja felől értékeljük. Moszkvának sem 
az afganisztáni belső helyzetet nem sikerült stabilizálnia, sem pedig 

                                                 
308 Uo. 
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egy olyan politikai rezsimet létrehoznia és hátrahagynia, amely 
tartósan garantálta volna Kabul Szovjetunió iránti lojalitását.”312 
Ám a Szovjetunió későbbi összeomlása szempontjából kár 
eltúlozni a háború jelentőségét, hiszen a katonai jelenlét még 
hosszú ideig fenntartható lett volna, ha az 1970-80-as évekre 
az ország nem sodródik az egyre mélyebb belpolitikai és 
gazdasági válság felé. Ezt csak tetézte, hogy az afgán kaland 
hatalmas összegekbe került Moszkvának, nem beszélve a még 
jelentősebb presztízsveszteségről.313 

Afgán részről az agrárszektor vesztesége volt 
meghatározó, egy olyan országban, ahol a lakosság nagy 
részének ez jelentette a megélhetése egyetlen forrását. Az 
ENSZ menekültügyi szervezete szerint az ősi technikával 
épült öntözőberendezések szinte teljesen elpusztultak. Az 
állatállomány is jelentős károkat szenvedett. Az ökrök 50%-a, 
a juhállomány 70%-a, illetve csaknem a teljes lóállomány 
megsemmisült.314 

Jelentős infrastrukturális károk is keletkeztek, melyek a 
mai napig hatással vannak Afganisztán helyzetére. Ez kb. 10 
milliárd dolláros anyagi kárt jelent, ami az 1978 előtti 
fejlesztések 75%-át teszi ki. Minden második iskolát 
leromboltak, a korházak, segélyállomások több mint 50%-a, a 
távközlési vonalak ¾-e, az állami szállítóeszközök 20%-a 
pusztult el. 

Az afgán emberi veszteség nagyságrendekkel 
jelentősebbnek mondható, hiszen a halottak száma egymillió 
körülire tehető, míg a háború alatt több mint ötmillió ember 

                                                 
312 SZ. BÍRÓ 2001, 27. o. 
313 Nagyban rombolta a Szovjetunió katonai erejéről meglévő 

elképzeléseket, hogy a második világháború óta először kerültek harci 

bevetésre a szovjet csapatok külföldön – kivételt képez az 1956-os 

magyar és az 1968-as csehszlovák beavatkozás, de az a Varsói 

Szerződés keretein belül zajlott –, s ez megalázó vereséggel zárult. 

(HAJMA 1995, 98. o.) 
314 HEIMER 1989, 11. o. 
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kényszerült elhagyni hazáját, ami a háború előtti 
összlakosságnak kb. egyharmadát jelenti.315 

Végül két fontos értékelésre szeretném felhívni a 
figyelmet, amelyekkel – azt gondolom – teljes mértékben 
egyetérthetünk. Az első az SZKP Központi Bizottságának 
1988. május 10-én kelt levele, melyet kizárólag belső használat 
mellett minden párttaghoz eljuttattak: 

„A háború kezdetén képünk a valós társadalmi és gazdasági 
helyzetről az országban nem volt eléggé világos. Abban az időben 
ennek a nehezen megközelíthető országnak a sajátos földrajzi 
tulajdonságairól sem volt megfelelő elképzelésünk. Ez 
visszatükröződött csapataink irányításában a kicsi, mozgékony 
egységek ellen, ahol nagyon keveset értünk el a modern katonai 
technológia segítségével.” A levél a szovjet politikai és katonai 
vezetés hibáit is megemlíti: „teljesen figyelmen kívül hagytunk 
nemzeti és történelmi tényezőket, legfőbbképpen azt a tényt, hogy a 
megjelenő fegyveres idegeneket Afganisztánban a nép mindig 
fegyverrel a kezében fogadta. Ez így volt a múltban is, s így történt 
akkor is, amikor csapataink bevonultak Afganisztánba, még akkor is, 
ha becsületes és nemes szándékkal érkeztek oda.”316 

A másik vélemény, amely jól összefoglalja a kalandot, 
Alekszandr Prohanov újságíró tollából származik. A cikk az 
1988. február 17-i Literaturnaja Gazeta-ban jelent meg: 

„Amikor csapataink bevonultak, úgy gondolták, hogy 
jelenlétükkel sikerül kiegyensúlyozni a határokon túlról jövő erőteljes 
nyomást, és hogy a belső viszályok lassan elcsendesednek. Úgy 
véltük, a győzelmet aratott párt, az ANDP meghatározza az állami 
fejlődés útját, képes lesz létrehozni egy cselekvő struktúrát, amely 
átfogja az egész országot. De vajon lehetséges-e egyáltalán a 
szocializmus szilárd politikai struktúrája egy olyan országban, ahol 
megszámlálhatatlanul sok törzs, vándorló népcsoport, agglomeráció, 
vezér és kényúr valamiféle egybemosódó közeget, ingoványos 
szociális masszát alkot? Ebben a középkori zagyvalékban még csak 
éppen hogy elkezdtek kiforrni a korunkkal egybehangzó formák, és 

                                                 
315 GALÁNTAY 2002, 1151. o. 
316 A levél teljes szövege: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/ 

NSAEBB57/soviet.html. Document 21. 
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erre a süppedékes mocsárra tervezték emelni a szocializmus 
építményét.”317 

Az utóbbi nézőpont rendkívüli éleslátással mutat rá arra, 
hogy a szovjet−afgán háború miért nem lehetett eredményes a 
szocializmus terjesztésének szempontjából, ám kis túlzással 
azt is állíthatjuk, hogy az idézet Afganisztán jelenlegi helyzetét 
tekintve sem járna messze az igazságtól, csak a szocializmus 
szót ki kellene cserélnünk demokráciára. 
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ANTONIO DOMINGO LILÓN 
 

MAGYAR KATONÁK A DOMINIKAI 

FEGYVERIPARBAN (1947-1957)318 
 
 
A II. világháború után a dominikai gazdaság, főleg 
élelmiszerexportja révén, viszonylag jó helyzetben volt és a 
kormány egy olyan iparosítási programot tűzött ki célul, 
amelynek az első kísérlete a Hispaniola konzorcium volt, ami 
1947. február 10-én alakult meg. A testület célul tűzte ki a 
Dominikai Köztársaságon belül mindenféle kereskedelmi és 
iparvállalat létesítését, fejlesztését és működésük 
összehangolását; olyan vállalatok létesítését és működtetését a 
Dominikai Köztársaság határ menti területein, melyek  hazai 
és külföldi nyersanyagokat és termékeket használnak. A 
Hispaniola konzorcium első létesítménye egy san cristóbali 
cipzárgyár volt, viszont a gyár egyetlen hét alatt több cipzárt 
termelt, mint amennyit az egész karibi térség egy egész év 
alatt képes lett volna felvásárolni. Ekkor a kormány felismerte 
ennek a tervnek az abszurditását és elbocsátotta a gyár 
igazgatóját, akinek a helyére a magyar Kovács Sándor került, 
és vezetése alatt a Hispaniola konzorcium látványos fordulatot 
vett, mivel az ő tervei között egy fegyvergyár - La Armería – 
létrehozása szerepelt. 

Bár közvetlen fegyveres támadás a térség más országa 
részéről nem fenyegette a Dominikai Köztársaságot, viszont az 
emigrációban - fõleg Kubában és Venezuelában – élő 
dominikai ellenzéket az említett országok és Guatemala 
kormánya is fegyverekkel támogatta. Például 1947-ben 
Kubában szervezõdött egy hadművelet, a Cayo Confites 
invázió, melyben Fidel Castro és Carlos Franqui is részt vettek 
volna, de végül is nem valósult meg. 1949. június 9-én 
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Guatemalából indult egy invázió Arévalo elnök 
támogatásával. Tíz évvel késõbb, 1959 júniusában újabb 
invázióra került sor, mely Fidel Castro Kubájából indult a 
kubai kormány támogatásával. Tehát létezett egy valós külsõ 
veszély. 

Ezek a körülmények valóban indokolták a fegyvergyár 
létrehozását. Az is igaz, hogy a dominikai fegyveres erők 
fegyverkezésével Trujillo konszolidálta diktatorikus 
hatalmát.319 Megszerezhette volna nemzetközi piacról is a 
fegyvereket, de az iparosítási politika célja – mint más latin-
amerikai országokban  is – az volt, hogy az importot saját 
termeléssel helyettesítsék. 

A II. világháború után az észak-amerikai kormány 
megtagadta a fegyvereladást a Trujillo rezsimnek. Így 
meghiúsult Trujillónak az a vágya, hogy megvalósuljon a 
belsõ katonai ellátás teljes függetlensége és ezzel a diktatúra 
konszolidációja. Ezek megvalósításában fontos szerepet 
játszottak a magyarok. 

1947. február 10-én jött létre a Corporación Hispaniola (La 
Hispaniola C x A), egy privát intézmény, melynek célja 
„különféle kereskedelmi és ipari vállalatok alapítása, fejlesztése és 
működtetése a Dominikai Köztársaságban”.320 Első 
vezérigazgatója a volt román diplomata, Henry Helfant321 lett. 
Helfant első terve, egy zipzárgyár alapítása, sikertelennek 
bizonyult, ennek következtében elbocsátották a testület 
igazgatóságából. Még ez év decemberében helyét a La 
Hispaniola C x A vezérigazgatói székében a magyar 
Alexander Kovács vette át, aki New Yorkból érkezett Henry 

                                                 
319 Rafael Leonidas Trujillo Molina (1891. október 24.–1961. május 30.), a 
Generalissimus, több mint három évtizeden át (1930-1961) uralkodott a 
Dominikai Köztársaságban. Katonai és politikai karrierjét a Dominikába 
irányuló amerikai katonai invázió idején (1916-1924) kezdte. 1930. augusztus 
16-án lett a Dominikai Köztársaság elnöke. Azelőtt a dominikai fegyveres 
erők főparancsnoka volt dandártábornokként.  
320 United States National Archives (USNA) 839.24/11-14 9. Ralph Ackerman. 
From Ciudad Trujillo to Department of State. Report: Armaments – 
Developments Affecting; Manufacturing. November 1, 194 9,  7. o. 
321 HELFANT 1947. 
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López-Penha, a New York-i Dominikai Konzulátus volt 
alkalmazottja, társaságában. Alexander Kovács egy sokkal 
elfogadhatóbb és a rendszer politikájával jóval könnyebben 
összeegyeztethető tervet terjesztett a Generalisszimusz elé: egy 
civil használatra ipari termékeket is előállító fegyvergyár 
létesítését. Ami a fegyvereket illeti, Kovács tervének 
elfogadásában külső és belső tényezők is fontos szerepet 
játszottak. Az elsők között megemlíthetjük Trujillonak a belső 
katonai ellátás függetlensége iránti vágyát, mint katonai 
diktatúrájának konszolidációját; másodsorban, hogy Észak-
Amerika megtagadta a fegyverek eladásást a rezsimnek, 
valamint közrejátszott a térség több kormányának Trujillo 
rezsimjével kapcsolatos álláspontja, illetve a külföldi 
dominikai ellenzék támogatása ezen kormányok részéről.  

Az Alexander Kováccsal kapcsolatos információk nagyon 
ellentmondásosak. Az USA Tengerészeti Hivatalának 1952. 
november 19-i jelentése szerint Kovács "1889-ben született 
Budapesten. Itt elvégezte a Budapesti Mûszaki Egyetemet, ahol 
mechanikai mérnök szakképesítést szerzett; a két világháború között 
Bécs és Budapest különbözõ gyáraiban dolgozott. 1938-ban elhagyta 
Európát, és 6 éven át jelentõs posztokat foglalt el az indiai kormány 
fegyvergyártási programjához kapcsolódva".322 Vorshirm, aki 1949 
és 1957 között az asszisztense volt, szintén osztotta ezt a 
véleményt.323 A maga részérõl Gardiner azt írja Kovácsról, 
hogy "a II. világháború idején különbözö közlekedési problémák 
megoldásán dolgozott a briteknek Burmában".324 A La Nación című 
dominikai napilap 1957. november 21-i számában, Kovács 
temetése kapcsán azt írták, hogy "Kecelen született, 
Magyarországon, 1888. november 2-án. Hazájában az iparral 
foglalkozott, és az I. világháborúban tiszt volt. A II. világháborúban 
a hadi szállítások irodájának tanácsosa volt Indiában. 1946 
decemberében érkezett a Dominikai Köztársaságba, egy évvel késõbb 
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megkapta a kivételes állampolgárságot, és késõbb a Hadügyi 
Technológiai Szolgáltatások Titkárságának általános igazgatója 
lett."325 

Kovács terve egy „komplett szerelőműhely” felállítását 
tartalmazta először fegyverjavítási célokra, amelyet aztán 
később igazi fegyvergyárrá alakítanának át326. 

A szóban forgó memorandumot Lotsos Vilmos magyar 
mérnökkel közösen dolgozták ki, aki akkoriban a „budapesti 
„Ferrtechnika” gyár (sic)327 tulajdonosa és a „Vas- és Fémárugyár” 
(sic)328 Főigazgatója, mely [...] gépek és szerszámok, valamint háború 
esetén fegyverek első számú előállítója volt”329. A gyártás részben 
hazai felhasználásra történne, részben exportra, „ez esetben 
baráti, szomszédos és dél-amerikai országokkal lehetne számolni”330. 

A projekt első, 6 hónapos lefutású terve a jelenlegi 
gépgyár331 átalakítását és ennek modern szerelőműhellyé való 
bővítését tartalmazta. Emellett tervbe volt véve egy „szuper-
könnyű, 2,5 kg súlyú, 8 mm kaliberű, vizszintes irányban 800 m-es 
lőtávolságú”332 kézi gépfegyver gyártása. A féléves terven belül 
kirajzolódótt a „fegyver, lőszer és más termékek gyártásával 
kapcsolatos előkészületek és tervrajzok kivitelezésének” éves terve. 
Az említett projekt kivitelezéséhez természetesen szükséges 
lenne szakképzett, elsősorban magyar munkaerő 
importálására. Ezek szakmailag kiképeznék a dominikai 
munkásokat, ugyanakkor fel tudnák mérni egy 
„szakmunkásképző iskola”333 alapításának lehetőségeit. Az éves 
terv végeredménye szerint 6-7% lenne külföldi mérnök és 
munkás, míg a fennmaradó 93-94% dominikai lenne, „akik 
lépésről-lépésre felváltanák a külföldieket; mindez két év alatt lenne 

                                                 
325 La Nación, 21 de noviembre de 1957, 1-6. o. 
326 AGN-AGE. 1949/11-19. Memorándum, s/f, 1. o.  
327 Helyesen Ferrotechnika (D.L.). 
328 Fémárugyár (D.L.). 
329 AGN-AGE. 1949/11-19. Memorándum, 2. o. 
330 Uo. 1. o. 
331 Ezt a műhelyt már akkor létrehozták, amikor a La Hispaniola, C x A még 
Helfant irányítása alatt állt. 
332 AGN-AGE. 1949/11-19. Memorándum, 2., 4. o.  
333 Uo. 3. o. 
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elérhető”334. A gyár személyzete kb. 1500 dolgozóból állt. A 
magyarok és dominikaiak mellett dolgoztak itt olaszok, 
németek, osztrákok és románok, de az irányítás a magyarok 
kezében volt. 

Az említett Memorandum szerint a fegyvergyártás éves 
mennyisége a következőképpen alakulna: 
-10 000 – 15 000 db 8 mm-es automata fegyver (kézi 
gépfegyver)  
-10 000 – 15 000 db 7/35 mm-es ismétlőfegyver 
-20 000 – 30 000 db gyalogsági puska 
-1 000 db különböző kaliberű gépfegyver 
-100 db 40 mm-es automata légvédelmi ágyú 
-200 db 20 mm-es nehéz légvédelmi gépfegyver 
-50 – 100 db 8 cm-es tüzérségi tábori ágyú 
-50 db 10.5 cm-es tábori ágyú 
-70 db 75 mm-es légvédelmi ágyú 
-30 db 105 mm-es légvédelmi ágyú 
-50 db 150 mm-es ágyú (T tarack) 
-500 – 1 000 db aknavető.335 
Ami a felvázolt projekt költségvetését illeti, a befektetett 
összeg  5 000 000 RD$ lenne.336 

Az ipari komplexum San Cristóbalban került megépítésre, 
jóllehet "az anyahivatal a Nemzeti Palotában helyezkedett el."337 A 
létesítmény kilenc, tágas térben elhelyezett épületbõl állt. A 
technikai irodák és a műhelyek San Cristóbalban voltak, a 
kémiai üzem és a lőporgyár pedig Villa Mellában. Ez 
utóbbiban Brazíliából érkezett magyar szakértők dolgoztak, a 
Quimex do Brasil alkalmazottai. Ebben az üzemben volt egy 
villamosenergia-termelő egység, egy kohószint, szerszám- és 

                                                 
334 Uo. 6. o. 
335 Uo. 7. o. (Az itt említett fegyverek többsége szerepel az 1938-44 között 
Magyarországon gyártottak között.) 
336 Uo. 6. o. 
337 VORSHIRM 1993, 145. o. 
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asztalosműhelyek, két elektromos kemence az acélgyártáshoz, 
valamint a tervezők és rajzolók irodái stb.338 

1948 elején elkezdődött a fegyvergyártás. A fegyverek és 
más hadi felszerelések javítása mellett – Ackerman 1949-es 
jelentése szerint – az össztermelés havi 200 kisebb fegyver 
volt. Gyártottak géppisztolyt .30-as kaliberrel (Király-Cristóbal 
névvel)339, Mausereket, automata Beretta fegyvereket, .50-es 
kaliberű Thompson géppuskákat, kisebb mozsárágyúkat stb. 
A legtöbb fegyver gyártása a szabadalmak birtokosainak 
engedélye vagy felhatalmazása nélkül történt. A lőszerek 
gyártása során 7.30 mm, 9 mm, 20 és 40 mm-es lövedékeket 
állítottak elő; a vegyi üzemben kén- és nitrátsavat gyártottak, 
valamint puskaport a gyalogság és a tüzérség számára, 
nitrocellulózt és nitroglicerint. A termékek a dominikai 
hadsereg és a Nemzeti Rendőrség részére készültek. 

1955 decemberében, amikor Trujillónak átadták az "Ipari 
Arany Érdemérmet", beszédében Alexander Kovács azt 
mondta, hogy "a mai napon kijelenthetjük, hogy Új Hazánk Atyja 
és Jótevője igyekezetének köszönhetően a nemzeti biztonság 
tekintetében teljesen önállóak vagyunk a fegyvergyártást illetően, a 
revolverektől, puskáktól, pisztolyoktól és automata fegyverektől 
kezdve a 50-es kaliberû nehézgépfegyverig; a lőszerek, 
robbanóanyagok és puskapor tekintetében csakúgy, mint a hadsereget 
érintő javítások és a hadiellátás vonatkozásában".340  

A fegyvergyár személyzete – az adminisztrátoroktól a 
technikusokig és munkásokig bezárólag – különböző 
nemzetiségű emberekből tevődött össze. Kovács szerint a gyár 
"mintegy 1.500 embernek és családtagjaiknak adott munkát és 
kenyeret",341 akik között a források szerint 200-300 között 

                                                 
338 Uo.; USNA 839.24/11-149. Ackerman. Report..., 1-7. o.; USNA IFI # 
4409.0104. Naval Intelligence. Report..., 1-2. o. 
339 A .30-as Cristóbal karabély és a magyarországi 39 M 9 mm-es gépfegyver – 
amelyből 1943-1944-ben 8 652 darabot készítettek – feltalálója a magyar 
Király Pál volt, a Danuvia Rt. fegyver - és lőszergyár mérnöke.  
340 El Caribe, 24 de diciembre de 1955. 
341 El Caribe, 24 de diciembre de 1955, .1 o. 
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ingadozott a külföldiek száma.342 A gyárban többek között 
magyarok, olaszok, németek, osztrákok, románok és 
dominikaiak dolgoztak, és az irányítás korábbi magyar 
katonatisztek kezében volt. Ackerman így írt errõl: "a legtöbb 
szint igazgatóit úgy mutatták be, mint a magyar hadsereg tisztjeit. 
Háromról azt mondták, hogy volt altábornagy, és egyről azt, hogy 
őrnagy. Az irányítás és a fontosabb technikai posztok nyilvánvalóan 
a magyarok kezében voltak."343 A három magyar altábornagy volt 
Cziegler Gusztáv, Stirling László és Matoltsy Elek.344 

Amikor a fegyvergyár katonai vezetéséről szólunk, meg 
kell különböztetnünk a képzett katonákat és a kinevezetteket. 
Az előbbiek csoportjához tartoznak a fentebb említett 
magyarok, az utóbbiakhoz maga Kovács, akit az 1954. 
november 16-án kelt 372-es számú határozat alapján a 
hadsereg tiszteletbeli tábornokává neveztek ki; később, 1957. 
január 2-án a 2342-es számú elnöki határozattal elnyerte a 
tiszteletbeli vezérőrnagy címet.345 Ezzel egyidõben López-
Penhát, aki a fegyvergyár általános titkára volt, és Alfredo 
Vorshirmot, aki Kovács asszisztenseként tevékenykedett, az 
1954. november 16-án kelt 377-es számú határozattal 
kinevezték a Nemzeti Hadsereg tisztelebeli alezredesének, 
illetve őrnagyának. 

A fegyvergyár magyar kollektívája hierarchikus 
tagoltságot mutatott. Egyik oldalon álltak a tiszt-igazgatók, a 
másikon a szakképzett munkások és technikusok. A magyar 
irányítócsoport a következő tagokból állt: Alexander Kovács, 
aki a fegyvergyár általános igazgatója volt, Bezler Károly, a 
fegyvergyár igazgatója, Helle Emil mérnök, a kisfegyvereket 

                                                 
342 Ackerman 200-300 főt említ, akik teljes állásban a gyárban dolgoztak: 
USNA 839.24/11-149. Ackerman, Report..., 1., 6. o.; a Tengerészeti Hivatal 
jelentése 200-at említ: USNA IFI # 4409.0104. Naval Intelligence. Report..., 1. 
o.; ugyanakkor Kemény Gyula a The New York Times 1950. június 4-én 
megjelent számában mintegy 300-at említ: NYT, June 4, 7. o. 
343 USNA 839.24/11-149. Ackerman, Report..., 5. o. 
344 SZAKÁLY 1984, 366., 588-589. o. 
345 AGN-AGE. 1954/13-19a. N° 372; El Caribe, 28 de diciembre de 1955; Gaceta 
Oficial N° 8077, Enero de 1957. 
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elõállító műhely vezetője, Tóth Gábor mérnök, a lőszergyártó-
részleg vezetője, Tassonyi Álmos mérnök, a 
robbanószergyártó-részleg irányítója és Ojtozy Ernst mérnök, 
a Kémiai Üzem (Lőporüzem) igazgatója. Fuhrer Andor szerint 
a legkisebb kapcsolat sem volt közöttük, és volt mintegy 60-70 
munkás is.346 Az Általános Bevándorlási Hivatal archív 
anyagai szerint a többségében mérnökökből és 
szakemberekből álló első magyar csoport Bordeaux-ból 
(Franciaország) hajón érkezett Ciudad Trujilló-ba 1948. 
október 6-án,347 míg egy másik csoport Svájcból repülőgépen 
1949. június 11-én.348 

Sajnos a levéltári források alapján nagyon keveset tudunk 
a vezetőség többi magyar tagjáról, például Stirlingrôl, 
Matolcsiról, Czieglerrôl, vagy Király Pálról. Szerencsére 
rendelkezésünkre áll egy dokumentum Király Pál 
kihallgatásáról, melynek oka Király azon feltételezett 
szándéka volt, hogy a Cristóbal karabély terveit eladja 
külföldre. Mindenesetre Király Pált Santo Domingoban érte a 
halál. A magyaroknak, mivel a hadiiparban dolgoztak, nem 
volt kapcsolatuk a dominikai politikai elittel, természetesen 
kivételt képzett ez alól Kovács és felesége, Kovácsné Batta 
Rózsa, akik maguk is a dominikai elithez tartoztak. 

Alexander Kovács - López-Penha és Vorshirm kíséretében 
- több külföldi országba és ellátogatott, és a Dominikai 
Köztársaságban is fogadott küldöttségeket. 1952-ben 
meglátogatták Odría tábornokot Peruban; a következõ évben 
Rojas Pinillahoz látogattak Kolumbiába, aki 1 500 Cristóbal 
karabélyt vásárolt, ami "közel 1 hónap alatt megtermelt" 

                                                 
346 A szerző interjúja Fuhrer Andorral. Paya-Baní, a Dominikai 
Köztársaságban, 1996. január 16-án. 
347 AGN. Dirección General de Migración. Año 1948, Libro 567, NNş 33769-
33775; Libro 568, NNş 34577-34608. 
348 AGN. Dirección General de Migración. Año 1949, Libro 625 NNş 37051-
37071, 37104-37121, 37169-37172. 
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fegyvermennyiséget jelentett.349 Hivatalos útjaik célpontja volt 
még Ecuador, Svájc és Izrael. Az USA-ba is ellátogattak, ahová 
a Pentagon hívta meg õket Olmsted tábornok segítségével. Az 
út célja az volt, hogy fegyvereket adjanak el, ez azonban nem 
valósult meg. 

Azok sorából, akik a Dominikai Köztársaságba és a 
fegyvergyárba látogattak, ki kell emelni Martial Valin 
tábornokot, a francia fegyveres erők általános felügyelőjét, aki 
1953-ban járt Trujillo államában. Hivatásos jellegű volt a 
látogatása, amelynek során kitüntette Trujillót és testvérét, 
Héctor B. Trujillót, az ország elnökét. A fegyvergyárban és a 
lőporgyárban tett látogatása után Valin kijelentette, hogy 
"minden lépésem után világosan látom azt a jelentős fejlődést, 
amelyet Trujillo teremtő képzeletének mozgatóereje váltott 
valóra."350 Szintén ki kell emelni Olmsted amerikai tábornokot, 
aki a "Tengertúli Beszerzési Program" vezetője volt, és "hivatala 
külföldi hadianyagokkal és felszerelésekkel látta el az 
államhivatalt,"351 Jerauld Wright admirálist, az amerikai Észak-
Atlanti hadiflotta parancsnokát és a NATO atlanti erőinek 
szövetségi főparancsnokát (SACLANT),352 L. S. Sabin 
tengernagyot, az USA tengerészgyalogságának atlanti 
parancsnokát.353 

Érdekes küldöttség érkezett Izraelbõl, melynek tagjai 
között volt Chaim Herzog, a Washingtonban lévõ Izraeli 
Nagykövetség katonai attaséja, aki később az ország elnöke 
lett. A küldöttséget a fegyvereladások érdekelték: "Amikor az 
izraeliek a Dominikai Köztársaságban jártak, érdeklődést mutattak 
Cristóbal karabélyaink megvásárlása iránt, de nem tudtunk 

                                                 
349 VORSHIRM 1993, 149-153., 157-159. o. Egy másik levéltári dokumentum 
10 000 fegyverről szólt: AGN. 20115-18/35-18. C.T.19161-54/A. 13 de agosto 
de 1954, 1. o. 
350 Revistas de las FF.AA. Dominicanas. Año IV, N° 31, Noviembre de 1953, 34-
35. o. 
351 VORSHIRM 1993, 151. o. 
352 Revista de las FF.AA. Dominicanas. Año VII, N° 59, Marzo 1956, 27-30. o. 
353 Revista de las FF.AA. Dominicanas. Año VIII, NN° 73-74, Mayo-Junio de 
1957, 32-34. o. 
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megegyezni az árat illetően, mert Trujillo ugyanazt a magas árat 
akarta kapni, mint a kolumbiaiktól. Én kitartóan ragaszkodtam az 
eladáshoz, azzal érvelve, hogy egy esetleges arab-izraeli háborúban 
fegyvereink olyan széles nyilvánosság előtt válnának ismertté, hogy 
ez hasznot hozna számunkra. De nem jártam sikerrel, és Herzog és 
küldöttsége anélkül távozott, hogy megkötöttük volna az üzletet."354 

A Cristóbal karabélyok Fidel Castro kubai 
gerillaháborújában is szerepet játszottak. Annak ellenére, hogy 
az USA kormány embargója sújtotta a Batista rezsimet, Trujillo 
és Somoza355 szállítottak neki fegyvereket. A gerillacsapatok a 
kubai hadseregtől szerezték a fegyvereket.356  

Bizonyos amerikai körökben tervezték a San Cristóbal-i 
fegyvergyárnak az USA védelmi programjában való 
felhasználását. Erre utal például egy 1951. január 11-én kelt 
jelentés, amit Ralph Ackerman a Department of State-nek írt. 
Ebben beszámolt Edwin N. Clark és Alfred G. Tuckerman 
látogatásáról, akik mindketten az amerikai hadsereg tartalékos 
tábornokai voltak, s akiket Jozva Leopold Spira, a New York-i 
Industries Trading Corporation elnöke is elkísért, 1951. január 
6. és 9. között. E küldöttség dominikai látogatásának az volt a 
célja, hogy a gyár kapacitását megvizsgálják.357 A két amerikai 
katonatiszt becslései szerint – akiket ugyancsak lenyűgözött a 
gyár és termelőkapacitása, a személyzet és a géppark – "az évi 
termelés mintegy $10 000 000 dollárra tehető"; míg Kovács 
kijelentette, hogy a géppark és a munka növekedésével ez az 
érték "évi $15-20 millió dollár" lehet. A haszon növekedésében 
jelentős szerepet játszott volna az USA és a NATO országok 
fegyverszükséglete, és a gyár ellenőrzésével lehetséges volt 
"annak megakadályozása, hogy a fegyvereket nem fontos vagy nem 
kívánatos helyszínekre juttassák el."358 A Tengerhajózási Hivatal 
1952. november 19-i jelentésében említést tettek erről a 

                                                 
354 AGN. 20115-18/35-5. Israel-Armas; VORSHIRM 1993, 158. o. 
355 Nicaraguai diktátor. 
356 AGN. 20115-18/35-8. Cuba-Armas; FRANQUI 1976; ESPAILLAT 1967. 
357 USNA 739.561/1-1151. Ralph Ackerman. Report: Possible Utilization of San 
Cristóbal Arms Plant in the United States Defense Program. Januar 11, 1951. 
358 USNA 739.561/1-1151. Ackerman, Report..., 2. o. 
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látogatásról és üzletről, jóllehet úgy jellemezték, hogy "1952-
tõl kezdve nincsenek információk az üzletkötések kiterjedtségéről, 
amelyek úgy tűnik, befejeződtek."359  

1955. december 20-án Trujillo kormányzó ezüstlakodalma 
alkalmából Ciudad Trujillóban megrendezték a Szabad Világ 
Békéjének és Testvériségének Vásárát. Ezen a rendezvényen 42 
ország vett részt, és különböző mezőgazdasági, halászati, ipari 
és kereskedelmi termékeket állított ki úgy a házigazda, mint a 
többi résztvevő. A Hadierő Pavilonjában kiállító Technológiai 
Üzemet jelentős mértékben reklámozták. "Bemutatták technikai 
termékeiket, amelyek segítségével érzékelni lehetett ennek a 
részlegnek a csodálatos munkáját, úgy kereskedelmi értelemben, mely 
vonatkozásban kiemelkedtek a vasdrótok, a kályhák, a légkondiciónáló 
berendezések stb., mint hadi értelemben: a legmodernebb fegyverek 
egész gyűjteménye volt látható, amelyeket a fegyvergyár 
műhelyeiben gyártottak."360 W. K. Harrison, amerikai 
altábornagy, a karibi térség főparancsnoka kijelentette, hogy 
"a Köztársaság ipari fejlődése tette rám a legnagyobb hatást."361 

1957. november 21-én  Santo Domingóban meghalt 
Alexander Kovács, a fegyvergyár atyja. Halála óráján azon túl, 
hogy a Technológiai Üzem általános igazgatója és tiszteletbeli 
tábornok volt, Kovács volt a Nemzeti Atomkutató Bizottság 
elnöke, tiszteletbeli ausztriai konzul, és dicsekedhetett a 
"Trujillo, a Duarte és a Kolumbusz érdemrenddel, és az Ezüst 
Nagykereszt valamennyi fokozatával."362 (Generalisszimusz Rend, 
elsõ osztály; Tengerészeti Érdemérem, első osztályú fokozat; 
Trujillo érdemrend, hivatali fokozat; a Légierő első osztályú 
érdemérme, megkülönböztető fehér jelzéssel.)363 

Már jóval Trujillo bukása előtt a fegyvergyár számos 
szakembere elhagyta az országot. A többségük az USA-ba 
ment. Kovács halálával és Trujillo bukásával a fegyvergyár 
lehanyatlott. A fegyverek helyett polgári használatra szánt 

                                                 
359 USNA IFI # 4409.0104. Naval Intelligence, Report..., 2. o. 
360 ALBUM 1956, 72. o. 
361 Uo. 150. o. 
362 La Nación, 21 de noviembre de 1957, 1. o. 
363 Revista de las FF.AA. Dominicanas. NN° 68-69, Enero-Febrero de 1957, 56. o. 



Magyar katonák a dominikai fegyveriparban (1947-1957) 

143 

eszközöket kezdtek gyártani, például kórházi ágyakat, 
fémpadokat az iskoláknak, vasasztalokat, szögesdrótokat, 
csuklópántokat, kilincseket, kanalakat stb, és ezenkívül olyan 
cikkeket, amelyeket már korábban is gyártottak ott: 
légkondicionáló-berendezéseket, hűtőszekrényeket, 
összecsukható székeket, vascsöveket a vízvezetékekhez, 
csatornákhoz és alagútcsövekhez stb.364 Több berendezésük az 
idő múlásával használhatatlanná vált és "elkerülhetetlen volt a 
(gyár) bezárása, és ma egy olyan halott, amely nem tud már magához 
térni, az ez ügyben tett erőfeszítések ellenére sem."365 (A 
fegyvergyár technológiai üzemei még léteznek és polgári 
használatra termelnek eszközöket. 1990. március 11-én 
létrehoztak egy szabad zónát is, amelyet a "San Cristóbal-i 
Fegyvergyár Szabad Export Övezetének" neveznek.) 

Az 1950-es évtized utolsó éveiben Latin-Amerikában 
különböző politikai változások zajlottak le. Trujillo vendégei 
voltak Juan Domingo Perón (Argentina), Gerardo Machado 
(Kuba), Fulgencio Batista (Kuba), Marcos Pérez Jiménez 
(Venezuela) és Rojas Pinilla (Kolumbia) diktátorok. Trujillo 
rezsime szétzilálódott. 1959. június 14-én került sor Constanza, 
Maimón és Estero Hondo inváziójára, amely Kubából indult, 
Venezuela hallgatólagos támogatásával. Ennek során, mintegy 
megtorlásképpen, a rendszer a legkegyetlenebb korlátozó 
módszereket vezette be, amelyek mind a hazai, mind pedig a 
nemzetközi közvélemény figyelmét felkeltették. Más 
események is hozzájárultak Trujillo bukásához, mint például a 
venezuelai elnök, Rómulo Betancourt elleni merénylet, amely 
a dominikai rezsimmel szemben különböző szankciók 
bevezetését vonta maga után, többek között azt, hogy az 
AÁSZ (Amerikai Államok Szervezete) tagállamai 
megszakították diplomáciai kapcsolataikat a Dominikai 
Köztársasággal; a Mirabal nővérek meggyilkolása; a dominikai 
egyház 1960. január 31-én kelt rendszerellenes pásztorlevele 
stb. 1961. május 30-án Trujillo diktátort kivégezték. 

                                                 
364 La palabra de Santo Domingo, Año XXVI, Vol. 210, Julio de 1964, s/n. 
365 JAVIER GARCÍA 1985, 316. o. 
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Politikai és katonai szempontból a fegyvergyárat sikeres 
vállalkozásnak tekinthetjük. Kielégítette a Trujillo rezsim 
fegyverkezési szükségletét és viszonylag kiterjedt piaca volt a 
Dominikában gyártott fegyvereknek. Nyilvánvaló, hogy a 
dominikai fegyvergyár mindvégig az amerikai hatóságok 
kontrollja alatt állt és betöltött bizonyos szerepet a bipoláris 
világban, aminek a Dominikai Köztársaság is része volt. 
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MISZLER TAMÁS 
 

A HAFRSFJORDI CSATA 
 
 

Norvégia korai történetének egyik kulcsmozzanata volt a Dél-
Nyugat-Norvégiában található Hafrsfjorban megvívott csata, 
amit a norvég történetírás Széphajú Haraldr (kb. 860–931/32) 
király országegyesítési folyamatának záróakkordjaként tart 
számon. A norvég uralkodóra úgy emlékezünk vissza, mint 
akinek először sikerült egyesíteni az országot, és akit az egyes 
helyi vezetők elfogadtak királyuknak. Torgrim Titlestad 
szerint ez a csata volt az első mérföldkő azon az úton, amely 
elvezetett a norvég nemzet történetében az egységes norvég 
királyságig, amely a 13. században vált teljessé.366 Bár 
Norvégia korai története tele van homályos folttal és 
bizonytalansággal,367 a csata a norvég nemzeti emlékezet 
része,368 hagyománya évszázadokon át fennmaradt. 

Jelen tanulmányban megpróbálom a terjedelmi korlátok 
szabta keretek között röviden felvázolni a korabeli Norvégia 
politikai viszonyait, a hafrsfjordi csata körülményeit, röviden 
bemutatni az országegyesítési folyamatot és azokat a 
területeket, melyekre Haraldr királysága korlátozódott. 
 
 

„Beszélő” források 
 
Norvégia 9. századi történetére vonatkozóan a régészeti 
források mellett elsősorban a 12. század végén és a 13. 

                                                 
366 TITLESTAD 2006, 7. o. 
367 NIELSEN 1906, 5. o. 
368 A Hafrsfjordban ma a Fritz Røed által 1983-ban állított „Kardok a 
hegyben” (Sverd i fjell) emlékmű emlékezteti az arra járót a csatára. 
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században lejegyzett sagakra369 és a bennük lévő, az 
eseményekkel egy időben keletkezett szkald versekre370 
hagyatkozhatunk. Haraldr király uralkodásával kapcsolatban 
a Snorri Sturlusonnak371 (1179–1241) tulajdonított 
Heimskringla372 (1220–1230), az 1220 körül keletkezett 
ismeretlen szerzőjű Fagrskinna373, valamint a szintén anonim, 
de Norvégiában keletkezett Ágrip af Nóregs 
konungasögum374 és a norvég Theodoricus Monachus375 által 

                                                 
369 A 'saga' (pl. sögur) szó az ónorvég 'segja', (magyarul: 'mondani') szóból ered. 
A 'saga' szó jelentése az ónorvég és a mai izlandi nyelvben 'történelem', 
'történet' jelentéssel bír. 
370 Udvari költők versei, amelyek akár évszázadokon át fennmaradtak, és a 
sagak lejegyzői előszeretettel használták a strófákat a történetek hiteléül. 
Szkald versekről részletesen ld. pl.: HALLBERG 1975, 105–172. o. 
371 Snorri Sturluson az izlandi Hvammurban született 1179-ben, majd három-
négyéves korában került Oddiba, a művelt Jón Loftsson (1124–1179) 
tanyájára, ahol megismerkedett a sagak és a szkald veresek világával, majd a 
13. század elején nem csak a sziget egyik legbefolyásosabb politikusa (kétszer 
törvénymondó [lögsögumaðr], tagja a norvég király, IV. Hákon Hákonarson 
[1217–1262] kíséretének), hanem egyben a középkori Izland legjelentősebb, 
európai léptékű történetírója is lett. 1241 szeptemberében a norvég király 
parancsára megölték.   
372 A Heimskringla a norvég királyok történetét a legteljesebb formában, a 
legnagyobb időkeretet befogva a mitikus időktől 1177-ig beszéli el. A Snorri 
Sturlusonnak tulajdonított művet 1230 után nem sokkal állították össze 
(részletesebben ld. pl. Lexikon, 169-170. o.; MS, 276–279. o.; BAGGE 1989). 
373 A Fagrskinna nevet az izlandi származású norvég történetíró, Þórmoður 
Torfason (1636–1719) adta a díszes kötésben fennmaradt, a norvég királyok 
történetét Fekete Havdan király uralkodásától egészen 1177-ig elbeszélő 
kéziratnak, ami annyit jelent, hogy 'szép pergamen'. (Frk, iii.) A 
Fagrskinnáról ld. bővebben: MS, 177. o.; Lexikon, 89. o. 
374 Az Ágrip af Nóregs konungasögum az 1190-es években keletkezett 
Norvégiában ismeretlen szerző tollából. Az Ágripról részletesen ld.: MS, 5-6. 
o.; Ágrip, ix-xix.; Lexikon, 5-6. o. 
375 Theodoricus Monachus személyének kiléte ismeretlen, annyit biztosan 
állíthatunk, hogy szerzetes volt, így a 12. századi Norvégiában a bencés rend 
tagja volt. A Theodoricus névből következtethetünk arra, hogy a Þórir nevet 
viselte és Niðarhólmr kolostorában dolgozott. A kutatók két személyt 
ismernek a norvég egyházi hierarchiából, akiket Þórirnak hívnak a 
korszakban, a hamari püspököt (1189/90–1196) és a későbbi érseket, Þórir 
Guðmundarsont, aki 1206–1214 között volt a norvég egyház vezetője 
(Theodoricus, ix-x.). 
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jegyzett latin nyelvű Historia de Antiquitate Regum 
Norwagiensium a legfontosabb kútfőink. A hafrsfjordi csatáról 
konkrétan egy egykorú szkald vers emlékezik meg, a 
Haraldskvæði376 (Harald ének), amelyet Þorbjörn 
hornklofinak377 tulajdonítanak. A későbbi sagahagyomány 
úgy értelmezte az ütközetet, mint az utolsó nagy csatát, 
amellyel Haraldr Norvégia egyeduralkodója lett. A 
királyéletrajzokat bemutató királysagak mellett fontos 
forrásaink még a nemzetségi sagak378 kategóriájába tartozó 
Kopasz Grim fia Egill története379 (Egils saga Skallagrimsonar), 
amit szintén az 1220-as években jegyeztek le először, valamint 
a Grettis saga. Az izlandi nemzet genezisét először megörökítő 
Ari Þorgilsson (1067–1148) által jegyzett Landnámabók 
(Honfoglalás könyve)380 pedig beszámol arról, hogy Haraldr 
uralkodásának következtében hagyták el sokan Norvégiát, 
hogy új hazát keressenek Nyugaton. 
 
 

Haraldr király egyesítési terve 
 
A skandináv országok korai történetének vizsgálatában fontos 
szerepet kap a királyság egyesítésének folyamata, a 
rikssamling. Történészgenerációk részletesen foglalkoztak a 

                                                 
376 A Haraldskvæði Hráfnsmálként is ismert. A csatára vonatkozó strófái így 
kezdődnek: „…Heyrðir i Hafrsfirði/hvé hizug barðisk/konungr enn kynstóri/við 
Kjötva enn auðlagða…” (Hkr, 53.) A Fagrskinna a Haraldskvæði szerzőjeként 
Hvinbeli Þjodolfr-t ismeri (Frk, 16.). 
377 Þórbjörn hornklofi a 9. század második felében született és Széphajú 
Haraldr király udvarában tevékenykedő norvég szkald költő. Két művet 
ismerünk tőle, a Glymdrápa-t és a Haraldskvæðit. Utóbbi vers pár strófáját 
Þjodolfr ór Hvininek tulajdonítják, aki szintén Haraldr király udvarában 
szolgált.  
378 A honfoglalás korától (870–930) egészen a 11. századig az izlandi 
nemzetségekről szóló sagak, izlandiul: íslendingasögur.   
379 Magyarul Bernáth István fordításában jelent meg 1995-ben (Egils saga). 
380 Csak öt későbbi változatban maradt fenn, amelyekből három középkori 
(Sturlubók, Hauksbók, Melabók) eredetű, kettő (Skarðsarbók, Þórðarsbók) 
pedig a 17. századi (Landnåmabok, 7.). 
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kérdéssel, hogy az egyesítési folyamat a három királyságban 
miért így ment végbe, miért ez a három királyság alakult ki és 
miért nem más területi formációk jöttek létre. A kérdés azért 
merül fel, mert egy viszonylag homogén kultúrájú – azonos 
nyelvű és vallású – társadalomban jött létre három, területileg 
jól elhatárolt királyság, saját hatalmi központtal, saját 
dinasztiákkal. Sverre Bagge szerint a három királyság 
kialakulását alapvetően befolyásoló tényező volt a tenger, 
mivel az egyesítési folyamatok mindhárom országban a 
partmenti régiókra koncentrálódtak. Eszerint úgy tűnik, hogy 
Dánia egyesítési folyamata Jutlandból indult ki, ami 
megmagyarázza, hogy a ma Svédországhoz tartozó Skåne a 
középkor folyamán egészen a 17. század közepéig Dániához 
tartozott. A svéd egyesítési folyamatban pedig Svealand 
látszik hatalmi központnak, így érthető, hogy a középkorban 
Svédországhoz a Skagerakkban és a Kattegatban kis 
földnyelvként csak Gothenburg tartozott. Ennek a 
hipotézisnek megfelelően Norvégia egyesítési folyamata 
Nyugat-Norvégiából indulhatott ki, ahonnan két irányban a 
part mentén egyesítették a területeket Észak és Dél felé. Sverre 
Bagge szerint a legegyszerűbben a norvég partok mentén 
történt meg az egyesítési folyamat, mivel a lakosság nagy 
része a földrajzi adottságoknak köszönhetően a part mentén 
élt.381 

A tenger jelentőségét mutatja, hogy Haraldr ténykedése 
előtt már létezett a ’norvég tudat’382, az Atlanti-óceán 
partvidékének fjordjaiban lakók tudták, hogy annak a 

                                                 
381 BAGGE 1995, 4. o. Norvégia legnagyobb városait ma is a tengerpart 
mentén találjuk. 
382 A 890-es években egy az északi Hålogalandból származó Ottar nevű 
ember számol be Nagy Alfréd (871–899) wessexi király udvarában 
Norvégiáról. Ottar használja a Norðmannaland kifejezést a Hålogalandtól 
egészen Skiringsalig terjedő területre, azonban egyetlen királyt sem említ 
sem Norvégiából, sem Dániából. (SAWYER 2003, 88. o.) Ottar jól elkülönült 
politikai egységet látott Norvégiában, az ország és etnikai csoportja jól 
körülhatárolt volt, függetlenül attól, hogy politikailag még nem volt egységes 
(LUNDEN 1995, 20. o.).  
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közösségnek a tagjai, akik az északi kereskedelmi út mentén 
élnek. Geir Atle Ersland úgy fogalmaz, hogy a norvégokat a 
távolsági kereskedelem integrálta.383 Az ország is innen kapta 
az ’északi út’ nevet: Norge, Nóreg, angolul Norway, németül 
Norwegen.384 Mind a ’Norvégia’ mind pedig a ’norvég’ 
kifejezések régebbi fogalmak voltak az egységesítési 
folyamatnál.385 Igaz, a norvégok gyakran határozták meg 
magukat úgy, hogy ők egy-egy régió lakói, de mindannyian 
tudták, hogy norvégok.386 Ez a közösség tisztában volt vele, 
hogy etnikailag, kulturálisan és gazdasági tekintetben is 
összetartozik, ehhez már csak a politikai akarat és a megfelelő 
nemzetközi környezet kellett, hogy az egyesítés elinduljon.387  

A 9. századi Norvégia számos apró területi egységből, 
királyságból állt, nem volt egységes monarchia. A 9. századra 
vonatkozóan elfogadhatjuk azt, hogy elindulhatott valamifajta 
hatalomkoncentráció, az egyes területek egyre nagyobbak 
lettek.388 A ma ismert Norvégia keleti területeit, az Oslo fjord 
környékét a dán királyok ellenőrizték, a helyi vezérek, 
’kiskirályok’ (norvégul: småkonger) a dán uralkodók 
fennhatóságát fogadták el, az ő szövetségeseiknek számítottak. 
Egon Wamers szerint a dán fennhatóság létét Vestfoldban mi 
sem bizonyítja jobban a nagy királyi hajótemetkezéseknél. A 
834 és a 10. század eleje közötti időszakból eredeztethető, a 
norvégiai Osebergben, Borre-ban és Gokstadban talált 
hajósírok ugyanolyanok, mint a dániai Hedebyben és Ladby-
ben talált sírok, amelyek a dán fennhatóság 
manifesztumaiként értelmezhetők: saját hatalmukat és 
identitásukat fejezték ki az adott területek felett.389 

                                                 
383 ERSLAND 2000, 22. o. 
384 James Lyddon szerint az ’ír tudat’ már a 7. században létezett, jóval 
Haraldr uralkodása előtt (LYDDON 1998). 
385 OPSAHL 2003, 27. o. 
386 MUNDAL 1997, 11. o. 
387 TITLESTAD 2008, 65-66. o. 
388 SIGURDSSON 2008, 26. o. 
389 WAMERS 2002, 245-246. o. 
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Milyen volt a királyi hatalom Norvégiában Széphajú 
Haraldr előtt, és miben hozott Haraldr újat? Halvdan Koht 
szerint a germán népeknél a király fontos szerepet töltött be a 
társadalomban, ő személyesítette meg a népet, egy volt a 
néppel, ez volt jellemző a frank és az angolszász királyokra. A 
korabeli norvég társadalomban azonban nem a király volt a 
legfőbb méltóság, hisz mellette léteztek hersir-ek (vezérek) és 
høfðingi-k (vezetők), akik függetlenek voltak más királyoktól, 
nem tartoztak semmilyen király alá, e tekintetben különböztek 
a déli és az északi germán hagyományok. Koht szerint Haraldr 
a frank tradíciót szerette volna meghonosítani Norvégiában 
is390 az európai gyakorlat adoptálásával.391 

A források tanúsága szerint Haraldr apjától, Fekete 
Hálfdan (kb. 825-835–kb. 860) királytól örökölte a királyi 
címet. A Heimskringla szerint az új király ekkor tízéves volt,392 
s mire legyőzött mindenkit és sikerült egyesítenie Norvégiát, 
az Ágrip szerint elérte a húszéves kort.393 A történészek 
feltételezik, hogy Norvégia egyesítésének terve nem Haraldr-
tól származik, hanem apja fogalmazhatta meg először azt a 
gondolatot, hogy az ’északi út’ menti népeket egy 
királyságban fogja össze. Fekete Hálfdan a források tanúsága 
szerint Közép-Østlandban volt király és kapcsolatait erősítve 
egy nyugati, sogni hercegnőt vett feleségül,394 miután pedig 
meghalt és fia örökölte királyságát, valószínűleg tanácsadók 
segítették uralkodását. 

Haraldr hadjáratát az egységes Norvégiáért segítette a 
nemzetközi helyzet alakulása is. Torgrim Titlestad szerint 
Haraldr hadjáratai a 863-as év körül kezdődhettek. A 860-as 
évek rendkívül nagy aktivitást mutatnak az európai viking 
támadásokat illetően, Titlestad feltételezi, hogy Haraldr 
hadjáratainak köze lehet a megnövekedett angliai és a frankok 

                                                 
390 KOHT 1964, 9-11. o. 
391 TITLESTAD 2008, 70. o. 
392 Hkr, 42.: Haraldr tók konungdóm eptir föður sinn, þá var hann x. vetra 
gamall…”. 
393 Ágrip, 2.: „… ok eignaðisk hann fyrstr konunga einn Nóreg á tvítøgs…”. 
394 TITLESTAD 2008, 71. o. 
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elleni támadásokhoz.395 A 9. század második felében 
nincsenek híreink erős dán királyokról, a jutlandi királyokat 
belső harcok gyengítették396, így valószínűleg Haraldr jól 
érzékelte, hogy nagyobb dániai támadásoktól nem kell 
tartania.397 

A norvég történetírás követve a középkori tradíciókat – 
főleg Snorri Sturlusont –, amelyek nem voltak mentesek a 
meseszerű elemektől,398 korábban úgy vélte, hogy Haraldr 
király bázisa Vestfold volt, ami a 19. századi norvég nemzeti 
felfogásból fakadt, ami nagy jelentőséget tulajdonított a mai 
fővárosnak és környékének. Azonban a dánok és helyi 
csatlósaik valószínűleg nem engedték volna, hogy Haraldr 
azon a területen kezdjen bele az ország egyesítésébe.  
 
 

A hafrsfjordi csata 
 
Magával a csatával kapcsolatban nagyon kevés biztos 
információnk van, a 23 versszakos Haraldskvæði nem ad 
részletes adatokat például arra vonatkozóan, hogy a csata 
időpontjában ki birtokolta a fjordot és természetesen azt sem 
tudjuk biztosan, hogy mikor történt az esemény. 

Az óizlandi források Hafrsfjörðr-nek hívják a fjordot, ami 
két részből áll: a hafr és fjorðr szavakból. Az ónorvég 
hímnemű hafr szó 'kecskebakot' jelent.399 A fjord stratégiai 
fontosságú helyen fekszik, hiszen Vikentől nyugatra, 
Egersund után a nyugat-norvég fjordvidékig ez az első nagy 

                                                 
395 Uo. 
396 SAWYER 2003, 54. o.; TITLESTAD 2008, 72-73. o. 
397 A korábbi időszakokból pl. 813-ból vannak adataink arra vonatkozóan, 
hogy Harald Klak (812–14. majd 819–27.) jutlandi dán király Vestfoldba 
vezetett büntetőhadjáratot, hogy hatalmát biztosítsa a térségben (SAWYER 
2003, 52. o.). 
398 A Heimskringla szerint Haraldr feleségül szerette volna venni a 
hordalandi király lányát, Gyda-t, aki viszont addig nem volt hajlandó 
hozzámenni, amíg Haraldr nem lett Norvégia egyeduralkodója (Hkr, 43.). 
399 TITLESTAD 2006, 15. o.; Bernáth István az Egils saga fordításában a 
Hafrsfjordot Kecskebak-fjordnak fordította (Egils saga, 21.). 
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fjord. A Hafrsfjord mindamellett, hogy keletről érkezve az első 
nagy fjord Nyugat-Norvégiában, ami biztonságot jelentett a 
hajósok számára, egyben stratégiailag is fontos volt a korban, 
mert általa lehetett birtokolni a nyugati kereskedelmi és 
katonai útvonalakat, az ír szigetek, Skócia és Anglia felé, 
amelyek a viking korszakban kifejezetten fontosak voltak 
nemcsak a portyák és hadjáratok, hanem a kereskedelem 
vonatkozásában is. A norvég kereskedők számára az ír 
tengeren keresztül vezetett a legbiztonságosabb út, hogy 
elérjék főleg Dél-Nyugat-Európa kikötőit.400 A Hafrsfjorban 
találták a legtöbb hajóépítő műhelyt is, és a régészeti leletekből 
úgy tűnik, hogy a fjord már az 5. században fontos tengeri 
bázisa volt a kereskedőknek.401 

A kutatók között vita van a tekintetben, hogy a csata 
mikor is történt. A rendelkezésünkre álló források nem 
mondanak konkrét időpontot, így csak következtetéseket 
vonhatunk le egyéb ismert eseményekből, forrásokból a csata 
időpontját illetően. Erre vonatkozóan két nézet csap össze, az 
egyik, a hagyományos felfogás szerint 872-ben volt a csata, a 
másik nézet pedig jóval későbbre, legalább a 900-as év körülire 
helyezi Haraldr hatalmas győzelmét, de semmiképpen sem 
korábbra, mint 885.402 A probléma abból fakad, hogy Széphajú 
Haraldr király az izlandi hagyomány szerint apjától, Fekete 
Hálfdantól örökölte apja királyságát, aki 860 körül halt meg és 
halálát 931-32 körüli időpontra datálják. Így egy meglehetősen 
hosszú uralkodási periódussal találjuk szembe magunkat, ami 
önmagában is rendkívül szokatlan a középkorban. Sverre 
Bagge szerint Haraldr uralkodási idejét tekintve semmilyen 
konkrét bizonyítékkal nem rendelkezünk, de biztos 
alternatívát sem tudott eddig felállítani senki.403 

                                                 
400 TITLESTAD 2008, 85. o. 
401 Uo. 82. o. 
402 JONES 1973, 89. o. 
403 BAGGE 2010, 25. o. 
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A norvég történész, Halvdan Koht próbált egy alternatív 
kronológiával404 dolgozni, nem tartotta lehetségesnek Haraldr 
ilyen hosszú uralkodását és az országot először egyesítő király 
regnálását későbbi időpontra teszi, így magát a csatát is a 900 
körüli évekre tolja ki. Koht abból indult ki, hogy nem fogadja 
el azt a nézetet, ami szerint Haraldr számos gyermeke közül 
Vérbárdos Erik volt a legidősebb és Jó Hákon király (kb. 933–
kb. 961) pedig a legfiatalabb. Kronológiáját az 1000-ben 
megvívott svolderi csatából vezette vissza, így szerinte 
Haraldr király csak 865-70 körül születhetett.405 Halvdan Koht 
visszavetítő kronológiai módszere meglehetősen 
bizonytalan.406 A saga hagyomány szerint viszont Haraldr 
elég korán, tízéves kora körül örökölhette meg a királyi címet, 
így Ari kronológiája szerint kb. nyolcvanéves koráig 
uralkodott, s uralkodásának utolsó éveiben adta át hatalmát 
fiainak, köztük a legidősebbnek, Vérbárdos Eriknek, a későbbi 
yorki királynak.407 1964-ben az izlandi származású Ólafia 
Einarsdottir doktori értekezésében azonban cáfolta Halvdan 
Koht kronológiáját és bebizonyította, hogy a hagyományos 
kronológia nagyjából jó.408 

Snorri Sturluson Heimskringlája szerint, amely 
részletesen interpretálja a Haraldskvæði-t és prózai 
eseménysorra fűzi fel Haraldr csatáit, Haraldr Vestfoldból 
kiindulva kezdte meg hódításait északi irányba 
Gudbrandsdalon keresztül, szövetséget kötve Hákon 

                                                 
404 A Széphajú Haraldr uralkodásának kronológiájával foglalkozó 
historiográfia önmagában megérne egy tanulmányt. Per Sveaas Andersen 
munkájában röviden vázolja a historiográfiáját. (ANDERSEN 1977, 80-83. o.) 
A norvég történetírás történetére vonatkozóan ld. DAHL 1976. 
405 EINARSDOTTIR 1968, 17. o.; KOHT 1964, 34-51. o. Terjedelmi korlátok 
miatt Halvdan Koht kronológiai számítását jelen tanulmányban nincs 
módomban ismertetni. 
406 BAGGE 2010, 25. o. 
407 Vérbárdos Eriket apja halála után egy-két évvel öccse, Jó Hákon (932/33–
961) elűzte Norvégiából, majd York királya lett Angliában, ahol 954-ben 
meghalt. 
408 EINARSDOTTIR 1968. 
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Grjotgarðssonnal, Hlaðir jarljával,409 majd déli irányba fordult 
és a tengerpart mentén eljutott a Hafrsfjordba, ahol learatta a 
végső győzelmet. A Haraldskvæði-t ma már másképpen 
értelmezik és úgy vélik, hogy Haraldr már a csata 
időpontjában birtokolta a fjordot. Erre vonatkozóan érdekes 
információkat olvashatunk a már említett, az izlandi vezető 
nemzetségek történetét megörökítő Landámabókban, 
amelyben a szerző kevés telepest említ, akik a nyugat-
norvégiai Rogalandból érkeztek volna a szigetre, így arra 
következtethetünk, hogy Haraldr egyik fő bázisa volt a 
Hafrsfjord és környéke, az ott élők pedig elfogadták a király 
hatalmát, nem volt okuk elhagyni Norvégiát.410 Haraldrot 
ebben az esetben saját területén támadták meg, és nem ő volt a 
támadó fél.411 

Az izlandi hagyomány szerint, és erre a nemzetségi sagak 
is utalnak, a sziget benépesülése Széphajú Haraldr király 
idejére tehető, amikor számos helyi vezető elhagyta Norvégiát 
Haraldr türannikus uralma következtében. A régészeti 
források is arra engednek következtetni, hogy Izland nagyobb 
mértékű benépesülése 871 előtt, illetve utána egy évvel 
datálható. A vulkáni tevékenység következtében az Izlandon 
talált régészeti leletek kora ma már viszonylag pontosan 
meghatározható.412 A fentiekben már említésre került, hogy a 
860-as években igen nagy aktivitás figyelhető meg Angliában. 
A ’nagy hadsereg’ 866-os angliai inváziója mérföldkőnek 
tekinthető a viking korszakban, amely összefüggésben lehet 
Haraldr országegyesítési tevékenységével, amely a 860-as 
években indulhatott el.413  

                                                 
409 A Közép Norvégiában Trøndelagban és Hålogalandban uralkodó norvég 
dinasztia a 9-11. században. 
410 TITLESTAD 2008, 88. o. 
411 KRAG 2003, 187. o.; BAGGE 2010, 25. o. 
412 WILLIAMS 2010, 19. o. 
413 A nagy hadsereg érkezése után a skandináv támadók már nem csak 
portyáztak, hanem konkrét letelepedési céllal érkeztek Angliába. A nagy 
hadsereg számos hadjáratot vezetett az angliai királyok ellen. ld.: BÁRÁNY 
2008, 104. o.; bővebben : SMYTH 1977, 178-213. o. 
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A hafrsfjordi csata 870-es évek elejére történő datálását 
támasztja alá, hogy az ír források beszámolnak egy 
Amhlaim414 nevű norvég királyról, akinek apja Laithlindben 
uralkodott, ami valószínűleg a norvégiai Vestfold lehetett. Az 
ír évkönyvek szerint 871-ben Laithlind királya hazarendelte 
fiát, hogy segítse a belső norvég küzdelmekben.415 Az 
Amhlaim/Amlaíb név mögött az Olafr hvítr (fehér) skandináv 
nevet feltételezik, aki nem más, mint a Haraldskvæðiben 
megjelenő Kjötvi király keletről, azaz Viken vidékéről.416 A 
dánok és a norvégok közötti küzdelem az ír tengeren is 
megjelenik, hiszen Dublin alapítása után nem sokkal 120-140 
hajó érkezett, főleg Dániából és Angliából, hogy bevegye a 
norvég alapítású várost. Fehér Olafr királynak csak 853-ban 
sikerült visszafoglalni és helyreállítani a norvég 
fennhatóságot. 

Haraldr ellenfeleit tekintve két nézet látott napvilágot. Az 
egyik szerint Vikenből származó vezérek küzdöttek meg 
Haraldr-al a Hafrsfjorban, akik dán szövetségben álltak. A 
másik verzió szerint a Haraldr-al szemben álló norvégiai 
vezetők léptek fel fegyveresen a függetlenségüket 
veszélyeztető király ellen.417 A Haraldskvæði elmondása 
szerint Gazdag Kjötvi király és egy Haklangr nevű vezér 
voltak Haraldr ellenfelei, akik keletről érkezetek knörr típusú 
hajókon.418 Snorri Heimskringlájában azt állítja, hogy Gazdag 
Kjötvi Agðer királya és Þórir Haklangr pedig az ő fia volt.419 A 

                                                 
414 WAMERS 2002, 244. o. Az ír források megkülönböztették a norvég és a 
dán hódítókat. A dánokat fekete idegeneknek nevezték, míg a norvégokat 
fehér idegeneknek (FORTE 2005, 84. o.). 
415 WAMERS 2002, 244. o. Egon Wamers szerint Laithlind lehetett Rogaland, 
Møre, Sogn vagy Hlaðir is Trøndelagban. Alfred P. Smyth szerint Fehér Olafr 
a vestfoldi dinasztia sarja volt, oldalágon távoli rokona volt Széphajú 
Haraldr-nak is (SMYTH 1977, 101-104. o.).  
416 TITLESTAD 2006, 26. o. 
417 TITLESTAD 2008, 87. o. A második hagyományt támasztja alá az izlandi 
tradíció, ami az Egils sagaban is megjelenik. 
418 „…knerrir komu austan…” (Hkr, 53.; Frk, 16.). 
419 Hkr, 52. 
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Fagrskinna csak annyit állít, hogy a királyok „a fenti országból 
jöttek”.420 

A csata lefolyásáról elenyésző információnk van, a Grettis 
saga második fejezetében, valamint az Egils saga kilencedik 
fejezetében olvashatunk róla. A Grettis saga szerint ez volt a 
legnagyobb csata Norvégiában,421 az Egils saga pedig azt 
mondja, hogy Harald ennél nagyobb csatát még nem vívott.422 

Csak következtethetünk a földrajzi adottságokból, hogy 
Haraldr serege a fjordban várhatta a délről érkező ellenséget. 
A fjord bejárata elég keskeny, majd később kiszélesedik, így 
gyakorlatilag a királynak sikerült elzárnia az ellenség elől a 
menekülési útvonalat, hiszen ha elfogadjuk a tényt, hogy 
Haraldr uralta a környéket, akkor a partmenti területeket is ő 
ellenőrizte. A fjord gyakorlatilag tengeri erődként funkcionált, 
amelyet rendkívül nehéz lehetett bevenni, mivel a támadó 
flotta egy katlanban találta magát. Felmerül a kérdés, hogy a 
támadó ellenfél ezzel nem számolt-e. Csak találgathatunk, 
hogy miért hajóztak be a feltételezhetően délről érkező 
támadók: talán nem számítottak csatára vagy először tárgyalni 
szerettek volna? Ennek találgatása puszta spekuláció. A két 
szemben álló fél seregének méretére vonatkozóan szintén 
nincsenek pontos adataink. A viking portyákra vonatkozóan 
az angolszász és ír források viszonylag bő adatokkal 
szolgálnak, de bizonyosra vehetjük, hogy sokszor túlzóak. Az 
Ulsteri Évkönyv alapján Alfred P. Smyth Fehér Olafr és 
testvére, Ívarr flottájának méretét 200 hosszúhajóra423 
becsüli.424 Torgrim Titlestad 2006-ban megjelent könyvében 
azonban a 950 körül bevezetett leiðangr-ra vonatkozó adatok 
retrospektív visszavetítésével – amely meglehetősen 
bizonytalan – próbálja meghatározni a két fél seregének hajó 
és emberlétszámát, azonban viszonylag pontos adatokkal csak 

                                                 
420 Frk, 15. „…ii. kononga af lannde ofan.” 
421 Grettis saga: „Þessi orusta hefir einhver verið mest í Noregi.” 
422 Egils saga, 21. o. 
423 Az ónorvég források ’hosszúhajónak’ (lang skip) hívják a hadihajókat, míg 
a knörr inkább kereskedelmi célokra, nagy rakomány szállítására szolgált. 
424 SMYTH 1977, 101. o. 
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a 13. századból rendelkezünk. Torgrim Titlestad retrospektív 
módszeréről röviden annyit, hogy az 1277-ből Norvégia egyes 
területeiről származó adatokat 50%-al csökkenti, így 
megkapva a 9. század végi hajók számát. E szerint Haraldr 
flottája kb. 110 hajót számlált, rajta 5 500 emberrel, míg az 
ellenséges oldalon 39 hajó állt Olafr szolgálatában, 1 950 
emberrel. Az egyes hajók legénységének létszámát 50 főben 
határozta meg a régészeti leletek alapján.425 Ha elfogadjuk 
Brøgger állítását, akkor jól látszik, hogy a Hafrsfjordban 
megvívott csata egy óriási tengeri ütközet volt, amelynek nem 
hiába maradt fenn emléke évszázadokon át. 

A források arról is tanúskodnak, hogy az uralkodó 
körülbelül tíz évet töltött az ország egyesítésével,426 amelynek 
következtében mindenkit legyőzött és sikerült megteremtenie 
az egységet Norvégiában.427 Ez az egység a történeti kutatások 
mai állása szerint valójában csak Nyugat–Norvégiára 
koncentrálódott, s nem tudjuk pontosan, hogy mennyi idő 
alatt sikerült végrehajtani a katonai műveleteket. 
 
 

Összegzés  
 
A hafrsfjordi győzelem azt jelentette, hogy a dánok időlegesen 
elvesztették pozícióikat Norvégiában.428 Haraldr győzelme 
pedig az első – és nem az utolsó, ahogy azt a középkorban és a 
19. századi történetírás is feltételezte – mérföldkő volt azon az 
úton, ami elvezetett az egységes norvég királyságig a 13. 
században, amikor a norvég királyok hatalma az ország 

                                                 
425 TITLESTAD 2006, 28-31. o. Titlestad elfogadja Anton Wilhelm Brøgger 
állítását, amely szerint a 9. században egy klasszikus viking tengeri 
ütközetben nem vehetett részt több mint 30 hajó, így az ír források erősen 
túlzóak.  
426 Ágrip, 4.: „En þat var .x. vetr er hann barðisk áðr til lands en hann yrði all 
valdskonungr at Nóregi...”. 
427 Ágrip, 2.: „Haraldr tók eftir Hálfdan ríki þat er faðir hans hafði haft, ok aflaði sér 
meira ríkis með þeim... hann helt orrostu við næsta konunga ok sigraði alla.” 
428 SAWYER 2003, 54. o. 
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minden zugára kiterjedt. Ma úgy tűnik, hogy Haraldr 
királysága valójában csak egy nyugat-norvégiai királyság volt, 
hatalma a nyugati területekre koncentrálódott: Sognban, 
Hordalanban, Rogalanban és Agder bizonyos részeit uralta 
Karmøy központtal.429 Számos szövetségessel rendelkezett, 
akik elfogadták hatalmát. Haraldr csak az első lépést tette meg 
az egyesítés hosszú útján.430 Az ország egységének létrejötte 
háromszáz éven át tartott és először Hákon Hákonarson 
uralkodásának (1217–1263) idején vált teljessé, az ő 
királyságának területe egyezett meg azzal, amit ma 
Norvégiának tekintünk.431  

A 12–13. századi forrásaink előszeretettel mutatják be úgy 
Haraldr király országát, mint egy jól szervezett monarchiát, 
ahol a király hatalma elért mindenhová, adóztatta a lakosságot 
és jól szervezett közigazgatást tartott fenn.432 Ez a kép téves, 
inkább egy erősen centralizálódó, a 12. század végi és a 13. 
századi norvég monarchiára jellemző. Ezt a képet a későbbi 
szerzők – főleg Snorri Sturluson – látták bele Széphajú Haraldr 
királyságába, ami méltó előképet adott Hákon Hákonarson 
királyságának. A másik kép, ami szintén az izlandi 
hagyományokra vezethető vissza, miszerint Haraldr azok 
ellen harcolt, akik nem fogadták el hatalmát, annyiban 
módosul, hogy a keletről érkező csapatok a dánok 
szövetségeseinek tekinthetők. 

A Hafrsfjordban a 870-es évek elején megvívott csata 
emléke pedig több mint háromszáz éven át fennmaradt a 
Haraldskvæði-ben, mint a legnagyobb csata, amit Széphajú 
Haraldr vívott az ellenségeivel szemben, hogy megteremtse az 
egységes Norvégiát. 
 
 
 

                                                 
429 SIGURDSSON 2008, 27. o. 
430 HELLE 1995, 24. o. 
431 ERSLAND 2000, 22. o. 
432 Gareth Williams szerint Széphajú Haraldr királysága semmiképpen sem 
lehetett jobban szervezett, mint a korabeli Anglia (WILLIAMS 2010, 27. o.). 
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ROZS ANDRÁS 
 

FEGYVERES HARCOK A MECSEKBEN ÉS A DÉL-
DUNÁNTÚLON 

1956. NOVEMBER 4 – 22. 
 
 
A Baranya Megyei Munkásság Nemzeti Tanácsa (BMMNT) 
október 31-én utasította a Forradalmi Katona Tanácsot 
(Katona Tanács, KT), hogy az dolgozza ki Pécs védelmi tervét 
az esetleges szovjet támadás elleni védekező harc 
megszervezésére.433 A Katona Tanács e célból megalakította 
hadműveleti törzsét, melynek főnöke egy határőr százados 
lett, aki olyan védelmi tervet dolgozott ki, mely a katonai 
egységeknek a városon belüli felállítására épült. Ezzel 
azonban fennállt annak a veszélye, hogy a támadó szovjet 
páncélosok áldozatául esik nemcsak a védelmi erő, hanem a 
városi lakosság nagy része is. Csikor Kálmán alezredes, a KT 
elnöke, valamint dr. Kertész Endre, a BMMNT elnöke, ezért 
módosították a város védelmi tervét és a védekező egységeket 
a városon kívül állították fel. Dr. Domján Mihály,a BMMNT 
titkára, későbbi büntetőperbeli vallomása szerint a védelmi 
tervnek volt egy olyan záradéka, miszerint a szovjet csapatok 
bevonulásakor a védekező egységeket a Mecsekbe kell 
felvinni.434  

1956. november 3-án a Katona Tanács elnökének harci 
védelmi erőként rendelkezésére állt a nagyatádi ezred és a 
határőrség alig egy zászlóaljnyi reguláris katonája – akik közül 
utóbbiak megbízhatatlanok voltak a forradalom melletti hűség 

szempontjából −, valamint a kiegészítő parancsnokságok tiszti 
állománya mellett nem reguláris fegyveres erők: két egyetemi 
és egy bányász zászlóalj. A forradalmi védelmi erők összes 

                                                 
433 ROZS 2008, 166. o. 
434 DOMJÁN 1997, 176-177. o. 
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fegyverzete 800-1000 puskát és kb. 100 sorozatlövő fegyvert 
tett ki435. Ezekkel a, főként kézifegyverekből álló, fegyverzettel 
kellett volna felvenni a harcot a november 3-án Szekszárdról 
Pécs felé a 6-os úton megindult szovjet egységek 100 
harckocsijával szemben.436 Sem Csikor és a Katona Tanács, 
sem dr. Kertész és a BMMNT nem akartak összetűzést a 
többszörös túlerőben lévő szovjet katonai egységekkel, és 
főként nem akarták vérontásnak kitenni a pécsi katonákat, 
egyetemistákat és a lakosságot. Amikor híre jött, hogy a 
szovjet egységek már a város keleti határán állnak, dr. Kertész 
és Csikor egy küldöttség élén elébe ment a szovjet 
hadseregnek. Kérték a parancsnokot, hogy kíméljék meg a 
várost, ahol rend és nyugalom van, nincs szükség 
beavatkozásra. A szovjet parancsnok válaszul közölte, hogy 
hadseregének katonái békés szándékkal jöttek. Felszólította a 
pécsi vezetőket, hogy akadályozzák meg azt, hogy bárki is a 
szovjet katonákra lőjön. Csikor időt akart nyerni addig, míg 
bevonatja a védő alakulatokat. Ezért egy újabb küldöttség élén 
a KT-elnök biztosította a szovjet parancsnokot, hogy senki 
nem fog rájuk lőni, egyben kérte, hogy értesítsék őt a szovjetek 
a Pécsre bevonulás időpontjáról. Csikort Kálmánt és dr. 
Kertész Endrét a pécsi főtéren hatalmas tömeg várta, s 
megtudva a tárgyalások tartalmát, sokan hangos 
nemtetszésüknek adtak hangot, olyanok is akadtak, akik 
árulóknak nevezték a mérsékelt pécsi vezetőket. Csikor 
részben a tömeg megnyugtatására, részben a forradalmár 
katonák és egyetemisták megóvásának céljából úgy helyeztette 
el a védő harci egységeket, hogy ne kerüljenek a szovjet 
egységek útjába, tehát a 6-os úttól északra jelölte ki a 
nagyatádi, az uránbánya környékére a határőr katonák, a 
várostól délre az egyetemi zászlóaljak védekezési körletét.437  

A városban egyes üzemeknél – így a MÁV-nál, az 
uránbányánál – már október 29-től készítettek Molotov-

                                                 
435 HAJDU, 1997, 90. o. 
436 Uo. 90-91. o. 
437 DOMJÁN 1997, 182-184. o.; HAJDU 1997, 90-91. o. 
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koktélokat a szovjet haderő méltó fogadtatására. E forradalmi 
fegyverek bevetésére azonban Pécsett nem került sor. Csikor 
Kálmán, a Katona Tanács elnöke, a felállt védelmi 
egységeknek megtiltotta a fegyverhasználatot, és a 23 órakor 
kiadott katonatanácsi parancs értelmében az orvosi 
egyetemista zászlóalj, mely a várostól délre teljesített kora 
estétől a hideg időben átfázva szolgálatot, visszavonult 
kollégiumába. A másik egyetemista zászlóalj is megkapta a 
parancsot a szovjetek provokálásának elkerülésére, mire ők is 
visszavonultak szállásukra. Így a szovjet katonai egységek 
fegyveres ellenállás nélkül vonultak be a hajnali órákban 
Pécsre. A forradalom Baranya megyei vezetőinek józan 
belátása és bölcsessége megmentette Pécs városát a harcoktól 
és a pusztulástól. A megbeszélések ellenére Csikor Kálmánt a 
szovjet parancsnok nem értesítette csapatai indulásáról. Pécs 
katonai parancsnokát a városházán lévő irodájában a szovjet 
katonák letartóztatták. A szovjet egységek hajnali 5 órakor 
körülzárták az orvostanhallgatók kollégiumát, s 
fegyverletételre szólították fel az egyetemistákat. A szovjet 
katonai parancsnok, Kornyusin őrnagy, tárgyalt az 
orvosegyetemisták vezetőjével, Péter Károllyal. Az orvosi 
egyetemi zászlóalj 1956. november 4-én a 48-as téren, a 
kollégium előtt 9 órára letette a fegyvert a megszállók előtt.438 

A szovjet csapatok a „Forgószél” hadművelet során 
páncélosaikkal még a november 4-re virradó éjszaka 
megszállták a pécs-pogányi repülőteret és hajnalra elfoglalták 
a Pécs város fő stratégiai pontjait: a főpostát, a vasútállomást, a 
telefonközpontot, a rádiót, a Dunántúli Napló szerkesztőségét. 
Főhadiszállásukat az A/1 laktanyában rendezték be.439  

A másik egyetemi zászlóalj, amelynek szálláshelye a 
város nyugati területén volt, nem tette le a fegyvert, hanem az 
egyetemisták és a főiskolások közül sokan úgy döntöttek, 
hogy felveszik a harcot támadóikkal. Az első Mecsekbe 
felhúzódó harcosok közé tartoztak a pedagógus-joghallgató 

                                                 
438 PÉTER 1997, 189. o.; HAJDU 1997,. 91. o. 
439 PÉTER 1997, 189. o. 
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egyetemi zászlóaljból kikerülők, akik már november 4-én 
elindultak kisebb csoportokban gyalog, illetve gépkocsival a 
Mecsekre.440 Velük együtt, vagy tőlük függetlenül, más 
hegybe vezető utakon sok pécsi polgár, munkás, elsősorban 
fiatalok tartottak föl a mecseki hegyekbe, fegyverrel a kézben. 
Velük egyidejűleg a bányászzászlóaljak katonái és a nagyatádi 
ezred forradalomhoz hű katonái közül is többen 
kézifegyvereikkel és néhány katonai gépkocsival a Mecsekbe 
húzódtak. A reguláris katonaság harcolni nem akaró része 
visszament laktanyájába vagy eltávozott otthonába. A katonák 
más része a szovjetek melletti fegyveres harc céljából felállított 
karhatalmi egységekbe lépett be. 

1956. november 4-5-én megkezdődött a magyarországi 
1956-os forradalom és szabadságharc egyik sajátos és mind az 
országban, mind külföldön hírt és elismertséget szerzett 
fegyveres küzdelme, az úgynevezett „mecseki láthatatlanok” 
harca, a mecseki fegyveres ellenállás. Egyetemisták, katonák, 
pécsi, komlói munkások, a mecseki falvak nemzetőrei, főleg 
fiatal férfiak és néhány nő alkotta a harci csapatokat, melyek 
létszámát csak megbecsülni lehet, mert sokan az első órák, 
majd napok után visszatértek otthonaikba, illetve a 
laktanyákba, kollégiumokba. A visszaemlékezések alapján a 
szovjet bevonulás utáni első napokban ötszáz és ezer fő között 
lehetett a mecseki harcosok száma. November 7-ére már csak 
néhány százan maradtak a harcot folytatók a Mecsekben.441  

                                                 
440 Nagy József, a pedfős-jogász egyetemi zászlóalj gépkocsivezetője 

egy Pobeda gépkocsival indult el a Pedagógiai Főiskolától a 

Remeteréten át a Büdöskúti vadászházhoz. ROMVÁRY 1997, 67. o.; 

Péterfia Zoltán november 4-én reggel 7 órakor indult a főiskolától 

néhány társával együtt a Mecsekre. PÉTERFIA 2008, 371, 383. o. 
441 ÁBTL 3.1.9. V-150363. Ellenforradalom Baranya megyében. − A 

jelentésben írtak szerint az első két napban a Mecsekbe vonult harcosok 

3500-an voltak, később átrendezve soraikat 7-800-an maradtak. Ezek a 

számok azonban erősen túlzóak, összevetve a visszaemlékezők által 

elmondottakkal. Berkovits Tivadar szerint amikor legtöbben voltak, 550 

körül volt a létszám. BERKOVITS 1992, 230. o. Kubicza János szerint 

november 6-án a Dömörkapunál 180-200-an, november 7-én 
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A szovjet katonai egységek november 5-én reggel kezdték 
meg előrenyomulásukat harckocsijaikkal a városból a 
Mecsekbe vezető utakon. A katonai fölény tudata kezdetben 
elbizakodottá tette őket, s ezért, valamint a helyismeret hiánya 
miatt az első napokban érzékeny veszteségeket is szenvedtek. 
A szovjet támadásokat fogadó ellenállók védelmi csoportokat 
alakítottak ki, melyeket a harci helyszíneknek megfelelően 
neveztek el: „Csigalépcső”, „Üdülő”, „Tettye-Kőbánya”, 
„Perem-szakasz”. A mecsekiek több támadást megállítottak, 
sok páncélkocsit harcképtelenné tettek.442 A városban elterjedt 
annak híre, hogy az ellenállók olajjal öntik fel a meredek 
mecseki utakat, melyen a harckocsik megcsúsznak, az útról 
lesodródnak, s a harcosok ily módon tudják azokat 
megrongálni, kilőni. A Pécs fölötti Mecsek-kapunál kialakított 
szabadságharcos harcálláspontnál, a Csigalépcsőnél és a 
Hunyadi úton már november 5-én és 6-án harcok folytak, a 
több kisebb egységből álló harcos csoportok a harckocsikra 
rálőttek, többet visszafordulásra késztettek.443 Később a 
Csigalépcsőnél több tankot sikerült kézigránátkötegekkel 
felgyújtani, megrongálni, a tankroncsokat a szovjet egységek 
megismételt támadás során tűztámogatással vontatták vissza a 
városba.444 November 8-án a Mecsek-kapunál a Lux Antal 
munkaszolgálatos katona által vezetett ellenálló csoport kilőtt 

                                                                                                   
Vágotpusztán 250-en, illetve 310-en, majd 340-en voltak a mecseki 

szabadságharcosok. PÉTER 1997, 208, 222-223. o.; HAJDU 1997, 93. 

o. 1956. november 4-6-án több csoport is harcolt a Pécs fölötti utakon és 

erdőkben, illetve gyülekezett harc nélkül a Mecsekben. E csoportokból 

az első napokban többen visszatértek a városba. Ezért különösen az első 

néhány nap harcosainak létszámát csak becsülni lehet. 
442 PÉTER 1997, 207, 220-223. o. 
443 Egy négy főből álló harcos egység, melynek Farkas József, az akkor 

16 éves fiatalember is tagja volt, egy, a Mecsek-kapunál visszaforduló 

szovjet harckocsit a Hunyadi úton követett, egy üres házhelynél megálló 

tankból kiemelkedő katonára lőttek és kézigránátot dobtak, majd 

anélkül, hogy tudták volna, mi lett akciójuk eredménye, elmenekültek − 

Farkas József visszaemlékezése szerint. FARKAS 2008, 326. o. 
444 PÉTER 1997, 207. o. 
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egy szovjet tankot, egy másik páncélosból kiszállt 
parancsnokot pedig golyószórósorozattal megöltek. A 
városban elterjedt a szóbeszéd, miszerint a szovjet tiszt a 
Pécsre érkezett szovjet katonai egységek parancsnoka, 
Kornyusin őrnagy volt.445. A Mecsek-kapunál még napokig 
folytak a harcok, melyekről több hősi legenda szövődött a 
városban. Különösen heves harcok folytak november 5-én és 
6-án a Pécs fölötti kelet-nyugati fekvésű Magaslati úton, 
valamint a Tettye fennsíkján. A szovjetek az előbbi helyszínen 
bemérték a harcosok állásait és aknavetőkkel, ágyúval, 
tankokkal lőtték azokat.446 A Tettyén több harckocsiból lőtték 
a szovjetek a környező épületeket, a Tettye szállót rommá 
lőtték. A Tettye alatti házak is megsérültek, a Szelényi 
családnak el kellett menekülnie szétlőtt házából.447 

Egy pécsi orvos, dr. Rajki János, és a pécsi mentősök, dr. 
Benkő István mentőorvos vezetésével önfeláldozó munkával 
mentették a sebesülteket, vitték őket a pécsi kórházakba, ahol 
más orvosok operálták őket az éjszakai elsötétítéskor gyertya 
világánál, ápolónők önzetlen segítségével. Ennek ellenére is 
sokan meghaltak a sebesültek közül.448 

A tettyei harcosok  a Kőbányánál vettek fel harci 
álláspontot, majd a hegy felé forduló tankok és gyalogos 
katonák elől a Mecsekbe vezető turistautakon a dömörkapui 
turistaházig menekültek, itt alakították ki első 
főhadiszállásukat. Az éjszaka folyamán hívásukra hozzájuk 

                                                 
445 Uo. 254. o. − Nem bizonyított, hogy Kornyusin őrnagy meghalt, 

illetve, hogy a szabadságharcosok lőtték le. A szovjet katonai források 

nem állnak rendelkezésünkre. Kornyusin lelövéséről több 

visszaemlékező is beszámolt, de az eseményt más-más helyszínre tették. 

A Dunántúli Napló 1956. november 10-én megjelent számában Pécs 

város új parancsnoka már Bojcov gárdaezredes, aki cáfolta Kornyusin 

őrnagy halálát. A Bojcov gárdaezredes aláírásával megjelent 2. számú 

szovjet hadiparancs is e napon jelent meg. BML. XXXII. 11. 1956-os 

gyűjtemény. Másolat. 
446 PÉTER 1997,  207, 221. o. 
447 PÉTERFIÁNÉ 1956. 15. o.; PÉTERFIÁNÉ 2008, 367. o. 
448 THAN 1997, 237-238. o. 
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érkezett Kubicza János (a Horthy-hadsereg egykori tisztje), aki 
felajánlotta katonai tudását és hadműveletekben szerzett 
tapasztalatait a szabadságharcosoknak. A Dömörkapui 
turistaházban kialakult a mecsekiek vezérkara. Parancsnoknak 
Horváth Gézát fogadták el, aki dr. Horváth Gézaként 
korábban az ötvenes években a komlói SZTK-kórház főorvosa 
volt (diplomáját azonban nem tudta igazolni, ezért 
elbocsátották, később az uránbányánál bérelszámolóként 
dolgozott a forradalomig), őt „Gazda” néven szólították.449 
Helyettese a katonai parancsnok Kubicza János lett „Béla” 
néven, ő képezte ki a harcosokat és szervezte meg a csapatot, 
alakította ki a harci szervezetet.450 (A szabadságharcosok 
valamennyien álneveket vettek fel a provokációk, az árulások 
elleni védekezés céljából). Az ő katonai tapasztalata többször 
megmentette a szabadságharcosokat a biztos pusztulástól. Így 
mindjárt az első napon erre a sorsra juthattak volna, mivel a 
dömörkapui turistaházat a szovjetek könnyen bemérhették és 
elpusztíthatták volna. Kubicza javaslatára azonban a csapat 
még a november 5-ről 6-ra forduló éjszaka elhagyta az első 
főhadiszállást, s másnap (6-án) hosszú gyaloglás után a 
nyugati Mecsekben található Vágotpusztára tették át 
főhadiszállásukat,451 miután a Büdöskúti vadászháznál 
csatlakoztak hozzájuk a Berkovits Tivadar452 ( a „Pajti”) és 
Málics Ottó (az „Ottó”) vezette csapatok. A Büdöskúti 
vadászházban halt meg Rábai Rudolf, a mecsekiek egyik első 
hősi halottja, akit a Lapisi vadászháznál ért egy szovjet 
támadáskor találat, s akit idáig vittek magukkal sebesülten 
társai.453 

Kubicza olyan szálláshelyet javasolt, amelyet a gépesített 
szovjet csapatok nem tudnak menetből elfoglalni, s ahonnan a 
mecsekiek gerilla harcmódot vállalva eredményesebben 

                                                 
449 PÉTER 1997, 205. o. 
450 Uo. 207,  220-222. o. 
451 Uo. 208, 223. o.  
452 BERKOVITS 1992, 245-246. o.; BERKOVITS 2008, 337. o. 
453 THAN 1997, 243. o. 
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vehetik fel a harcot a túlerőben lévő, de az erdei utakon 
nehézkesebben mozgó szovjet csapatokkal szemben. 
Vágotpusztán november 7-én a Gazda feleskette a 
szabadságharcosokat arra, hogy erejük végső megfeszítéséig 
harcolnak a szovjet támadók ellen. Kubicza János 1957-ben írt 
visszaemlékezésében megemlítette a szabadságharcosok 
célkitűzéseit, melyeket három pontba foglalt össze: „1/ Az 
Egyesült Nemzetek küszöbönálló és várt kedvező döntéséig kitartani, 
utána Pécs városát elfoglalni és a kormány által a világ közvéleménye 
elé terjesztett semlegességi nyilatkozatot végrehajtani. 2./ Felvenni 
az összeköttetést a Mecsek területén feltehetőleg működő más 
csoportokkal és a dunántúli ellenállási erőkkel. 3/ Kíméletlen gerilla-
harccal megcáfolni a Kádár-féle szovjet bábkormány hírverését, 
amely szerint „minden rendben, a nyugalom teljes és az (ún.) 
ellenforradalom fel van számolva.”454 

A Gazda-csoport helyettes vezetője, „Béla” 1957-ben írt 
visszaemlékezésében a Vágotpusztán, a különböző, addig 
szétszórt csoportokból összegyűlt mecseki harcosok számát 
kb. 310 főben határozta meg. „Béla” katonai parancsnok a 
Horthy-hadseregben megszerzett katonai szaktudását 
felhasználva harci egységgé szervezte a mecseki ellenállók 
csapatát. Az egység a következő részegységekre oszlott: 
parancsnok (Horváth Géza, a „Gazda”), helyettes parancsnok 
(Kubicza János, a „Béla”), parancsnoki törzs: hírvivők, 
összekötők, írnokok; különleges raj, 8 fő; feladata: 
páncélleküzdés, vállalkozások; 7 szakasz - egyenként három 
rajjal, kb. 40 fős létszámmal; egészségügyi részleg: eü. tisztes 
és 7-8 ápolónő455 

Az egység fegyverellátottsága meglehetősen szegényes 
volt. Minden raj rendelkezett 1-2 golyószóróval, 3-4 
géppisztollyal. Lőszer – Kubicza szerint – csak kb. egy napi 
harcra volt elegendő, többet nem is tudtak volna szállítani.456 

                                                 
454 PÉTER 1997, 208. o. 
455 Uo. 208. o. 
456 A mecseki harcosok szovjet mintájú géppuskákat, golyószórókat, 

géppisztolyokat, puskákat, pisztolyokat, kézigránátokat és lőszereket 
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A harcosok ruházata nem felelt meg a harci 
követelményeknek. A hidegre forduló október végi időben 
legtöbbjükön nyári vagy őszi polgári ruha volt, csak néhány 
volt katonán maradt rajta a honvédségi egyenruha. A 
harcosok Vágotpusztára csak egy könnyű csapatszállító harci 
járműt, egy Wippont vittek magukkal, néhány gépkocsit és 
teherautót a Vágotpusztától nem messze nyugatra fekvő 
Bános községbe irányítottak. A harcosok Vágotpuszta 
házaiban, illetve a lakott házak istállóiban, fészereiben szálltak 
meg. A puszta zömmel német nemzetiségű lakossága – 
néhány mecseki harcos elmondása szerint – bizalmatlanul 
fogadta őket. A lakosok tartottak a fegyveresektől, az 
eljövendő harcoktól. Élelmiszert a mecsekiek nem rekviráltak 
a helyiektől, hanem fizettek az ellátásért. Élelmiszerszerző 
akciókat indítottak a környező községekbe, így Bánosra, 
Orfűre, Magyarszék területére. Bánosról egy Csepel 
teherautóval nehéz körülmények között felhoztak egy 
ideiglenes konyhát, mellyel meleg ételt tudtak biztosítani. A 
pusztai házakban talált 2-3 kemencét kenyérsütésre 
használták.457 

Kubicza helyettes parancsnok Vágotpusztán harci 
gyakorlatokat végeztetett a harcosokkal a szakasz- és 
rajparancsnokok segítségével. Megszervezték az őr- és 
járőrszolgálatot a tábor körül. A mecsekiek tevékenysége az 
élelmiszerszerző akciókon kívül felderítésekből és harci 
vállalkozásokból állt. Ezek azonban nemigen jártak sikerrel. A 
Pécs városba küldött felderítők egy része nem tért vissza, ők 
nyilván úgy látták, hogy a további mecseki ellenállásnak nincs 
értelme, s – érthetően – életüket is féltették. A katonai harci 
vállalkozások pedig a szovjet katonai és magyar karhatalmi 
erők túlereje miatt nem jártak sikerrel. Egy alkalommal egyik 
szakaszuk felkészült, hogy a Mánfa községnél érkező szovjet 
harckocsikat megtámadja, de látva azok vártnál jóval nagyobb 

                                                                                                   
vittek magukkal. A fegyverek és lőszerek típusáról, számáról részletesen 

ír Dávid Ferenc tanulmányában. DÁVID 2008, 195. o. 
457 PÉTER 1997, 222-223. o. 
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létszámát és túlerejét, elálltak a fegyveres akciótól. A szovjetek 
többször lőtték a Bános község környéki erdőt, majd felderítve 
a harcosok tartózkodási helyét, november 12-én Mánfa felől 
aknavető tűzzel bevezetett meglepetésszerű gyalogos katonai 
támadást hajtottak végre a vágotpusztai tábor ellen egy 
nagyobb létszámú fegyveres egységgel. A vágotpusztaiak egy 
része már előző nap este elindult a keleti Mecsek felé új 
főhadiszállás keresésére, Kubicza helyettes parancsnok 
vezetésével. A Vágotpusztán maradtak viszonozták a 
szovjetek tüzét,458 azonban érzékeny veszteségeket 
szenvedtek, sebesülések történtek, több harcost elfogtak. A 
többiek szétszéledtek az erdőben és csak felére csökkentett 
létszámmal követték az előbb eltávozottakat.459 A november 
13-án Kisújbánya hegyi faluban berendezett új főhadiszálláson 
csak mintegy 200 harcos maradt.460 A szovjetek és magyar 
karhatalmisták nem tudták követni a mecsekiek mozgását, az 
áttelepülő akciókat. Ezért is nevezték őket „mecseki 
láthatatlanok”-nak.461 

                                                 
458 FARKAS 2008. 327. o. 
459 A szovjet csapatok vágotpusztai rajtaütésszerű támadását a Magyar 

Hadtudományi Társaság Csata és Hadszíntérkutató Szakosztályának 

pécsi csoportja 2006-ban végzett műszeres terepbejárásai során a 

harcosok által a meneküléskor eldobált fegyverek és lőszerek 

elhelyezkedése alapján rekonstruálta. A terepbejárások nyomán talált 

fegyvereket és lőszereket a csoport a gyártás helye és ideje szerint 

beazonosította, és megállapította, hogy azok zömét a volt ÁVH és a 

Határőrség tartalék állománya képezte. A fegyverek és lőszerek 

terepelhelyezkedéséből következtetéseket lehetett levonni a szovjet 

támadás mikéntjére, a mecseki harcosok reakcióira. A kutatócsoport 

munkájának eredményeit Dávid Ferenc, a csoport vezetője összegezte 

tanulmányában, melyhez csatolta a felmérés lelettérképeit is. DÁVID 

2008. 191-212. o.  
460 PÉTER 1997,  208-210. o. 
461 A kifejezés eredete vitatott. Egyesek szerint 1957-ben az 

„ellenforradalom” történetéről író újságírók használták először, ezért 

Kubicza János a kifejezést nem szerette. A rendszerváltás után a 

fogalmat pozitív értelemben használták a forradalom történetírói. − R. 

A. 



Rozs András 

 174 

A mecseki harcosok egyetlen jelentősebb katonai akciót 
hajtottak végre az egész hegyi tartózkodásuk alatt. Ez volt a 
november 14-i pécsváradi rajtaütés, a helyi rendőrőrs 
megtámadása.462 A mecsekiek ezen akciójukkal akarták 
tudatni ellenfeleikkel, hogy még léteznek és számolni kell 
velük. A támadás közvetlen oka az volt, hogy a harcosok 
Kisújbányán hírt kaptak arról, hogy a pécsváradi rendőrök 
között volt ávós katonák vannak,463 valamint fegyverszerzés is 
szerepelt a támadás indítékaként. Az akciót Kubicza tervezte 
meg. Három egységre osztotta a harcosokat. Egy 15-20 főből 
álló csapat feladata volt a rendőrőrs megtámadása, illetve 
elfoglalása, Málics Ottó szakaszparancsnok vezetésével. Két 
biztosító feladatot ellátó kisebb csapat pedig a Pécsváradra 
vezető 6-os út közeli völgyhidait biztosította. A támadó akció 
csak félsikerrel járt. A rendőrségi épület megtámadásakor 
ugyanis egy lőgyakorlatról érkező rendőrkocsi hajtott be a 
pécsváradi főtérre, a rendőrőrs épülete elé. A harcosok és a 
rendőrök között tűzpárbaj alakult ki, melynek során egy 
rendőr meghalt, több megsebesült, a szabadságharcosok közül 
az akciót irányító Málics Ottó fejlövést kapott. A súlyos 
sérültet és néhány sebesült rendőrt a harcosok a zsákmányolt 
rendőrségi gépkocsival a helyszínről a Mecsek felé menet 
elszállították.464 A kisújbányai táborból a sérültet465 a komlói 
kórházba vittek, de itt a szolgálatot teljesítő orvos nem vállalta 
a beavatkozást. Málics a Pécsre szállítása közben meghalt. 
Temetésén néhány nap múlva a pécsbányatelepi temetőben 
több százan búcsúztatták a forradalom hősi halottját.466 

                                                 
462 PÉTER 1997, 234, 237. o. 
463 A pécsváradi Koncsag András, volt mecseki harcos személyes 

közlése. − R. A. 
464 Nagy József és társai büntető pere. PMB, 26/1957. ; FARKAS 2008, 

327. o. 
465 Berkovits Tivadar szerint Horváth Géza megpróbálta megoperálni a 

sérültet, tűzben fertőtlenített késsel. BERKOVITS 1992,  229. o. 
466 Nagy József és társai büntető pere. PMB, B. I. 26/1957.; PÉTER 

1997, 210. o. 
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A pécsváradi akció után a szovjetek és magyar 
támogatóik előtt nyilvánvalóvá vált a mecsekiek tartózkodási 
helye. A következő napon Mánfánál jelentős katonai erőket 
vontak össze a mecsekiekkel való végső leszámolásra. A több 
száz fős szovjet haderő és a pufajkások is nevezett 
karhatalmisták azonban nem érték el céljukat, mert a 
mecsekiek ismét láthatatlanokká váltak számukra. A Gazda és 
Béla parancsnokok úgy döntöttek, hogy visszavonulnak előző 
szállásukra. Sikerült egérutat nyerniük támadóik elől. 
Vágotpusztán a parancsnok november 16-án véget vetett az 
ellenállásnak, s lehetővé tette az eskü alóli feloldást azoknak, 
akik a városba, valamint a községeikbe hazatérést 
választják.467 

A végsőkig kitartók Ausztria felé tervezték elhagyni az 
országot, mintegy ötvennyolcan. A következő napokban a 
maradék csapat fegyveresen a nyugati Mecsek erdein át 
viszontagságos úton Somogy megyébe távozott, majd a közeli 
jugoszláv határt választva november 22-én Barcstól 
északnyugatra, Bélavárnál elhagyta Magyarországot.468 
Horváth Géza negyvenketted magával lépte át a magyar-
jugoszláv határt. Jugoszlávia a Nagy Imre szovjet elrablása 
miatt őt ért presztizsveszteség ellensúlyozásaként ekkor már 
nem toloncolta vissza az országába menekülőket, így a 
mecseki harcosok maradéka jugoszláviai lágerekbe került. 
Előbb Kaproncán, majd az Adriához közeli Gerovo táborban 
nyertek elhelyezést.469 Később legtöbbjük valamelyik nyugati 
országban telepedett le. Horváth Géza Olaszországba, majd 
Belgiumba ment, végül Franciaországban tehergépkocsi-
vezetőként dolgozott. Kubicza János is Franciaországban talált 

                                                 
467 BERKOVITS 1992, 230. o., BERKOVITS 2008. 338. o. 
468 Farkas József úgy emlékezik, hogy a Gazda vezette csoport, melynek 

ő is tagja volt, Gyékényes előtt lépte át a magyar-jugoszláv határt. 

FARKAS 2008, 328. o. 
469 PÉTER 1997, 212, 239-242. o.; FARKAS 2008, 328. o. 
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magának új hazát.470 A Jugoszláviába távozó utolsó mecseki 
harcos csoport néhány tagja jugoszláviai, olaszországi táborok 
után Ausztráliába, Új-Zélandba jutott el.471 Mások, akik a 
Gazda-csoporttól függetlenül menekültek át a határon, szintén 
jugoszláviai táborokba (Kapronca, Eszék) kerültek, majd 
legtöbbjük a nyugati menekültsegítő szervek szervezése 
nyomán Ausztriába, Németországba, más nyugati országba 
távoztak, majd vagy letelepedtek a befogadó országban, vagy 
tovább utaztak harmadik országba, a tengeren túlra (Amerikai 
Egyesült Államok, Kanada, Dél-Afrika, Ausztrália, Új-Zéland, 
Dél-Amerika országai).472 A pécsi forradalom eseményeinek 
egyik jelentős szereplője, a BMMNT titkára, Ung Ferenc 1957 
januárjában szökött át a magyar-jugoszláv határon, majd előbb 
az eszéki táborban talált menedéket, később Svédországban 
telepedett le.473A mecseki harcosok egyik volt tagja, állítása 
szerint egyik vezetője, Berkovits Tivadar 1956. november 16-
án nem követte Horváth Géza csoportját, hanem hazatért pécsi 
lakásába, letartóztatását és szerencsés szabadulását követően 
szintén Jugoszláviába távozott, később Svédországban és 
Németországban telepedett le és teremtett magának 
egzisztenciát.474 

A Gazda csapata feltételezhetően a legnagyobb létszámú 
fegyveres ellenállási csoport volt a Mecsekben. Rajta kívül 
azonban még több elszórva harcoló csoportra derítettek fényt 
a források. Komlón is alakult egy jelentős harci tevékenységet 

                                                 
470 Kubicza János személyes közlése, valamint levelei. In: BML. XXXII. 

11. 1956-os gyűjtemény 
471 FARKAS 2008, 328-330. o. − Farkas József előbb Új-Zélandon élt, 

több városban is dolgozott, majd Ausztráliában, Sidney-ben telepedett 

le. Az év egy részét Magyarországon, Baranya megyében tölti. − R. A. 
472 CSERESNYÉS 2008, 271-277. o. 
473 UNG 2008, 351-352. o. − Dr. Ung Ferenc 2011-ben  a  svédországi 

Lundban él, mint nyugdíjas orvos. − R. A. 
474 BERKOVITS 2008. 335-342. o. − Dr. Berkovits Tivadar 2011-ben 

mint nyugdíjas közgazdász a németországi Baden-Baden lakója. 
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folytató fegyveres ellenálló csoport.475 A bányászváros városi 
nemzeti tanácsában megoszlottak a vélemények november 3-
án, amikor a várható szovjet támadással kapcsolatos 
válaszlépésről kellett dönteni. A radikálisok a fegyveres 
ellenállás mellett kardoskodtak, „azzal, hogy ők az utolsó 
csepp vérükig védik Komlót a szovjet csapatok ellen”, a 
mérsékeltebbek esztelenségnek tartották a harcok felvételét. 
Turner István nemzetőr parancsnok a város felé vezető utak 
aláaknázását akarta, a helyi bányász zászlóalj parancsnoka, 
Szlavek János azonban ezt megakadályozta. Szlavek 
november 3-án kiadta a parancsot a katonák lefegyverzésére. 
November 4-én a szovjet csapatokat mégis egy kisebb ellenálló 
csapat fogadta, a forradalmárok kézifegyverekkel felvették a 
harcot a betolakodókkal szemben. Az egyenlőtlen 
küzdelemnek több halott és sebesült áldozata volt. Másnap 
este és 6-án az ellenállók közül 8-10-en közösen elrejtették 
fegyvereiket a város körüli erdőkben.476 

Működtek még fegyveres csoportok Magyaregregy, 
Zengővárkony, Apátvarasd környékén is. A Gazda-csoport 
tudott létezésükről és kereste velük a kapcsolatot. A 
zengővárkonyi-apátvarasdi harci csoportok csatlakoztak is a 
vágotpusztai, majd kisújbányai központi csapathoz.477 
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SARLÓS ISTVÁN 
 

A NÉMET HADITENGERÉSZET KERESKEDELMI 

HÁBORÚJA AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN 
 
 
Az első világháború legnagyobb és legfontosabb katonai 
eseményei a szárazföldön zajlottak. A haditengerészeti 
összecsapások csak a világháborúról szóló történeti munkák 
margójára kerültek fel említés szintjén, pedig a központi 
hatalmak végső vereségét a nyersanyaghiány és a teljes anyagi 
kimerülés okozta. Ebben a német nyílttengeri hajóhad 
vereségének döntő jelentősége volt. Tanulmányomban a 
Reichmarine világtengereken vívott, elsősorban kereskedelmi 
háborújának a részleteit villantom fel, csak érintőlegesen 
foglalkozom a földközi-tengeri hajóraj és a kelet-ázsiai hajóraj 
akcióival és történetével, mert a Wilhelm Anton Souchon és a 
Maximillien Graf von Spee ellentengernagyok parancsnoksága 
alatt álló két hajóraj szerepe a kereskedelmi háborúban 
minimális volt. 
 
 

A német stratégia a világháború kezdetén 
 
A német hadvezetés 1914-es stratégiája a villámháborúra 
épült. Ennek rendeltek alá mindent, ezt szolgálta a hadiflotta 
elhelyezése is. A módosított Schlieffen-terv értelmében a 
franciaországi előrenyomulás után a német erők megszállják 
Franciaország északnyugati kikötőit egészen Normandiáig, 
ezzel elvágják egymástól a briteket és a franciákat. A brit 
utánpótlási vonalakat ezután a megszerzett kikötőkbe 
telepített flottakötelékekkel kívánták megzavarni, így a Royal 
Navy kénytelen lett volna megosztani erejét az észak-atlanti 
vizek és az Északi-tenger között. Az így megosztott brit 
flottával szemben a számbeli hátrányban lévő német flotta 
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már nagyon jó esélyekkel vehette fel a küzdelmet. E 
stratégiának megfelelően a német flotta nagy egységeit 1914 
nyarán Kielben és Wilhelmshavenben koncentrálták.478 Az 
1914. szeptember 5-10. közötti lezajlott 1. marne-i csatában 
azonban a francia hadsereg megállította a német 
előrenyomulást, a villámháborús stratégia ezzel megbukott. A 
Reichsmarine nagy egységei nem jutottak megfelelő 
támaszpontokhoz az Atlanti-óceánon, beszorultak az Északi-
tengerre. 

1914 júliusában a német hadvezetés nem számolt a 
kereskedelmi háború lehetőségével, ezért csak minimális 
haditengerészeti erőket állomásoztattak a különböző 
gyarmataikon, és ezeket sem erősítették meg. 1914. augusztus 
4-én – a német-brit hadiállapot beállásakor – mindössze 2 
páncélos cirkáló, 6 kiscirkáló, 2 segédcirkáló, valamint a 
kísérőhajóik állomásoztak szétszórva a különböző német 
gyarmatokon.479 Ezek a hajók azt a feladatot kapták, hogy a 
lehetőségeik szerint folytassanak kereskedelmi háborút, 
zavarják meg az antant hajózását a távoli óceánokon, ezután 
pedig térjenek haza. Az utóbbi feladat illozórikusnak 
mondható, mivel a német hajók technikai képességei nem 
tették lehetővé azt, hogy az anyaországhoz legközelebbi 
német gyarmatról (ez Togo Afrikában) utántöltés nélkül 
elérjék a hazai vizeket. A háború kitörése előtti hónapban a 
német hadvezetés a francia hadsereg utánpótlási vonalainak 
gyengítésére a Földközi-tengerre vezényelte a Goeben 
csatacirkálót és a Breslau kiscirkálót Wilhelm Anton Souchon 
ellentengernagy parancsnoksága alatt. A földközi-tengeri 
hajóraj feladata a Franciaország és Algéria közötti 
kereskedelmi útvonalak veszélyeztetése volt.480 

1914 júliusában a német haditengerészet vezérkara bízott a 
szárazföldi hadműveletek sikerében, és ennek megfelelően 
alakította ki stratégiáját. Amikor 1914 szeptemberében 
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nyilvánvalóvá vált, hogy a villámháborús terv elbukott, és egy 
hosszú, anyagi erőforrásokat kimerítő háború következik, a 
Nyílttengeri Hajóhad tehetetlenül állt az új fejlemények előtt. 
 
 

Kereskedelmi háború az Indiai-óceánon 
 
Az Indiai-óceán az  első világháború alatt Nagy-Britannia 
szempontjából elsődleges utánpótlási vonalnak számított. A 
szigetország két nagyon fontos gyarmatának, Indiának és 
Ausztráliának, a nyersanyagait és gyarmati hadseregét az 
Indiai-óceánon át Szuezen keresztül szállították Európába. 
Emellett nem elhanyagolható az a tény, hogy a brit flotta 
számára az olaj a mai Irán területéről tartályhajókon jutott el 
Angliába. A német flotta csak a háború első évében tudta 
zavarni az antant hajózását a térségben. 1914. augusztus 3-án, 
a brit hadüzenet napján egyetlen német hadihajó tartózkodott 
az Indiai-óceánon. 
 
 

A Königsberg cirkáló harcai 
 
Német-Kelet-Afrika egyetlen nagyobb kikötőjében 
állomásozott a Königsberg kiscirkáló. Az 1905-ben épített 
3.400 tonnás cirkáló 1914-ben nem kissé elavultnak számított. 
A 24 csomós maximális sebességét és 10 db 105 mm-es 
gyorstüzelő ágyúját lehetséges brit ellenfelei könnyedén 
felülmúlták.481 A hajót 1914 elejétől állomáshajóként 
használták, azaz szolgálaton kívül helyezték, de a közelgő 
háború hírére reaktiválták. A Königsberg mellett Dar-Es-
Salaam kikötőjében tartózkodott még a Möwe ágyúnaszád is. 
A Möwe a kikötőben maradt, hogy átalakítsák a kereskedelmi 
háborúra, de a munkálatokat sohasem fejezték be rajta. Max 
Looff fregattkapitány a kapott parancsok értelmében a hajóval 
az Ádeni-öböl előtt foglalt állást, hogy a Szuezi-csatorna felé 
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tartó brit hajókat veszélyeztesse. Augusztus 6-án elfogta és 
elsüllyesztette a City of Winchester teherhajót. Ezután csak 
kisebb gőzhajókat tudott elsüllyeszteni, mivel az Admiralitás 
elterelte a térségből vagy a partok mellett mozgatta a nagyobb 
teherszállító hajókat. 

A Königberg ezután az ellátóhajója, a Somali társaságában 
Madagaszkár partjaihoz hajózott, és itt augusztus 30-án 
csapást mért Majunga kikötőjére. Looff kapitány minden 
szempontból betartotta a hadijogot, ugyanis csak a kikötő 
katonai létesítményeit rombolta le (a világítótornyot és az 
adótornyot). A kikötőben nem tartózkodott ellenséges hajó, 
ezért a Königsberg rövid ágyúzás után elhagyta a területet. 
Szeptember 19-én éjszaka a rossz látási viszonyok miatt a 
Zanzibár partjainál hajózó Somali zátonyra futott, csak nagy 
nehézségek árán sikerült megmenteni. Szeptember 20-án 
hajnalban a baleset színhelyére megérkezett a Pegasus brit 
cirkáló, amely megküzdött a Königsberggel. Reggel 5.10-kor 
találkozott a két hajó, és rövid küzdelem után a Pegasus 
lángolva az oldalára fordult. A menekülő brit legénységet a 
németek kimentették.482 

A Pegasus pusztulása után Zanzibár kikötője védtelen 
maradt, ezért a Königsberg ezt is kirabolta. A britek számára a 
legsúlyosabb csapást a kikötői felszereléseik és a 25 000 literes 
olajkészletük megsemmisítése jelentette.483 A Pegasus 
elsüllyesztése után az Admiralitás hajtóvadászatot kezdett a 
Königsberg ellen. Három modern brit cirkáló érkezett a 
térségbe, melyek tűzerőben és sebességben is felülmúlták 
német ellenfelüket. Az augusztus eleje óta folyamatosan 
hajózó kiscirkáló gépei szeptember végére már nagyon rossz 
állapotban voltak, ezért a Königsbergnek egy nyugodt 
horgonyzóhelyet kellett keresnie a szükséges javítások 
elvégzésére. Ideális megoldásnak tűnt a Mafia-szigettel 
szemben található Rufiji folyó deltatorkolata, melynek 
mangrove mocsaraiban senkinek sem jutott eszébe keresni a 
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hajót.484 Looff kapitány megszervezte a szükséges 
pótalkatrészek és az utánpótlás beszerzését. A Präsident 
ellátóhajónak kellett volna a szükséges alkatrészeket a 
helyszínre szállítania, de a Dar-Es-Salaamban lévő brit kémek 
kinyomozták a szállítmány pontos célját. Október 30-án a 
Chatham cirkáló felderítői meghatározták a Königsberg 
horgonyzóhelyét a mocsárban, majd a britek blokád alá vették 
a folyó torkolatát. A britek november 1-én elsüllyesztették a 
Somalit, a Königsberg visszahúzódott a folyó édesvíz-
határáig.485 

Ezután idegtépő csatározások kezdődtek a folyó 
torkolatában. A nagy brit hajók a merülésük miatt nem tudtak 
felhajózni a Rufijin, de a Königsberg csapdába került. A britek 
minden lehetséges eszközzel megpróbálták megsemmisíteni a 
német hajót: speciális osztagokat tettek partra, átalakított 
halászhajókat vetettek be, légitámadásokat szerveztek, 
torpedónaszádokat küldtek fel a folyón, de egyetlen 
próbálkozásuk sem vezetett eredményre. A Königsberg 
számára a legnagyobb problémát utánpótlásának 
megszervezése jelentette. 1915. március 1-én sikerült a 
németeknek szenet, élelmiszert, vizet és lőszert szállítani a 
hajóra, azonban a készletek lassan kimerültek. A kedvezőtlen 
trópusi időjárás lassan tönkretette a hajó többi berendezését is. 
Július 6-án a britek döntő támadásra szánták el magukat. A 
blokádot vezető Stephen King-Hall ellentengernagy a két 
frissen megérkezett monitorát, a Severnt és a Merseyt, 
valamint torpedónaszádokat küldött fel a folyón. A brit 
különítmény közel 800 gránátot lőtt ki a gyakorlatilag 
manőverképtelen Königbergre, melyet így rommá lőttek.486 A 
csatában a két brit monitor is nagyon súlyosan megsérült, 
visszavonulás közben a nyílt tengeren mindkettő elsüllyedt. 
Július 11-én a britek újabb támadást intéztek a súlyosan sérült 
német hajó ellen. 12.55-kor a Weymounth könnyűcirkáló 
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vezetésével egy 21 hajóból álló különítmény támadott rá a 
Königsbergre. 13.15-kor eltalálták a hajó lőszerkamráit, a belső 
robbanás után a Königsberg megfeneklett a Rufiji folyóban. 
16.00-kor a britek visszavonultak. Napnyugtakor Looff 
kapitány bevonta a Königsberg zászlóit, majd a legénység a 
hajó megmaradt berendezéseit is tönkretette, eltemették a 
csatában elesett 19 tengerészt. Ezután partra szálltak és 
szerencsésen elérték Dar-Es-Salaamot, ahol Königsberg-
különítmény néven végigharcolták a háborút. A roncs 1963-ig 
állt elhagyatva a sekély vízben, ekkor egy kenyai cég megvette 
és szakszerűen elbontotta.487 

A Kelet-Afrika partjainál folyó tengeri akcióknak volt egy 
nagyon aggasztó megállapítása a britek számára. A területen 
egyetlen német kiscirkáló és ellátóhajói ellen összevonták a 
Goliath predreadnought, a Cornwall, a Chatham, a 
Dartmouth, a Weymouth, a Hyacinth, a Pyramus, a Pioneer, a 
Fox és a Pegasus cirkálókat, a Mersey és a Severn monitorokat, 
a Kinfauns Castle segédcirkálót, valamint egyéb segédhajókat. 
Hosszú távon a Royal Navy nem rendelkezett annyi hajóval, 
hogy mindig ekkora túlerőben lehessen a németekkel 
szemben. 
 
 

Az Emden legendává válása 
 
Az Indiai-óceánon tevékenykedő másik német portyázó a 
Königsbergnél is nagyobb karriert futott be. Az Emden 
kiscirkáló neve 1918-ra legendává vált, hazatért tengerészeit 
nemzeti hősként ünnepelték. Az Emden 1914. augusztus 14-én 
a Marianna-szigeteknél elvált von Spee flottájától,488 és az 
Indiai-óceánra indult, hogy annak keleti felében megzavarja a 
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brit hajózást.489 Az 1908-ban vízrebocsátott kiscirkáló a 
Dresden-osztály tagja volt. A 3.650 tonnás hajóra 10 db 
105 mm-es gyorstüzelő ágyút szereltek fel, sebessége 
meghaladta a 24 csomót. A hajó parancsnoka Karl von Müller 
korvettkapitány teljesen szabadkezet kapott von Speetől a 
hadművelet végrehajtásához. 

Az Emden szeptember 7-én érkezett meg kiszemelt 
hadműveleti területére áttörve az indonéz szigetvilágon. A 
kiscirkáló a Bengáli-öböl előtt egy hét leforgása alatt elfogott 
hat brit kereskedelmi hajót, ezekből kettőt ellátóhajóként 
meghagyott, a többit elsüllyesztette. Az ausztrál kormány az 
Emden tevékenysége miatt leállította a csapatszállító 
konvojait, mivel az Indiai-óceán keleti vizeit bizonytalannak 
minősítette. Az Emden a Bengáli-öböl partjai előtt cirkálva 
lőtte Madras kikötőjét, ezután pedig a Srí Lankán lévő 
Colombo támaszpontját is.490 A britek tehetetlenül és 
értetlenül álltak a szemtelen német hajó sikerei előtt. 
Szeptember 15-én az Emden „elfoglalta” a Chagos-szigetet. A 
brit fennhatóság alatt álló kicsiny korallszigeten nem tudtak a 
háborúról, ezért az Emdent szívesen fogadták és ellátták a 
szükséges utánpótlással. Ezután az Emden lőtte a Maldív-
szigeteken lévő brit rádióállomást. A legnagyobb haditette az 
volt a kiscirkálónak, mikor október 28-án behajózott a Maláj-
félszigeten lévő Penang kikötőjébe, mint brit cirkáló. Tett egy 
tiszteletkört a kikötőben, majd tüzet nyitott a kikötői 
berendezésekre és megtorpedózta a Zsemcsung orosz 
nagycirkálót. Visszavonulás közben a kikötő bejáratánál 
elsüllyesztette a Mousquet francia torpedórombolót is.491 

Penang sikeres bombázása után az Emden végighajózott 
Szumátra nyugati partjai mentén, és elérte a Kókusz-
szigeteket, ahol a portyázót utolérték az ellenfelei. A Kókusz-
szigetek középső tagján volt egy brit rádióadó, melyet az 
Emden különítménye november 9-én délelőtt megtámadott és 
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elpusztított. A támadók jelenlétét azonban elárulta a rádió, így 
az 50 mérföldre lévő Sydney cirkáló gyorsan a helyszínre 
érhetett. A 38 fős szárazföldi különítményének visszatérésével 
és a Buresk ellátóhajóról a készletei feltöltésével foglalkozó 
Emdent váratlanul érte a Sydney támadása.492 A 8 db 152 mm-
es ágyúval felszerelt ausztrál cirkálóval szemben az 
Emdennek semmi esélye sem volt. A két hajó egész délután 
váltakozó szerencséjű tűzpárbajokat vívott és fogócskázott a 
Kókusz-szigetek korallzátonyai között. Végül a North-
Keeling-sziget déli részén az akkora már súlyosan sérült és 
nehézkesen manőverező Emden ráfutott egy korallzátonyra. 
Miután von Müller kapitány megállapította, hogy a hajót nem 
lehet kiszabadítani a zátony fogságából, bevonta a zászlaját. A 
Sydney ezt a megadás jeleként értelmezte, beszüntette a 
tüzelést és von Müller kapitány felvétele után távozott a 
helyszínről. A túlélők kimentéséről nem kellett gondoskodnia, 
mivel a part pár száz méterre volt az Emden roncsától.493 

Az Emden 202 túlélője azonban nem adta fel a harcot. Az 
új parancsnok, von Mücke vezetésével elfoglalták az Ayesha 
soonert, és kalandos vitorlázás után eljutottak az Arab-
félszigetre, onnan Mekkát és Medinát érintve elérték a Török 
Birodalmat, ahonnan már vonattal utazhattak hazáig. 

Rövid kéthónapos tevékenysége alatt az Emden 
elpusztított 23 kereskedelmi hajót és 2 hadihajót, emellett 
megtámadott több jelentős brit kikötőt is. A teljes hazatérő 
legénység megkapta a lovagkeresztet és nemzeti hőssé vált. 
Az Emden története legendává vált, mind a központi 
hatalmak, mind az antant katonai vezetői elismerték a hajó 
teljesítményét, mellyel megbénította az Indiai-óceán keleti 
medencéjének kereskedelmi forgalmát. A hajó neve a maláj és 
az indiai nyelvbe is bekerült, és a „tengerek legyőzhetetlen 
harcosa” szinonimájaként használják mind a mai napig.494 
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Kereskedelmi háború a dél-amerikai vizeken 
 
A Kelet-Ázsiai Hajóraj mellett a németeknek további kettő 
kiscirkálója tevékenykedett a dél-amerikai vizeken. 
Németország első világháború előtti külpolitikája két helyen 
kívánta meg a német haditengerészeti jelenlétet. A Karib-
tenger térségében mindig állomásozott német hadihajó a 
mexikói német érdekeltségek hatékonyabb védelme 
érdekében. Az elhúzódó mexikói polgárháború és a térség 
egyébként is kaotikus politikai viszonyai miatt az itteni 
szolgálat nagyon kemény megterhelést rótt a hajókra. A 
császári haditengerészet általában hathónaponként lecserélte a 
térségben állomásozó egységét a fokozott igénybevétel miatt. 
1913. december 13-án érkezett meg a Dresden kiscirkáló a 
Karib-tengerre, hogy felváltsa a Brement a szolgálatban. A 
mexikói polgárháború eseményei folyamatos munkát adtak a 
németeknek, az elűzött katonai diktátort, Victoriano Huertát is 
a Dresden menekítette át Mexikóból Haitira. A fokozott 
igénybevétel miatt a hajót 1914. augusztus 1-jén 
visszarendelték Németországba nagyjavításra, felváltására 
pedig kiküldték a Karlsruhe kiscirkálót. Július 26-án a haitii 
Port au Princeben találkozott a két hajó, a Karlsruhe átvette a 
Dresden szolgálati helyét, de a bizonytalan európai politikai 
helyzet miatt a haditengerészeti vezérkar a dél-atlanti 
térségben hagyta mindkét cirkálóját. A Virgin-szigeteken, St. 
Thomas kikötőjében július 31-én még egyszer mindkét hajó 
kiegészítette a készleteit, ezután pedig a kapott parancs 
értelmében felkészültek a kereskedelmi háborúra. A Karlsruhe 
a Karib-tenger térségében maradt, ahol a Dél- és Közép-
Amerikából Nyugat-Európába vezető kereskedelmi 
útvonalakat kívánta veszélyeztetni, a Dresden a dél-atlanti 
térségbe indult a La Plata közelébe.495 
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A Karlsruhe tevékenysége 
 
A karibi térségben maradó Karlsruhe a német haditengerészet 
legjobb kiscirkálója volt. Az 1914. januárjában szolgálatba 
lépett 4.900 tonna vízkiszorítású hadihajó 12 db 105 mm-es 
gyorstüzelő ágyúval bírt, amely ugyan tűzerőben elmaradt a 
britektől, de ezt 27,5 csomós sebességével és kitűnő 
manőverező képességével ellensúlyozta. A jellegzetes formájú 
négykéményes cirkálótípust speciális trópusi szolgálatra 
tervezték.496 

A hajó parancsnoka, Eric Köhler sorhajókapitány már 
szolgált korábban a gyarmatokon. Köhler kapitány a 
rejtőzködést tartotta a legfontosabbnak a kereskedelmi 
háborúban, ezért semmiféle értesítést nem küldött 
Németországba. A Közép-Amerika partjai és a Nyugat-Indiai 
szigetek között portyázó hajó eredményeiről csak minimális 
mennyiségű írásos dokumentum és személyes beszámoló 
maradt fenn. 1914. november 4-én a cirkálóval egy máig 
tisztázatlan eredetű belső robbanás végzett. A robbanás és az 
azt követő tűz elpusztított szinte a teljes felépítményt, majd 
továbbterjedt a lőszerkamrák felé. Ezután a legénysége 
elhagyta a hajót, mely 263 tengerésszel együtt elsüllyedt. Az 
áldozatok között volt Köhler kapitány is, valamint elpusztult a 
hajó teljes iratanyaga, ezért a Karlsruhe portyázó 
tevékenységét nem lehet pontosan rekonstruálni.497 A túlélők 
beszámolóit egybevetve az antant jelentéseivel a hajó 16 
ellenséges kereskedelmi hajót semmisített meg háromhónapos 
pályafutása során. A hajó túlélői nem adták fel a harcot. A 
Holland Antillákhoz tartozó Aruba szigetén partra szálltak, és 
ellopták a kiselejtezett Rio Negro gőzhajót. Ezzel a hajóval a 
122 túlélő átcsúszott a brit blokádon, és 1914. december 6-án 
kikötöttek Németországban. A Karlsruhe pusztulását még 
legnagyobb ellenfelei, a britek sem vették észre, mivel a 
keresésére fenntartott 11 hajóból álló különítményt egészen 
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1915 márciusáig folyamatosan járőröztették a karibi 
térségben.498 
 
 

A Dresden kiscirkáló kalandjai 
 
A Dresden számára ennél is viszontagságosabb utat 
tartogatott a sors. A parancsban kapott dél-atlanti térségben 
ugyan nem volt német támaszpont, de Argentína és Chile 
nagyon jó kapcsolatokat ápolt a németekkel, ezért ezen 
országok félreeső kisebb kikötőit a német ellátóhajók 
nyugodtan használhatták. Lüdecke fregattkapitány, a Dresden 
parancsnoka elsősorban a La Platából kiinduló kereskedelmi 
útvonalakat kívánta megzavarni.499 Augusztus folyamán a 
cirkáló 3 nagyobb brit kereskedelmi hajót is elfogott, de nem 
tudott lényeges befolyást gyakorolni a térség hajózására, mivel 
a britek falkland-szigeteki hajóraja stabilan kézben tartotta a 
térséget. A Dresden a britek elől szeptember 5-én a Horn-fok 
megkerülésével átmenekült a Csendes-óceánra, ahol október 
3-án találkozott a Leipzig kiscirkálóval. A császári 
haditengerészet berlini főparancsnoksága ezután a két 
kiscirkálót von Spee zászlaja alá rendelte. Október 12-én a 
Húsvét-szigeteknél a cirkálókötelék találkozott a Kelet-Ázsiai 
Hajórajjal, melynek keretében tevékenykedett a Dresden 
egészen december 8-ig. A Horn-fok megkerülése közben 
december 6-án a Dresden egy egyéni akcióval elsüllyesztette a 
közelben tartózkodó North Wales brit teherhajót.500 A 
december 8-án lezajlott falklandi tengeri csatából csak a 
Dresdennek sikerült elmenekülnie. A csatában csak kisebb 
sérüléseket szenvedett német cirkáló a tűzföldi fjordok 
védelmében ismét megkerülte a Horn-fokot, és 
visszamenekült a Csendes-óceánra. Ez a bújócskázás és 
menekülés a végletekig kimerítette mind a legénységet, mind 
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a hajót. Egyik alkalommal, mikor a Kent nehézcirkáló elől 
menekült, a Dresden elérte a 26 csomós sebességet, azaz 2 
csomóval meghaladták a gyárilag megadott maximális értéket. 
A teljesítőképessége határán lévő német cirkáló 1915. február 
14-én érte el ismét a chilei partokat. Lüdecke kapitány ekkor 
végleg lemondott a hazatérés lehetőségéről, és újabb 
cirkálóháborúba kezdett.501 

Február 27-én a Dresden elfogta utolsó áldozatát, a 
Conway Castle brit szállítóhajót. A Conway Castle vészjelzései 
alapján a Falkland-szigeteken hozzávetőleges pontossággal 
meghatározták a Dresden pozícióját, és kiküldték ellene a 
Glasgow könnyűcirkálót és a Kent nehézcirkálót. Március 7-én 
a Kentnek sikerült csatára kényszerítenie a németeket, 
melyben a Dresdennek semmi esélye sem volt a sokkal 
gyorsabb és erősebb brit cirkálóval szemben. A csata valójában 
egy ötórás hajsza volt, melynek végén a német cirkálónak 
sikerült chilei felségvizekre menekülnie. A Glasgow 
könnyűcirkáló még ide is követte súlyosan sérült ellenfelét, 
mely kisebb diplomáciai bonyodalomhoz vezetett a két ország 
között. Végül a Dresden a Robinson Crusoe-sziget partjainál 
horgonyt vetett. A csatában súlyos sérüléseket szenvedett, 
mindössze 80 tonnányi szénkészlettel rendelkező hajót már 
nem lehetett megmenteni, ezért a parancsnoka az elhagyása 
mellett döntött. Március 10-én Lüdecke értesítette a chilei 
hatóságokat a hajó megsemmisítéséről, és kérte a személyzet 
internálását.502 A hajó személyzetéből egyedül Wilhelm 
Canaris főhadnagynak sikerült megszöknie az internálásból, 
aki kalandos úton 1915 őszére hazaszökött. A többiek csak 
1919. december 30-án érkeztek meg Németországba.503 
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A segédcirkálók 
 
A német haditengerészeti vezérkar a hadihajóit igazából nem 
a kereskedelmi háborúra készítette fel. A kereskedelmi 
útvonalak mentén végrehajtandó hosszú járőrözésekre a 
német utasszállítókat készítették fel. A hosszú tengeri utakra 
az eredetileg is erre a szerepkörre tervezett hajók tűntek a 
legalkalmasabbnak. Az utasszállítók ilyen célú alkalmazását a 
Reichsmarine mellett a Royal Navy is erőltette. A 
könnyűcirkálók ágyúival felfegyverzett hatalmas gőzhajók 
komoly tűzerőt képviseltek, és sebességük is megfelelt az 
elvárásoknak, de nagyon szegényes védelemmel rendelkeztek. 
A nagy oldalmagasság és a hatalmas felépítmény kitűnő 
célpontot jelentett az ellenfélnek, a vékony kovácsoltvas 
lemezek pedig nem bírták a gránátok és torpedók találatait. A 
hajók tartalékos személyzetének szakmai tudása sem felelt 
meg minden esetben egy tengeri háború követelményeinek, 
különösen a tüzérséggel voltak nagy gondok. A támadó célú, 
nyílt tengeren is bevethető tengeralattjárók megjelenése végleg 
anakronisztikussá tette e hajók katonai célú bevetését, de a 
britek még a második világháborúban is kitartottak a 
segédcirkálóik bevetése mellett. 

A német utasszállítók bevetésével kapcsolatban két 
probléma merült fel. A Hamburg-America Line és a 
Norddeutscher Loyd társaság óceánjárói is félig amerikai 
tulajdonban voltak. Az amerikai Morgan Bankház az 1900-as 
évek elején az észak-atlanti tengeri útvonal monopolizálására 
tört. Ennek megfelelően a század első éveiben felvásárolta a 
White Star társaságot. 1905-ben az orosz érdekeltségeit 
elvesztő, ezért stratégiai befektetetőt kereső Hamburg-
America Line is a kezébe került. A Norddeutscher Loyd 1914-
ig állami segítséggel védte a pozícióit, de a német állam új 
csatahajó-építési programjához (Baden–osztály) minden 
forrást összeszedett, ezért ennek a hajózási társaságnak sem 
maradt sok esélye. Morganék beleszólásának köszönhetően a 
német óceánjárókat Nyugat-Európa és Észak-Amerika között 
járatták. Az első világháború kitörésekor mindössze egyetlen 
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nagyobb óceánjáró tartózkodott hazai vizeken, a Kaiser 
Wilhelm der Grosse. A többi nagy német hajó semleges 
kikötőkben keresett menedéket, ahol a háború végéig 
mindegyiket kivonták a forgalomból vagy internálták. 
Mindössze három hajónak sikerült elhagynia a kikötőjét, 
fegyverzetet szereznie, és megkezdenie a kereskedelmi 
háborút: a Buenos Airesben tartózkodó Cap Trafalgarnak, a 
New Yorkban tartózkodó Kronprinz Wilhelmnek és a hazai 
vizeken állomásozó Kaiser Wilhelm der Grossénak. 

A vadonat új Cap Trafalgar óceánjáró első útját tette meg 
1914 júliusában az argentinai Buenos Airesbe. Augusztus 3-án 
itt érte a háború kitörésének a híre. A kikötőben állomásozó 
elavult Eber ágyúnaszád 2 db 105 mm-es és 4 db 37 mm-es 
ágyúját átszerelték a gőzösre, így az augusztus 31-én 
segédcirkálóként szolgálatba állhatott. Mindössze 14 nap 
háborús szolgálat után Trinidade-sziget partjainál 
összetalálkozott a Carmania brit segédcirkálóval. A Cunad 
Line 8 db 119 mm-es ágyúval felszerelt segédcirkálója négy 
órás tűzpárbaj után elsüllyesztette a sokkal gyengébb 
fegyverzetű német hajót. A csatában 16 német tengerész esett 
el.504 

Az 1902-ben a kék szalagot is birtokló Kronprinz Wilhelm 
augusztus 3-án New York kikötőjéből szökött meg, hogy a 
tengeren tölthesse fel készleteit, és itt szerelték fel rá az 
ágyúkat is. Ennek a hajónak sokkal nagyobb szerencséje volt, 
ugyanis 9 hónapig sikeresen járőrözött az Atlanti-óceán északi 
vizein anélkül, hogy felfedezték volna. Segédcirkálói 
pályafutása alatt 15 kereskedelmi hajót fogott el. A 9 hónapos 
járőrözés kimerítette a hajó készleteit, ezért a Kronprinz 
Wilhelm 1915 márciusában befutott az amerikai Newport 
Newsba, ahol az USA hatóságai lefegyverezték és 
internálták.505 

A britek számára a legfájdalmasabb pont a Kaiser Wilhelm 
der Grosse szökése volt. Az 1897-ben szolgálatba állított 
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óceánjáró kora csúcstechnikáját képviselte, többször is 
birtokolta a kék szalagot. 1914-ben dokkba vonult a 
kivándorló-forgalomba való átalakításra. A háború kitörésekor 
a hajót felfegyverezték, és még augusztus első felében 
átcsúszott a brit blokádon. Az óceánjáró szerencséje azonban 
nem tartott sokáig, mivel augusztus 21-én Rio de Oro kikötője 
előtt összetalálkozott a Highflyer brit cirkálóval. Az 
elhagyatott spanyol felségterületnek számító szaharai 
kikötőben szenet vételező német hajót váratlanul érte a brit 
cirkáló támadása. Papíron ugyan a két hajó közel azonos 
tűzerőt képviselt, és sebességükben sem volt különbség, de a 
német kapitány a kimerült készletei miatt nem vállalta az 
összecsapást, ezért elsüllyesztette a hajóját, hogy ne jusson az 
ellenség kezére. 506 
 
 

Összegzés 
 
Az első világháború a tengeri hadviselés szempontjából is egy 
merőben más háborúnak bizonyult az ezt megelőzőekhez 
képest. A német haditengerészet 1914-ig a világháborút 
eldöntő csatát egy, a német partok közelében lezajló 
nagyszabású tengeri ütközetként képzelte el, az erőforrásokat 
kimerítő, elhúzódó háborúra nem készült fel, erre sem 
elfogadható stratégiai, sem taktikai elképzelése nem volt. 1914-
ben a szárazföldi villámháborús stratégia összeomlása után 
került előtérbe a kereskedelmi háború lehetősége, de ehhez 
nem volt meg a németek számára a megfelelő technikai és 
logisztikai háttér – erre a célra épített hajók és támaszpontok 
hálózata –, így a császári haditengerészet eleve kudarcra volt 
ítélve ebben a harcban. Az elszórt német gyarmatokon 
tartózkodó kiscirkálók bevetése a kereskedelmi háborúba 
logikus lépés volt, de ez a néhány egység nem tudta hosszú 
távon felvenni a harcot a Royal Navy hatalmas túlerejével 
szemben. Az elért részsikerek és a magányos német hajók 
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üldözésére felvonultatott hatalmas brit flottakötelékek 
azonban egyértelműen megmutatták Nagy-Britannia gyenge 
pontját, de ezzel a Császári Haditengerészet nem tudott mit 
kezdeni. 
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TAKÁCS GYULA 
 

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI VONATKOZÁSÚ 

NEHÉZSÉGEI 1918–1919-BEN 
 
 
Ez a tanulmány azoknak a honvédelmi vonatkozású 
körülményeknek egy részét igyekszik röviden felvázolni, 
amelyek akár a döntéshozók helyzetmegítéléséből, akár az 
ország mozgásterének sajátosságaiból következően 
befolyásolták a Magyarországon történteket 1918 októbere és 
1919 augusztusa között. 

Tevékenységének megkezdésétől fogva a Károlyi-
kormány magát a független magyar állam képviselőjének 
tekintette,507 és ebben a minőségében igyekezett a lehető 
legkorábban kinyilvánítani maga részéről a háború 
befejezését, vagyis a miniszterelnök meglátása szerint 
Magyarországot 1918. november 1-től semleges terültnek 
kellett tekinteni.508 Később ezt a tényt a kabinet többször 
hangsúlyozta,509 és azért tulajdonított neki nagy jelentőséget, 
mert Magyarország ténylegesen akkor még a Monarchia 
keretein belül hadban állt. 

A francia illetékesek szerint azonban a bonyodalmak 
elkerülése érdekében a fegyverszünet aláírásának addig meg 
kellett történnie, amíg a Monarchia kötelezettségvállalása az 
osztrák és magyar fél számára egyaránt kötelező érvényű 
lehetett. Már 1918. október 22-én kijelentették: a magyar állam 
nem ismerhető el, így fegyverszünet nem köthető vele.510 

Ezzel együtt a november 3-án aláírt padovai 
fegyverszünet és a békekonferencia határozatai között várható 
különbségben elvileg rejlett lehetőség a magyar érdekek 

                                                 
507 Lásd TAKÁCS 2009a. 
508 FÜLEKY 1922, 419–420. o. 
509 MOL 7050/217–218. 
510 ORMOS 1983, 29–30., 37–40., 49. o. 
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védelmére. Károlyi Mihály november 7-én François Franchet 
d’Espérey tábornoknak (a Szövetséges Keleti Hadsereg 
parancsnokának) átnyújtott memoranduma511 nyomán 
feltételezte, hogy a magyar közigazgatást biztosítani lehet 
addig, amíg a békekonferencia magyar részvétellel meghozza 
területi döntéseit. Nagyhatalmi garanciát kívánt szerezni a 
fennálló helyzethez, hogy elkerülhesse az utódállamok 
csapatainak megjelenését az ország területén és lehetősége 
legyen a tárgyalásokra felkészülni. A biztosíték és a helyzet 
tisztázása sürgős volt, hiszen ha Magyarország továbbra is 
hadviselőnek minősült, akkor számolnia kellett a szerb 
hadsereggel, illetve Románia szándékával, hogy újra 
bekapcsolódjon a háborúba. Tisztázni kellett továbbá, hogy a 
Padovában rögzített lehetőséggel, vagyis az ország 
útvonalainak használatával és stratégia pontjainak 
megszállásával hogyan kíván élni az antant. A miniszterelnök 
előnyösnek értékelte azt a belgrádi kitételt, amely lehetővé 
tette a kormány számára, hogy összeállítsa a megszállandó 
stratégiai pontok listáját, vagyis ezt annak megfelelően 
tehették meg, hogy mely területeken lehetett tartani cseh, 
szerb vagy román bevonulástól.512 

Károlyi véleménye szerint a november 13-án aláírt 
belgrádi katonai konvenció (a vállalt kötelezettségek és 
áldozatok dacára) az ország számára fontos feltételeket 
biztosított. A francia döntéshozókat valószínűleg olyan 
szándéknyilatkozatra igyekezett bírni, amely alapján a magyar 
kormány joggal várhatta álláspontjának támogatását a 
békeszerződés megkötéséig terjedő időszakban, vagy 
legalábbis megalapozottan érvelhetett érdekeinek figyelembe 
vételéért. Az egyezménytől kormányának nemzetközi 
elismerését várta, azonban Franciaország a belgrádi 
megállapodással csupán saját elgondolásainak megvalósítását 
igyekezett megkönnyíteni, és nem állt szándékában a magyar 
kormány diplomáciai elfogadtatása. Egyrészt a közép-európai 

                                                 
511 MOL 7050/43. 
512 ORMOS 1983, 73–75. o. 
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(különösen romániai gazdasági jellegű)513 befolyásának 
megalapozására, másrészt az útvonalak és közlekedési 
eszközök használatának biztosítására igyekezett felhasználni a 
konvenciót. Mindezt tette annak érdekében, hogy cseh és 
szlovák területekre vonulva a cseh kormányt hadviselő féllé 
minősíthessék, illetve a tervezett szovjet-oroszországi 
intervenció felvonulási területe felett rendelkezhessenek.514 

Az alapvetően eltérő értelmezésekből adódó félreértés515 
mellett az egyezmény egyik lényeges határozata körüli 
probléma is bonyolította a helyzetet. Párizs ugyan a német 
fegyverszünet életbe lépését követően is számított annak a 
belgrádi pontnak a megvalósulására, amely magyarországi 
stratégiai pontok elfoglalására vonatkozott, azonban Georges 
Clemenceau miniszterelnök számára november 25-re mégis 
kiderült, hogy Magyarország megszállása teljes egészében 
nem hajtható végre. Nem állt rendelkezésre ugyanis elegendő 
francia alakulat a terv végrehajtásához, a szövetségesektől 
pedig nem számíthatott jóváhagyásra a konvenció sérelmezése 
miatt.516 Ezzel előállt egy ellentmondásos helyzet, amelyben a 
francia politikusok és katonatisztek különbözőképpen 
viszonyultak a belgrádi határozatokhoz.517 

A francia politikusok egy része (pl. Clemenceau) ugyan 
tudatában volt a konvenció megvalósítása elmaradásának, 
azonban a jogilag megalapozható korrekció mellett foglalt 
állást.518 Az illetékesek másik része – mint pl. Henri Berthelot 
tábornok (francia Dunai Hadsereg parancsnoka) vagy Charles 

                                                 
513 Uo. 31. o. 
514 Uo. 70. o. 
515 Uo. 75. o. 
516 A cseh illetékesek a magyar közigazgatásra, a román körök pedig a 
bukaresti szerződéstől való eltérést nehezményezték leginkább. Az angol 
kormány vélhetően „nem kívánta kikaparni a gesztenyét” a franciák 
számára. Katonai kapacitásuk végességét felismerve közel-keleti 
érdekeltségeiket helyezték előbbre, azonban láthatóan nem akartak 
hozzájárulni Közép-Európa francia kisajátításához. A brit távolmaradás tette 
leginkább kockázatossá az elképzelést. ORMOS 1983, 69., 77–79., 84–87. o. 
517 Uo. 90., 93. o. 
518 ÁDÁM – ORMOS 1999, 26. irat. 
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Saint-Aulaire (bukaresti követ) – az egyezmény tényleges 
figyelmen kívül hagyását kívánta.519 

A magyarországi ügyekben eljáró tisztek azonban 
alapvetően az elhalasztottnak hitt előírások végrehajtása 
érdekében igyekeztek fellépni,520 még akkor is, ha a 
Szövetséges Keleti Hadsereg főparancsnoka maga is a 
későbbiekben fegyverszüneti egyezménnyel fel nem érő 
„tényleges okiratnak” minősítette a belgrádi 
dokumentumot.521 Franchet d'Espérey, Paul-Prosper Henrys 
tábornok (a Francia Keleti Hadsereg parancsnoka) és Fernand 
Vix alezredes (a budapesti katonai misszió vezetője) 
lényegében nem osztotta Clemenceau kétségeit,522 ők nem 
gondoltak a francia érdekek fegyverszünet és a békeszerződés 
közötti időszakban történő biztosítására.523 

Ez az ellentmondásos helyzet a gyakorlatban leginkább 
úgy mutatkozott meg, hogy Párizs a folyamatban lévő 
történéseket azok várható kimenetele szempontjából értékelte, 
majd a konvenció aktuális alkalmazását, illetve az illetékes 
tisztek tevékenységének jóváhagyását ebből a szempontból 
mérlegelte.524 

Ez az eljárás komplikálta a megfelelő erőforrások 
hiányából következően, illetve működési területük 
értelmezéséből adódóan hatásköri nézeteltérésben álló vezető 
beosztású katonatisztek viszonyát. A Romániára támaszkodó 

                                                 
519 Saint-Aulaire már november 11-én a bukaresti szerződés érvényessége 
mellett érvelt. ÁDÁM – ORMOS 1999, 7. irat. Berthelot-nak (mint a bukaresti 
francia katonai misszió vezetőjének) Románia szövetséges hadviselő félként 
történő diplomáciai visszavezetésének előkészítése mellett az oroszországi 
intervenció kidolgozását is meg kellett oldania. TORREY 1988, 278. o. 
520 ORMOS 1983, 90., 93. o. 
521 VADÁSZ 1969, 244. o. 
522 A katonai konvenciót ténylegesen aláíró Henrys a magyarországi 
bevonulást végre kívánta hajtani, és az előkészületek elvégzésére, illetve a 
belgrádi pontok megvalósulásának ellenőrzése miatt Budapestre érkező 
alárendeltje, Vix maga is egyetértett ezzel. ÁDÁM – ORMOS 1999, 23. irat. 
ORMOS 1983, 95–96. o. 
523 ORMOS 1983, 88. o. 
524 Lásd TAKÁCS 2011a. 
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intervenció előkészítésével megbízott Berthelot és a balkáni 
szövetséges főparancsnok, Franchet d'Espérey, közti 
konfliktusok kellemetlenül érintették Károlyit. Ő 
tulajdonképpen a Belgrádban aláírtak betartására alapozta 
külpolitikai és katonapolitikai álláspontját. A francia 
bevonulás tényleges időpontjával kapcsolatban azonban nem 
kapott választ, ráadásul az illetékes tisztektől egymásnak 
ellentmondó felszólítások érkeztek a konvenció által lefektetett 
erdélyi demarkációs vonalat (is) érintő ügyekben. 

Egy decemberi feljegyzésében Franchet d'Espérey a 
Berthelot-val fennálló kétes viszonyt nevezte meg általában a 
nehézségek egyik forrásaként525 Berthelot is kényelmetlen 
helyzetben találta magát, mert bár Szovjet-Oroszország 
tekintetében közvetlenül Párizsba küldte jelentéseit, mégsem 
hagyhatta figyelmen kívül a Szövetséges Keleti Hadsereg 
főparancsnokát, akivel egyébként is kölcsönös idegenkedéssel 
tekintettek egymásra.526 A feladata ellátásához szükségesnek 
tartott bizonyos (pl. vasúti gördülőanyag átadására 
vonatkozó)527 intézkedései miatt a konvenció megvalósulását 
ellenőrző Vix rosszallásával is találkozott, a budapesti misszió 
vezetője ugyanis nem tartotta illetékesnek Berthelot-t a 
magyar kormány kötelezettségeit illetően.528 Vix azt is 
nehezményezte, amikor a francia Dunai Hadsereg 
parancsnoka négyezer, Romániában internált német katonát 
kívánt Magyarországra szállíttatni. Ez az affér a Mackensen-
ügy kapcsán történt, ami jól illusztrálja a fent említett 
problémákat. 

A padovai fegyverszüneti egyezmény másnapi életbe 
lépését követően 15 nap haladékot adott a német csapatok 
távozására az Osztrák-Magyar Monarchia teljes területéről.529 
A visszamaradottakkal szemben a határidő lejártát követően 
lefegyverzést és internálást helyezett kilátásba. Ez az előírás 

                                                 
525 ORMOS 1983, 108. o. 
526 TORREY 1987, XXXIV. 
527 ÁDÁM – ORMOS 1999, 53. irat. 
528 ORMOS 1983, 93–96 o. 
529 NYÉKHEGYI 2003, 85. o. 
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minden érintett fél számára számos bonyodalom forrása lett, 
és August von Mackensen vezértábornagy internálásával egy 
sajátos végkifejlethez vezetett.530 

A Károlyi-kormánynak a németek számára méltánytalan 
bánásmód nélkül kellett megfelelni a francia elvárásoknak. A 
magyar illetékesek azonban olykor maguk is 
különbözőképpen ítélték meg ennek lehetőségeit, ami további 
nehézségeket okozott. Linder Béla hadügyminiszter először 
még a felfegyverzett alakulatok visszavonulását sem nézte 
volna jó szemmel, csupán arra kívánt ígéretet tenni, hogy az 
átvonuló egységek után küldetné az összegyűjtött 
felszerelést.531 Utódja, Bartha Albert ezzel szemben ezt 
engedélyezte volna, mert bizonyos ideig német egységekkel 
akarta volna biztosítani a Kárpátok szorosait.532 

Magyarországnak feltétlenül szüksége volt a 
Németországból induló szénszállítmányokra, azonban ezek 
megérkezése Franciaország jóváhagyásától függött, mert a 
cseh és lengyel nemzeti tanácsok a határokon visszatarthatták 
a szerelvényeket. Az ország nem rendelkezett megfelelő 
katonai és karhatalmi erővel a lefegyverzéshez, ráadásul az 
internáltak élelmiszerellátása is komoly terhet jelentett volna. 
Bár Károlyi szemében a kérdésben tanúsított magatartással 
kifejezésre lehetett juttatni a külpolitikai orientáció 
megváltozása iránti elkötelezettséget (továbbá el lehetett 
kerülni a francia és német csapatok összetűzését az ország 
határain belül), azonban még akkor sem tudta volna 
maradéktalanul teljesíteni a fegyverszünet vonatkozó 
határozatát, ha ez szándékában állt volna.533 

Franchet d'Espérey beosztottjai tudatában voltak annak, 
hogy az ország német szénszállítmányokra szorul, és mivel 
minden igyekezetük ellenére sem tudták más forrásból 
biztosítani az ellátást, gyakorlatilag szó nélkül hagyták a 

                                                 
530 Lásd TAKÁCS 2010. 
531 BARKÓCZY-KLOPSCH 1923, 14. o. 
532 HAAS 2002, 57–59. o. 
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Berlin és Budapest között létrejött megállapodást. Ennek 
értelmében a visszavonulókat szállító szerelvényekért cserébe 
folytatódott a fűtőszén érkezése.534 Mackensen tisztában volt a 
magyar kormány kényes helyzetével, és fel is hívta figyelmet 
arra, hogy a hazatérés megakadályozása esetén Németország 
megvonhat minden gazdasági támogatást Magyarországtól.535 

Mivel Károlyinak közel sem állt volna módjában 
végrehajtani a lefegyverzést, ezért a miniszterelnök joggal 
feltételezhette, hogy a belgrádi katonai konvenció értelmében 
Magyarországra érkező francia csapatok szükség esetén 
teljesítenék a fegyverszünet előírását. Franchet d’Espérey 
tábornok ezzel tisztában volt, azonban sem a megszállás 
végrehajtására, sem a németek kényszerítésére nem állt 
rendelkezésre elegendő francia erő, ugyanis Henrys tábornok, 
illetve Berthelot tábornok gyakorlatilag csak 3-3 hadosztállyal 
rendelkezhetett,536 míg Mackensen parancsnoksága alá 
mintegy 170 ezer fő tartozott.537 

Vix a növekvő számban átvonuló német csapatok miatt 
folyamatosan figyelmeztette Károlyit, hogy ez az állapot 
gyakorlatilag a fegyverszünet megsértését jelenti. Ezzel 
egyidejűleg Henrys-nak beszámolt ennek formális voltáról, 
hiszen tisztában volt a körülményekkel. A franciák ugyan 
hangot adtak ellenérzéseiknek a német magatartással 
kapcsolatban, azonban csapataik kényszerű passzivitása okán 
végeredményben mégis érdekeltté váltak a hadseregcsoport 
mielőbbi távozásában. A francia presztízs megmentése Vixre 
és feletteseire maradt. 

A mindegyik fél számára kényelmetlen helyzetre végül 
Mackensen internálása lett a megoldás. A tábornagy 
áldozatvállalásával a francia diplomácia megóvhatta a 
látszatot, a német csapatok és felszerelés túlnyomó többsége 
hazajuthatott, az ország szénellátása is folytatódhatott, bár a 

                                                 
534 ORMOS 1983, 94–98. o. 
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magyar kormányt még így is elmarasztalás érte mindkét 
oldalról.538 

A Mackensen-hadseregcsoport átvonulásának kérdése, a 
francia és német csapatok ország területén belül történő 
összeütközésének veszélye, Károlyi francia bevonulás iránti 
várakozása, vagyis a belgrádi egyezmény betartásához fűződő 
remények összefüggésben álltak a leszereléssel és 
hadseregszervezéssel kapcsolatos magyar szándékokkal.539 

Linder Béla ezredes hadügyminiszter már a 1918. 
november 3-án kiadott fegyverletételi utasításában540 
elrendelte a leszerelés azonnali végrehajtását és az elbocsátott 
legénység hazairányítását. Linder hadügyminiszterként 
szélesebb jogkört gyakorolhatott, mint a korábbi honvédelmi 
miniszterek, hiszen IV. Károly november 1-i hatállyal 
hatáskörébe utalt minden Magyarországon elhelyezkedő 
katonai parancsnokságot,541 azonban egy szintén november 1-
jén kelt legfelsőbb határozata elrendelte a közös haderő 
feloszlatását és engedélyezte a katonák számára a megalakuló 
államok által felállítandó hadseregekben való további 
szolgálat megválasztását.542 

A gyorsan kiadott fegyverletételi intézkedés egyrészt 
alátámaszthatta Károlyi későbbi diplomáciai érvelését, 
másrészt a visszatérő katonák hazaengedése mellett szólhatott 
a társadalmi támogatás megerősítésének igénye is. A 
közrendvédelmi gondokat részben maguk az intézkedések is 
előidézhették, a rendzavarásokról szóló jelentések mégis a 
leszerelés gyors végrehajtásának irányában hatottak. 

A hadügyminisztérium indítványa a hazatérőket 
állományilletékességük szerint rendezve akarta a határ menti 
táborokban összegyűjteni és tisztjeik vezetésével vasúton a 
póttestekhez juttatni.543 Ezzel szemben Linder utasította a 
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szállításvezetőség parancsnokát a megérkező egyének 
hazaküldésére.544 Megfelelő póttesteknél leszerelő személyek 
illetményük arányában támogatásra vagy segélyre 
számíthattak a lakóhelyük szerint illetékes közigazgatási 
hivatalokban,545 azonban fővárosi illetékesek szerint 
adminisztratív problémák, visszaélések és tévedések 
komolyan nehezítették az eljárást. (Bevonulók és leszerelők 
összekeveredése, többszörös leszerelés, jogosulatlan 
pénzfelvétel, egységes igazolások hiánya, téves 
tájékoztatás.)546 A visszatartott katonákat november 11-től 
fokozatosan, kor, állományilletőség, havidíjbeosztás és 
szolgálati beosztás alapján elbocsátották.547 November végéig 
700 ezer, az év végére pedig mintegy 1 millió 200 ezer fő került 
ki a hadsereg kötelékéből.548 

Ezzel együtt a később Bartha által vezetett 
hadügyminisztérium a katonai szervek folyamatos 
működőképességének fenntartása mellett próbálta 
folyamatosan felváltani az állományt és felállítani a katonai 
konvenció által engedélyezett hat gyalogos és két lovas 
hadosztályt. A visszatartott katonák számára különböző 
előnyöket helyezett kilátásba és igyekezett lehetőséget adni a 
további önkéntes szolgálatra. A hadügyminiszter november 
12-én kelt behívási parancsában bevonulásra kötelezte 
mindazon kiképzett személyeket, akik 1896 és 1900 között 
születtek, és október 30-án tényleges szolgálatban álltak, akár 
a fronton, akár a hátországban. Az alakulatok létrehozásakor, 
elhelyezésekor, jelölésekor részben a honvédség korábbi 
hadrendjét vették alapul. A kialakított magasabb egységeket 
az új hadrendben megállapított ezredtörzs állomásokon 
ezredekbe olvasztották össze. A budapesti kerületi 
parancsnokság alárendeltségébe két gyalogos és egy lovas 
hadosztályt utaltak, a szegedi kerületi parancsnokságnak egy 
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gyalogos és egy lovas hadosztály, míg a többi kerületnek egy-
egy gyalogos hadosztály jutott.549 

A fegyveres alakulatokra gyakorolt befolyás politikai 
tényezőt jelentett, még akkor is, ha Károlyi november 27-én 
Vixszel azt közölte, hogy az engedélyezett magyar 
hadosztályok a valóságban nem léteznek.550 Ez 
megmutatkozott a katonatanácsok kormánybiztosa és a 
hadügyminiszter közti konfliktusban. Pogány nem tagadta 
érintettségét, amikor Bartha kérdőre vonta az ellene elkövetett 
merényletkísérlettel kapcsolatban.551 Breit tábornok 
emlékezete szerint januárban már előfordulhatott olyan eset, 
amikor egy hadügyminiszteri rendelet végrehajtásához egyes 
csapatok Pogány jóváhagyását kérték.552 

Bartha december elején bizalmas utasítást adott ki ún. 
riadócsapatok felállítására, amit hivatalosan a 
hadseregszervezés lassú megvalósulásával indokolt. Ezt a 
tényt a hadkötelesek nem megfelelő hozzáállásával, illetve a 
tisztikar egy részének passzivitásával magyarázta. Elképzelése 
szerint ezek az alakulatok mozgó karhatalmi egységek lettek 
volna. A fenti intézkedés végrehajtását és a riadócsapatok 
szervezését párhuzamosan folytatandó tevékenységként 
rendelte el. A rendelet kerületenként egy gyalogos zászlóalj, 
egy lovas század, egy tábori üteg és egy hegyi ágyús üteg 
alakításáról intézkedett.553 

A riadócsapatok kialakítására vonatkozó előírásokban 
valószínűleg szerepet játszott a katonatanács részéről Bartha 
személyével szemben tanúsított ellenérzés. Bartha nem 
ismerte el a szervezetet, Pogányt, mint a tanács vezetőjét, nem 
fogadta hivatalában. Megalakulásuk esetén a riadóegységek 
akár Bartha és a hadügyminisztérium cselekvőképességének 
védelmére is felhasználhatóak lettek volna, de Pogány 
befolyása erősebbnek bizonyult, és december 12-én 
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fegyveresek felvonultatásával lemondásra kényszerítette a 
minisztert. 

Ez az eset is jelzi, hogy a kormány szándékait csak 
korlátozottan tudta megvalósítani, nem volt képes 
kellőképpen felügyelni az utasítások végrehajtását. A 
rendeletek teljesítése nem volt biztosított, a létszámhiányból 
adminisztratív és szervezési problémák fakadtak. Az eszköz- 
és forráshiány mellett az illetékesek közti nézeteltérések, 
érdekellentétek és hatásköri viták is hátráltatták a munkát. 

A fegyverletételi utasítástól számított semlegességre 
irányuló magyarázatot Károlyi ugyan nem tudta elfogadtatni, 
mégis a francia katonai jelenlét terve kézzelfogható 
biztosítékot helyezett kilátásba a kész helyzet teremtését célzó 
törekvésekkel szemben. A fennálló helyzet békekonferenciáig 
történő fenntartására irányuló politikája ezzel látszólag 
támogatást nyert. A belgrádi pontok teljesítése feltehetően 
azért is fontos volt, mert amennyiben felróható lett volna neki 
valamilyen szándékos mulasztás, akkor éppen azon az alapon 
marasztalhatták volna el, amire egész érvelését helyezte. A 
francia orientáció használható érvnek tűnhetett, annak 
bizonyítására, hogy a francia érdekek megvalósulása 
lehetséges Magyarország területi integritásának fennmaradása 
mellett is. A leszerelési eljárás fenntartása és a pacifista554 
szemlélet hangsúlyozása a nemzetközi közvélemény számára 
azt jelezhette, hogy az ország agresszió áldozata.555 

Az ellenérdekelt felek tevékenysége és a körülmények 
alakulása folytán azonban 1919 márciusára már végképp 
hiábavalóvá lett a konvencióhoz kötődő érvelés. A budapesti 
katonai misszió vezetője március 10-én sajnálatát fejezte ki a 
Magyarországgal szemben folytatott román politika 
méltánytalan támogatása miatt. Véleménye szerint a belgrádi 
konvenció egyszerűen „papírronggyá vált.”556 
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Károlyi tapasztalta mindezt, azonban az ország 
területének tényleges katonai védelme csupán a (Szovjet-
Oroszországgal történő kapcsolatfelvételben bízó) 
Tanácsköztársaság időszakában kezdődött meg.557 

1919. április 16-án a román haderő 64 zászlóaljra, 28 
lovasszázadra és 48 ütegre tehető erőivel általános támadást 
indított területi igényeinek érvényesítésére. Elsődleges 
feladatként a Huszt-Szatmárnémeti-Nagykároly-Nagyvárad-
Nagyszalonta vonal, másodlagos célként a Vásárosnamény-
Debrecen-Orosháza-Szeged vonal elérését nevezték meg.558 
Április 27-én a csehszlovák hadsereg is átlépte a demarkációs 
vonalat.559 A francia-olasz közös vezetésű, két csoportra 
osztott haderő hozzávetőlegesen 85 zászlóaljat számlált.560 A 
csehszlovák hadsereg Bánréve-Miskolc irányban kezdte meg 
előretörését. 

A kormányzótanács hadkiegészítési tevékenységének 
eredményeként tapasztalható volt a hadsereg létszámának 
növekedése, ez azonban nem járt együtt a harcérték egyidejű 
emelkedésével. A bevonultak felszerelése, kiképzése és 
beosztása időigényes feladatnak bizonyult. A rendelkezésre 
álló korlátozott mennyiségű hadianyag lehetővé tette az 
ellátás megkezdését, azonban az igények teljesítése csak 
hiányosan haladhatott. A korábbi normatívákat nem lehetett 
tartani, a világháborús zászlóaljkeretnek csupán felét vagy 
harmadát sikerült előteremteni.561 

A tényleges védelmi képességet a demarkációs vonalakon 
elhelyezkedő kötelékek jelentették, amelyek összlétszáma 
április közepén nem érte el a teljes állomány felét.562 Az északi, 
csaknem 500 km széles arcvonalon 28 zászlóalj és 14 üteg; a 
mintegy 400 km hosszú keleti fronton 34 zászlóalj és 16 üteg; a 
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déli, megközelítőleg 350 km kiterjedésű szakaszon 11 zászlóalj 
és 4 üteg állt rendelkezésre. A magyar Vörös Hadsereg 
részéről összesen 73 zászlóalj és 34 üteg bevetésével lehetett 
számolni április közepén.563 

A román haderő április utolsó napjaiban elérte a Tisza 
vonalát és május 1-én Szolnoknál birtokba vette a folyó bal 
partját. Miskolcot május 2-án foglalták el a csehszlovák 
csapatok, és Diósgyőr, valamint Ózd megszállása után Egert 
és a szénmedence iparvidéke miatt kulcsfontosságú 
Salgótarjánt fenyegették.564 

A válságosra forduló helyzetre való tekintettel Kun Béla 
külügyi népbiztos április végén újabb megbeszéléseket 
kezdeményezett a külföldi megbízottakkal. Az amerikai 
küldött, Philip Brown, számára eljuttatott ajánlatában a román 
csapatok Smuts-vonalra történő visszavonásáért cserébe 
kormányátalakítást helyezett kilátásba.565 Miután a felvetésre 
válasz nem érkezett, április 30-án egy magyar különmegbízott 
a Vix-jegyzékben foglaltak végrehajtását és koalíciós kormány 
megalakítását ígérte a román hadsereg visszavonulása 
esetén.566 A francia illetékesek tartózkodóan reagáltak, 
ugyanakkor a többi delegáció képviselőivel, elsősorban 
Montgomery Cuninghame-mel, a brit misszió katonai 
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vezetőjével ekkor megkezdett tárgyalások vezettek a Böhm 
Vilmossal július végén kötött megegyezéshez.567 

A román haderő tiszai átkelését ekkor számos körülmény 
akadályozta. A szovjet-orosz és ukrán Vörös Hadsereg 
fenyegetése miatt a román parancsnokságnak meg kellett 
erősítenie Besszarábia és Bukovina védelmét, ráadásul a 
bolgár csapatösszevonás is átcsoportosítást tett szükségessé, 
ami megnehezítette az offenzíva folytatásához szükséges 
utánpótlás biztosítását. Wilson elnök közbenjárására és a 
közvetlen francia érdekek teljesülése érdekében Románia nem 
kapott támogatást a további előretöréshez. A magyar csapatok 
még túlerő ellenében is sikeresen tarthatták állásaikat, ugyanis 
a folyó időközben megáradt. Mindez a tiszai frontvonal 
stabilizálódását eredményezte.568 

A békekonferencia hivatalosan nem támogatta a román 
térnyerést a Vix-jegyzékben meghatározott övezet keleti 
határán túl, a kialakult helyzetet azonban egy április 30-án 
készült francia vezérkari feljegyzés számukra előnyösnek 
ítélte. Bizonyosnak találta ugyanis a további intézkedések 
megvalósulását francia csapatok közvetlen felhasználása 
nélkül, amelyek így egyéb alkalmazásra felszabadulnak. (A 
francia hadsereg tevékenysége eközben a Szeged-Arad-
Temesvár-Nagykikinda körzetben végrehajtott 
csapatösszevonásra korlátozódott.) 

A békekonferencia döntéshozói ekkor jobbára hiányos 
információkkal rendelkeztek a kormányzótanács helyzetével 
kapcsolatban, így elmaradt a magyar delegáció meghívása a 
tanácskozásra. Ez a helyzet megfelelt a francia diplomácia 
szándékainak.569 

A kormányzótanács folytatta diplomáciai próbálkozásait, 
ugyanakkor fegyverkezési erőfeszítéseit is fokozta és 
hozzálátott a teljes átszervezéshez. Május közepére mintegy 44 
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ezer újonccal emelkedett a hadsereg állománya, így a haderő 
összlétszáma megközelítette a 120 ezer főt.570 A hadvezetés 
május közepén összesen 115 zászlóaljat, 84 géppuskás 
századot, 8 lovasszázadot, 16 műszaki századot és 39 üteget 
küldhetett harcba.571 

Stromfeld Aurél vezérkari főnök meglátása szerint a 
salgótarjáni térség felmentését egy Miskolc ellen indítandó 
eredményes támadás hozhatta meg, mert a csehszlovák 
hadvezetés az átkarolás elkerülése érdekében mindenképpen 
visszavonta volna erőit. Miskolc visszafoglalására a III. hadtest 
1. hadosztályát jelölte ki, amelyet a támadás előtt 
megerősítettek.572 A csehszlovák hadvezetést ugyan nem érte 
váratlanul a manőver, mégis hirtelen nehéz helyzetbe került, 
ugyanis nem rendelkezett elegendő tartalékkal, így május 20-
án Miskolc feladásáról döntött.573 

A Hadseregparancsnokság május 21-én elhatározta az 
offenzíva folytatását.574 A fő csapásirányt Kassa és Eperjes 
jelentette, mert a fáradó csehszlovák csapatokkal szemben 
kivitelezhetőnek tűnt egy komolyabb térnyerés. A csehszlovák 
és román hadsereg szétválasztásával elérhetőnek látszott a 
román erők kedvezőbb helyzetből történő megtámadása, sőt a 
szovjet-orosz Vörös Hadsereggel való kapcsolatfelvétel 
lehetősége is felmerült.575 A támadás eredményeképpen június 
6-án a csehszlovák csapatok feladták Kassát. A magyar 
katonák még aznap birtokba vehették Sátoraljaújhelyet, 
ugyanakkor a megkezdett tokaji átkelés kudarcba fulladt.576 
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A kormányzótanács június 5-én határozott általános 
hadkötelezettség bevezetéséről. A rendelkezés a fővárosra, az 
ország középső területére, valamint a visszafoglalt északi 
részekre vonatkozott. Az előírás szerint a 45 évesnél fiatalabb 
felnőtt férfiak sorozását a június 10-től 21-ig terjedő 
időszakban kellett végrehajtani.577 

A francia miniszterelnök június 7-én felülvizsgálta 
korábbi álláspontját a magyar kérdésben. A katonai 
események nyomán most már valóban számolnia kellett 
hátrányos következményekkel. Még nem került elérhető 
közelségbe a magyar és szovjet-orosz hadseregek 
kapcsolatfelvétele, de a lehetősége már felmerült, függetlenül 
attól, hogy Moszkva nem tervezett segítséget nyújtani az 
északi hadjárathoz a Kárpátokon keresztül, hiába tárgyaltak 
Moszkvában a magyar követtel. Georges Clemenceau utasítást 
adott a Magyarország elleni intervenció tervének 
kidolgozására és a békekonferencia illetékeseinek javaslatot 
tett egy Budapestre küldendő jegyzék megfogalmazására, 
amely előrevetíti az antant fegyveres beavatkozását, 
amennyiben a magyar csapatok nem hagynak fel a 
hadműveletekkel. Másnap megérkezett a kormányzótanács 
válasza a konferencia határozatára: Magyarország 
megtámadott félnek tekintette magát, ezzel együtt azonban 
késznek mutatkozott az ellenségeskedések beszűntetésére és 
az egyeztetések megkezdésére a konvenció alapján. Június 11-
én a konferencia a magyar csapatok kivonulása érdekében 
egyrészt véglegesítette Magyarország rögzítendő határait, 
másrészt a visszafoglalt területek kiürítése esetén kilátásba 
helyezte a román hadsereg visszavonását. Valójában a francia 
kormánynak nem feltétlenül állt érdekében ezt ténylegesen 
végrehajtatni, mert a Tanácsköztársaság és a magyar Vörös 
Hadsereg helyzetének megszilárdítása az antanthatalmak 
számára előnytelen volt. Kun Béla június 16-i válaszában 
hajlandóságot mutatott az egyezség elfogadására, de a vezető 
katonatisztek nagy része nem értett egyet vele, a 
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kormánytagok pedig előzetes garanciát vártak az 
illetékesektől az ígéret megvalósulására.578 

Június 21-én a békekonferencia újabb üzenetet juttatott el 
a magyar kormányhoz, amelyben tudatta, hogy akkor szólítja 
fel a román felet a visszavonulás megkezdésére, amikor a 
magyar katonák már elhagyták a kérdéses területeket. A 
következő napokban Böhm Vilmos többször jelezte: garancia 
hiányában nem kezdhetik meg a megegyezésben foglaltak 
végrehajtását. A francia megbízott jogosulatlan lett volna ilyen 
ígéretet tenni, de a konferencia és a csehszlovák kormány felé 
továbbította a kérést. A jegyzékben foglaltaknak megfelelően 
június 24-én a magyar szervek a tűzszünetet elrendelték, de a 
csapatkivonáshoz nem fogtak hozzá. Két nappal később Kun 
Béla újra a biztosíték felöl érdeklődött, ám választ nem 
kapott.579 

Június közepén a magyar csapatokon már mutatkoztak a 
kifáradás jelei, mégis egyedül a katonai siker teremtett 
tárgyalási pozíciót a kormányzótanács számára, és ennek 
feladása esetén súlyos következményekkel kellett számolni. 
Feltételezhetőnek tűnt ugyanakkor, hogy a békekonferencia 
érvényt szerez saját döntéseinek, és ezáltal nemzetközi 
támogatás nyerhető Romániával szemben, ha az nem teljesíti a 
vele szemben támasztott elvárásokat, továbbá a határozat 
elfogadása elháríthatja az intervenció veszélyét. Végül június 
29-én Kun Béla értesítette az illetékeseket a kiürítési parancs 
kiadásáról. 

Stromfeld ekkor távozott posztjáról, utóda Julier Ferenc 
lett. A vezérkari főnök július 5-én hozzákezdett a tiszai 
offenzíva előkészítéséhez. Véleménye szerint egy sikeres 
katonai akció lehetőséget teremthetett volna a hadseregben 
uralkodó állapotok rendezésére, és kiindulópontul 
szolgálhatott volna bármilyen további intézkedésekre nézve. 
Az illetékesek július 10-én tudomásul vették az elhatározást, 
és a kormányzótanács jóváhagyta a döntést. Kun másnap 

                                                 
578 ORMOS 1983, 299–306. o.; ÁDÁM – ORMOS 1999, 297–300., 303., 305. o. 
579 ORMOS 1983, 307–309. o.; ÁDÁM – ORMOS 1999, 311–312. o. 
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ismét Szovjet-Oroszországhoz fordult támogatásért, illetve 
táviratban arra kérte a francia miniszterelnököt, hogy 
szerezzen érvényt a Tiszántúl kiürítését kilátásba helyező 
jegyzéknek. Értesülése szerint az antant intervenciós 
előkészületeket folytatott. Diplomáciai szempontból ekkor 
csak a románok elleni fellépés tűnt vállalhatónak. A 
Budapesten érezhető élelmiszerhiány is a tiszántúli területek 
visszaszerzését sürgette.580 

Julier hosszabb hadműveletre alkalmatlannak tartotta a 
hadsereget, mert a gyalogság harcértéke nem volt egységes, 
hiányzott a lovasság, a tüzérség nem számíthatott kielégítő 
lőszerellátásra, a legénységi állomány fegyelme pedig kétséges 
volt. A demarkációs vonal megközelítését a körülmények 
kedvező alakulása esetén látta elérhetőnek. Mivel a további 
késlekedést nem tartotta célravezetőnek, ezért a támadást a 
lehető legrövidebb időn belül meg akarta indítani.581 

Az átkelés július 20-án hajnalban Szolnoknál indult, a 
vártnál jobban haladt, ám a román parancsnokság 
felkészültnek bizonyult, és július 26-án a csehszlovák hadsereg 
is megindította támadását.582 Július 29-én a román erők 
Tiszaladánynál és Taktakenéznél hídfőket létesítettek. 
Ezekben a napokban már teljes alegységek tagadták meg az 
engedelmességet a magyar hadseregben, és augusztus 3-án 
már Budapest határában állt egy román hadosztály.583 Ezzel 
gyakorlatilag véget ért a Tanácsköztársaság időszaka. 

Összegzésképpen elmondható, hogy Magyarország 
helyzete az áttekintett időszakban alapvetően meghatározott 
volt, de nem volt minden tekintetben eleve elrendelt, így a 

                                                 
580 JULIER 1993, 104–108. o.; HAJDU 2000, 361. 
581 JULIER 1993, 108–110. o.; FOGARASSY 1988, 10. o.; HETÉS 1959, 449–451. 
o. 
582 A román hadvezetés valószínűleg a magyar szándékok ismeretében 
intézkedett, de nem teljesen egyértelmű, hogy ezt milyen dokumentumok 
alapján tette. Lásd JULIER 1993, 110., 114–115. o.; NAGY 1998, 69–74. o.; 
FOGARASSY 1988, 13. o.; LIPTAI 1960, 472–473. o. 
583 HAJDU 2000, 361. o.; FOGARASSY 1988, 27. o. 
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változó körülmények között hozott döntések valóban hatással 
lehettek az események kimenetelére.584 
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VÉGH FERENC 
 

A HADÜGYI FORRADALOM A KORA ÚJKORBAN 
A TECHNIKA SZEMSZÖGÉBŐL 

 
 

A hadügyi forradalom néven ismert jelenségsorozat már több 
mint fél évszázada, Michael Roberts problémafelvetése óta a 
kora újkor kutatás érdeklődésének a homlokterében áll.585 Ez 
érthető, tekintve, hogy valóban korszakos jelentőségű 
változásokról van szó, amelyek messze túlléptek a hadügy 
keretein és hosszú távú hatást gyakoroltak az európai 
gazdaság, társadalom, államigazgatás fejlődésére. A hadügyi 
forradalom ugyanis nagyban hozzájárult az abszolút 
monarchiák kialakulásához.586 Nem mellékes az sem, hogy az 
öreg kontinens rövid idő leforgása alatt hadászati fölényének 
köszönhetően uralma alá tudta hajtani a távoli földrészeket 
is.587 Bár a korszakolás tekintetében máig vannak kérdőjelek, a 
kutatás rendszerint a 15. század közepétől a 18. század 
derekáig tartó intervallumot tekinti a hadügyi forradalom 
időszakának, amelyen belül természetesen további 
periódusokat lehet és kell elkülöníteni.588 Kétségtelen 
ugyanakkor, hogy a két időpont között az európai hadügy 
gyökeres átalakuláson ment keresztül, amelyek 

                                                 
585 A hadügyi forradalom témakörét számos, főként angol nyelvű feldolgozás 
tárgyalja. A mindmáig legalaposabb szintézis a témában PARKER 1990, 234 
o. Magunk a kiadvány német nyelvű fordítását használtuk, munkánk során 
erre hivatkozunk. PARKER 1992, 232 o. Magyar recepciója KELENIK 1990, 
85-95. o.; Uő. 1991a, 80-122. o.; Uő. 1991b, 3-52. o.; Elsődlegesen az Oszmán 
Birodalom helyzetére fókuszálva ÁGOSTON 1995, 465-485. o. Újabban, a 
végvári katonaság regularizációjának a kérdésköre felől közelítve a témához 
CZIGÁNY 2002, 21-54. o. A hadügyi forradalom karakterisztikus ismérvének 
tartott olasz erődítési rendszer újszerű áttekintése DOMOKOS 2000, 11-29. o. 
586 SASHALMI 2006, 128-150. o. 
587 BLACK 2000, 60-95. o. 
588 ÁGOSTON 1995, 465-468. o. 
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forradalmasították a harcászatot, de következményei 
túlmutattak azon. 

A kora újkori hadügyi átalakulás talán legszembetűnőbb 
jele az állandó hadseregek megjelenése volt, jellemzően a 
harminc éves háború (1618-1648) idején, vagy azt közvetően.  
Az európai hatalmak ugyanis a vesztfáliai békéket követően 
sem eresztették szélnek a nagy háború során felállított ezredek 
veterán katonáit, hanem továbbra is fegyverben tartották őket, 
megvetve ezzel egy bármikor, bármelyik hadszíntéren 
bevethető hadigépezet alapjait.589 A Münsterben és 
Osnabrückben tető alá hozott megállapodások ugyanis 
alapvetően átrendezték a kontinens hatalmi viszonyait, ami 
magában hordozta újabb fegyveres konfliktusok lehetőségét; 
elegendő ehelyütt a megerősödő Franciaország hegemón 
törekvéseire utalni. A nagyhatalmi szerep zálogát éppen a 
születőfélben lévő állandó hadseregek jelentették. Azon 
államok viszont, amelyek nem rendelkeztek folyamatosan 
fegyverben tartott haderővel, a hatalmi vetélkedés szemlélői 
maradtak csupán, vagy eltűntek a kontinens politikai 
térképéről. A hatalmas anyagi ráfordítással fenntartott haderőt 
azonban foglalkoztatni kellett. Nem véletlen, hogy a 17-18. 
században a háború dimenziói térben és időben egyaránt 
kiszélesedtek. Már a harminc éves háború is csatasorba 
állította az európai hatalmakat. A spanyol örökösödésért 
megindult küzdelem (1701-1714) a résztvevő országok számát 
tekintve ezen is túltett, nem is szólva arról, hogy a háború az 
érintett országok gyarmatbirodalmára is kiterjedt.590  

Az állandó hadseregek fenntartása azonban korábban 
soha nem látott terhet rótt a társadalomra. Különösen, hogy az 
időben előrehaladva a haderő létszáma fokozatos emelkedést 
mutat, még ha ennek üteme országonként nyilván el is tért 
egymástól.591 A kincstárak számára a legnagyobb terhet a 
zsoldfizetés jelentette, amelyhez a felszerelés és ellátás – 
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önmagában sem csekély – terhe járult. Nem véletlen, hogy a 
17. században Európa szerte az állami adóterhek helyenként 
drasztikus növekedésének vagyunk tanúi. Korszakunkban a 
hadseregek létszámának növekedését mindenhol a bürokrácia 
gyarapodása kísérte. A korábbinál nagyságrendekkel nagyobb 
katonalétszám irányítása és ellátása nyilvánvalóan csak 
nagyobb és specializáltabb hadügyi apparátussal volt 
megoldható. Elegendő itt a hadianyag beszerzése és szállítása 
által támasztott logisztikai problémákra utalni, jóllehet ez csak 
egyike volt azon tényezőknek, amelyeken egy háború sorsa 
múlhatott. A döntéshozó és adminisztratív gépezet 
felduzzadása tehát a fejlődés természetes velejárója volt, azzal 
a nem kívánatos következménnyel együtt, hogy ennek 
fenntartása is a katonai költségvetést terhelte. Minthogy a 
hadsereg fenntartásának költsége és az éves adóbevételek 
között a legtöbb országban szakadék tátongott, a 
szükségleteket próbálták a realitásokhoz közelíteni. 

Korábban a kutatás a hadügyi forradalom jelenségeit 
Németalföldre és az azzal szomszédos német és francia 
területekre, valamint Észak-Itáliára lokalizálta.592 Kétségtelen, 
hogy előbbi terület a spanyol uralom ellen zajló szabadságharc 
(1566-1609) évtizedeiben a hadászati újítások gyakorlóterepe 
volt, ahonnan az újítások több csatornán keresztül máshová 
begyűrűztek. Itália legfejlettebb északi régióiban pedig az 
erődépítészetben mutathatók ki valóban mérföldkőnek 
számító újítások, amelyek rendszerbe foglalva, „olasz iskola” 
néven, itáliai szakemberek exportja révén más államokban is 
gyorsan teret nyertek.593 Mindezek ellenére a két, gazdasági és 
társadalmi tekintetben élenjáró, területet inkább a hadügyi 
változások bölcsőjének, ha úgy tetszik, kiindulási területének 
tekinthetjük. Kelenik József kutatásai igazolták, hogy a 
hadügyi átalakulás a Habsburg Monarchiába integrálódott 
Magyar Királyság területét is elérte. A tizenöt éves háború 
(1591/1593-1606) során a határainktól nyugatabbra toborzott 
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regimentek a kor legfejlettebb haditechnikája birtokában 
vették fel a küzdelmet az oszmánokkal.594 A Habsburg 
hadvezetés egyébiránt már a 16. század második felében 
céltudatosan igyekezett a végvári katonaságot a legmodernebb 
fegyverzettel ellátni.595 Megállapítható tehát, hogy a vizsgált 
időszakban a hadügyi forradalom kísérőjelenségei Kelet-
Európát és az Oszmán Birodalom balkáni területeit kivéve 
mindenhol megfigyelhetőek a kontinensen. 

A hadügyi forradalom tehát láthatólag egy komplex 
jelenségsorozat, amelynek ehelyütt csupán egy szegmensére, 
mégpedig a kézi lőfegyverek térnyerésére összpontosítjuk a 
figyelmünket. Az egyes fegyvertípusok – terjedelmi okok 
miatt szűkre szabott – bemutatásán keresztül arra a kérdésre 
keressük a választ, hogy a mai szemmel meglehetősen 
kezdetleges kézi lőfegyverek miért vehették át végérvényesen 
az uralmat Európa csataterein. A kérdésfelvetés indokolt, 
tekintve, hogy a kutatás a tűzfegyverek széles körű 
elterjedését tekinti a hadügyi forradalom mozgatórugójának, 
ami mind a taktika, mind a stratégia területén változásokat 
indukált.596 Ennek ellenére a fegyverek technikai jellemzői 
csak kevés teret kapnak a szintézisek lapjain, ezért talán nem 
minden haszon nélkül való ezek lényegre törő ismertetése. 
 
„[A muskéta] csaknem egy inch [2,54 cm - VF] átmérőjű golyója úgy 
zúzott szét csontot és húst, ahogy soha semmiféle íj nem volt képes, 
becsapódásának ereje csaknem biztosan leütötte a lábáról azt, akit 
eltalált, még akkor is ha a golyó nem ért csontot”.597 A kortárs 
ámulattal vegyes borzongása jól rávilágít a tűzfegyverek talán 
legfőbb előnyére. A példaként felhozott muskétákból már 300 
méter távolságból tüzet lehetett nyitni az ellenség soraira, 
jóllehet ezen fegyverek célzott lőtávolsága ennél nyilván 
kisebb volt.598 A 15-20 mm átmérőjű, kb. 30-50 gramm súlyú 
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ólomlövedékek olyan erővel csapódtak a célba, hogy nem 
ritkán több, egymás mögött álló katonát is leterítettek.599 Az 
ólom, mint nehéz, ám puha fém ráadásul becsapódáskor 
szétterült, a lövedék átmérőjénél két-háromszor nagyobb sebet 
ejtve az áldozaton.600 Nem volt lebecsülendő a sortüzek 
pszichikai hatása sem. Az elesettek nagy száma, a leszakított 
végtagok és vér látványa mellett csak fokozta a rémületet a 
torkolattüzeket kisvártatva követő fülsüketítő robaj, amit az 
alkalomadtán több ezer csőből egyidejűleg leadott lövések 
keltettek. Ezzel sem a csatatereket évszázadokig uraló hosszú 
íj nyílzápora, sem a számszeríj pontcélokra leadott lövései nem 
voltak összevethetők. Hozzátartozik ehhez, hogy az 
orvostudomány korabeli fejlettségi szintjén és tábori 
körülmények között a lőtt sebek szakszerű kezeléséről szó sem 
lehetett. Ilyen sebesülés az esetek nagy részében halállal 
végződött, míg a szúró- vagy vágófegyverek által ejtett seb jó 
eséllyel gyógyult.601 

A kézi lőfegyverek használata mellett szólt még 
viszonylagos olcsóságuk, illetve az a körülmény, hogy 
használatuk – eltérően az íjtól – sem különösebb fizikai erőt, 
sem több éves gyakorlatot nem igényelt. A lövész alig egy hét 
gyakorlattal a háta mögött is magabiztosan tudta használni 
fegyverét, jóllehet annak elsütése felettébb hosszadalmas és 
összetett procedúra volt. Elöltöltős fegyverekről lévén szó, 
először lőport kellett adagolni a csőbe, azt papírral vagy 
ronggyal – egy fa töltővessző segítségével – leszorítani. A 
golyót csak ezt követően lehetett a csőbe helyezni, amelyet a 
puskaporhoz hasonlóan fojtás tartott a helyén. Ha mindez 
megtörtént, a gyújtócsatornába vagy serpenyőbe finomabb 
lőport kellett adagolni, ennek kellett ugyanis a csőben lefojtott 
lőport berobbantani. Ehhez a szikrát egy tengely mentén 
elforduló kakas pofái közé szorított kanóc (vagy más anyag) 
szolgáltatta. Az elsütő billentyű – közkeletűbb nevén ravasz – 
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meghúzásakor a kakas a gyújtónyílás fölé került, begyújtva 
lőport. Ezt pillanatnyi késéssel követte a csőben tárolt 
puskapor felrobbanása, azaz maga a lövés. 
 
A kézifegyverek bemutatását szükségszerűen a szakállas 
puskák leírásával kell kezdenünk, jóllehet a fegyvertípus a 16. 
század első felében eltűnt az európai csatamezőkről. A 
robosztus, 15-20 kg súlyú szakállasok nevüket az esetenként 
két méternél is hosszabb fegyver csövének elülső része alatt 
lévő nyúlványról (barba - szakáll) kapta, amelynek feladata az 
elsütésekor keletkező erőhatások felfogása volt.602 A mintegy 
50-70 gramm súlyú, 20-25 mm átmérőjű lövedékhez ugyanis 
tekintélyes mennyiségű – a golyósúly közel harmadát kitevő – 
lőport adagoltak, így lövéskor a fegyver erősen „hátrarúgott”, 
ami komoly sérülést okozhatott kezelőjének.603 Nagy tömege 
miatt mezei ütközetekben alátámasztásra szorult, amit 
többnyire puskavilla alkalmazásával oldottak meg. Ez 
lényegét tekintve egy hosszú U alakban végződő vaspálca 
volt, amelyet a hegyes végénél fogba a földbe szúrtak, míg a 
villába a csövet fektették. A szakállasok használata láthatólag 
körülményes volt, ez az oka, hogy a 16. században jellemzően 
a várharcászat kelléke lesz, különösen kisebb várak esetében. 
A várvédelemben ugyanis jól lehetett kamatoztatni a 
fegyvertípus előnyeit, mindenekelőtt 400 métert is meghaladó 
hatásos lőtávolságát, amely a kisebb kaliberű ágyúkéval 
vetekedett.604 További előnye volt, hogy kezeléséhez egy 
ember elegendő volt, így ostrom idején könnyen át lehetett a 
szakállasokat csoportosítani az egyik veszélyeztetett pontról a 
másikra. Egy várban a szakáll rögzítése alkalmas peremet is 
könnyebb volt találni, ami megkönnyítette a fegyver 
használatát. 

A „csataterek királynője” korszakunkban vitathatatlanul a 
muskéta volt, amely nevét moschetto (jelentése szúnyog) 
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alakban a spanyolból vette át, utalva arra, hogy kezelői 
lövéseikkel szünet nélkül nyugtalanították az ellenséget.605 A 
16. század elején 180-200 cm hosszú, 18-20 mm kaliberű, 8-10 
kg súlyú, emiatt kezdetben még alátámasztásra szoruló 
fegyver minden bizonnyal a szakállas puskából fejlődött ki, 
súlycsökkentés révén.606 Ezt alapvetően a csőfal vastagságának 
csökkentésével érték el, míg a csőhossz és a kaliber nem, vagy 
csak alig kisebbedett. A vékonyabb csőfal miatt, a 
robbanásveszélyt megelőzendő, a lőpormennyiséget is 
arányosan csökkenteni kellett, így viszont a szakállas 
puskákhoz képest valamelyest rövidült a fegyver hordtávja, 
következésképpen a célzott lőtávolság is. 

A muskéta az elmondott vitathatatlan előnyök mellett egy 
komoly hátránnyal is rendelkezett, ez pedig a töltés lassúsága 
volt. Méretei okán a fegyver töltése két percet is igénybe 
vehetett, optimális esetben ennyi idő telt el két lövés között.607 
A probléma kiküszöbölésének egyik lehetséges módja a 
fegyver méreteinek, különösen a csőhossznak a csökkentése. 
Ennek viszont a találati pontosság látta kárát, ugyanis a 
hosszú cső stabilizálta a lövedék röppályáját. A korszakban a 
huzagolás technológiája még nem volt széles körben elterjedt. 
Inkább csak vadászfegyvereknél, illetve mesterlövészek 
fegyvereinél alkalmazták ezt a stabilizáló eljárást.608 Mindezen 
hátrányok ellenére a fegyverek méreteinek további 
csökkentése bizonyult a jövő útjának. A 17. század közepére a 
forrásanyagban többnyire arquebus néven szereplő, 
alátámasztást már nem igénylő könnyű puskák hossza 120-150 
cm, űrmérete 14-18 mm volt, súlyuk viszont már csak 2,5 és 4 
kg között mozgott.609 Ehhez járult még, hogy kézre álltak, így 
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a töltésre fordítandó időből is sikerült valamennyit lefaragni, 
ami ugyancsak lényeges szempont volt. A 17. században a 
végvárakban szolgáló magyar gyalogosok is ezt a könnyű, 
„hajdú” puskát részesítették előnyben a német zsoldosok által 
használt nehéz „muskatérral” szemben.610 

A gyalogsági tűzfegyvereknél egészen a 17. század végéig 
a kanócos lakatszerkezet volt az uralkodó, leginkább az 
egyszerűsége okán. Nevét onnan kapta, hogy a kakas pofái 
közé kanócot szorítottak, ennek kellett a gyújtócsatornában 
lévő lőport berobbantani.611 Ehhez viszont a kanócot 
folyamatosan izzásban kellett tartani, ami több szempontból is 
problémás volt. Kezdve mindjárt azzal, hogy egy több órás 
ütközet alatt nagy mennyiségű kanóc égett el. Elkerülendő a 
szükségtelen pazarlást, a kanócot később égéslassító 
anyagokkal preparálták. Fennállt a veszélye annak is, hogy 
időközben kialszik, míg erős szélben könnyen felizzott és idő 
előtt szikrát vethetett. Éjszaka pedig a világító kanóc 
elárulhatta a fegyvereseket.612 Mindezek dacára a gyalogos 
lövészek a kanócos fegyvereket részesítették előnyben. A 
lakatszerkezet mechanizmusa ugyanis a végletekig egyszerű 
volt. Legfőbb alkatrésze egy laprugó volt, amely a ravasz 
meghúzásakor oldott ki, következésképpen a meghibásodás 
lehetősége minimális csökkent. 

A korszak fegyverein a keréklakatos zárszerkezet is 
feltűnik, nem ritkán a kanócossal együtt. Működési 
mechanizmusa bonyolultabb az utóbbinál, ami több 
hibalehetőséget is rejtett magában. A lakatszerkezet a központi 
eleméről, a rovátkolt peremű kerékről kapta a nevét. Ezt egy 
kulccsal lehetett felhúzni és ezáltal tűzkészültségbe helyezni. 
A kerékre feküdt fel a kakas, pofái között egy piritdarabbal. 
Elsütéskor a megfeszített állapotban lévő kerék kioldott és 
forogni kezdett, a vele érintkező pirit pedig szikrát vetett, 
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belobbantva a lőport.613 Ez a mechanizmus azonban 
meglehetősen sérülékeny volt. Maga a kerék könnyen 
elkoszolódott az égéstermékektől, de az is előfordult, hogy 
erőteljesebb rázkódás hatására a fegyver magától elsült. 
Előnye volt viszont, hogy a fegyvert elvben korlátlan ideig 
kibiztosítva lehetett tartani.614 A keréklakat előnyeit a lovasok 
élvezték inkább, akiknek a lovuk irányítása mellett nem volt 
lehetőségük az izzó kanóccal bíbelődni. Az ő igényeiknek a 
keréklakatos fegyver jobban megfelelt. 

A 16. század végére ugyanis a gyalogság mellett a 
lovasság is tűzfegyverekkel lett felszerelve. Ennek oka, hogy a 
lándzsával vagy kopjával harcoló lovasok rohamai rendre 
összeomlottak a gyalogos lövészek tüzében, de a 
szálfegyverek által védett gyalogos négyszögek is 
áttörhetetlennek bizonyultak megfelelő tűzerő nélkül. A lovas 
harcászat azonban új igényeket támasztott a tűzfegyverekkel 
szemben, leginkább a korlátozott mozgáslehetőségek okán. 
Gondolunk itt arra, hogy lóháton a muskéták már pusztán 
csőhosszúságuk okán hasznavehetetlenek voltak, de súlyuk és 
kanócos zárszerkezetük miatt sem kedvelték őket. A 17. 
század első évtizedeiben terjedtek el a lovasok között a 
karabélyok (francia nevükön karabinok), amelyeknek 
csőhossza 90 és 120 cm között mozgott, súlyuk pedig 3 kg 
körül volt.615 Az 50 és 70 cm közötti hosszúságú, ugyancsak 
keréklakatos pisztolyok (nevük a német Bettstollen szóból 
eredeztethető) súlya még ennél is kevesebb, 1,5 - 2 kg volt.616 
Elterjedtségük egyik oka éppen ebben keresendő, tekintve, 
hogy a pisztolyokkal kitartott kézzel lehetett tüzelni. 
Használatuk tette feleslegessé a közelharc jól bevált 
hidegfegyvereit, többek között a buzogányt, amely a 17. 
században jellemzően inkább méltóságjelvény, mintsem 
fegyver volt viselője kezében.617 
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A tűzfegyverek elterjedésének következménye volt a 
páncélzat, mint védőfegyverzet könnyebbedése, majd végül 
eltűnése is, jóllehet a középkorban a csataterek látványától 
elválaszthatatlanok voltak a mell- és hátvértet, comb-, illetve 
karvértet, valamint sisakot viselő harcosok. A 8-10 kg súlyú 
gyalogos védőfegyverzet eltűnésének oka, hogy a muskétatűz 
ellen 100 méteres távolságon belül – az eredetileg vágó- és 
szúrófegyverek ellen kifejlesztett – páncél már nem nyújtott 
védelmet.618 Az 1-2 mm átmérőjű lemez további 
vastagításának az emberi fizikum szabott határt, tekintve, 
hogy ezek súlya már elérte volna a teherbíró képesség felső 
határát. A katonák ehelyett inkább megváltak amúgy is 
haszontalan és drága comb- és karvértjüktől. Legtovább a 
mell- és hátvért, illetve a sisak tartozott a katonák 
felszereléséhez, de a harminc éves háborút (1618-1648) 
követően ezek is múlté lettek. A páncél eltűnése ugyanakkor 
paradox módon újabb ösztönzést adhatott a lőfegyverek 
további rövidülésének, hiszen a cél leküzdéséhez már nem 
volt szükség nagyobb töltetre. Páncélzatot legtovább 
egyébiránt a lovasok használtak, amire a karabélyok és 
pisztolyok csekély lőtávolsága adhat magyarázatot. Előbbiből 
100, utóbbi fegyverből 50 méterig lehetett célzott lövést leadni, 
amely ellen (különösen kedvezőtlen szögállásnál) a mellvért 
nyújthatott némi védelmet viselőjének.619 

A korszak lőfegyvereinek esetében a tűzgyorsaság 
növelése jelentette a legnagyobb és – mint utóbb kiderült – 
leküzdhetetlennek bizonyuló technikai akadályt. A töltés, azaz 
a papírba csomagolt lőpor és golyó alkalmazása révén a 
lövészek gyorsabban újratölthették fegyverüket, két lövés 
leadása között azonban így is aránytalanul hosszú idő telt el. 
A lovasok úgy segítettek magukon, hogy a nyeregkápára 
erősítve több pár pisztolyt hordtak magukkal. Ez is kényszer 
szülte megoldásnak bizonyult, ráadásul meglehetősen 
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költséges is volt.620 Jóllehet a technikai problémára a korszak 
nem tudott megoldást kínálni, egy ötletes taktikai újítással 
sikerült azon felülkerekedni. A folyamatos tüzelést ugyanis 
nem gyorsabb töltéssel, hanem a lövészek sorainak 
mozgatásával érték el a teoretikusok. A Németalföldön 1594-
ben kigondolt „kontramars” lényege abban állt, hogy miután 
az alakulat első sora lövést adott le, hátravonult a fegyverét 
újratölteni, így az eddig mögötte álló sor került az arcvonal 
élére és süthette el fegyverét és így tovább.621 Elvben tehát 
sikerült folyamatossá tenni a tüzelést. A lovasság esetében 
hasonló harceljárás volt a „caracol”, ahol a lovasok ugyancsak 
sorról sorra adtak le lövést az ellenségre, ezzel viszont megtört 
a támadásuk lendülete.622 Ez ugyancsak intenzív 
gyakorlatozással volt elsajátítható, és feltételezte a tökéletes 
összhangot ló és lovasa között. 

A tűzerő fokozásának leghatékonyabb módja tehát 
lehetőleg minél több tűzfegyver, minél gyorsabb 
egymásutánban történő elsütése volt, amit csak a lineáris 
harcrend tudott biztosítani. A cél az volt, hogy a lehető 
legtöbb katona tüzelhessen egyidejűleg fegyverével, míg a 
mélységet, tehát az egymás mögött felálló sorok számát 
csökkenteni igyekeztek. Ez magától értetődően a harcrend 
széthúzásával járt együtt. Míg a középkorban egy ütközetet 
többnyire egy kilométernél rövidebb arcvonalon vívtak meg, a 
kora újkorban ez a vonal sokszorosára nőhetett.623 A lineáris, 
azaz vonalharcászat a hadügyi forradalom meghatározó és 
időtálló taktikai újítása lett. 

Még optimális tűzgyorsaság esetén sem lehetett azonban 
megakadályozni, hogy a támadók elérjék a másik fél 
arcvonalát és kezdetét vegye a kézitusa. Ezzel magyarázható, 
hogy a 75 százalékban vagy még ennél is magasabb arányban 
lövészekből álló regimentek állományában korszakunkban 
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mindvégig jelentős a hidegfegyverekkel harcoló gyalogosok 
száma.624 Az ő feladatuk volt ugyanis a saját vonalaikat elért 
támadók közelharcban történő feltartóztatása. Különösen a 
lovasság támadásával szemben bizonyult hatékonynak a 4,5-5 
méter hosszú szúrófegyver, a pika, amely a 17. századra 
jószerével az egyetlen hidegfegyver maradt, természetesen a 
kard mellett.625 Ekkorra alabárdot rendszerint csak az 
(al)tisztek használtak, mintegy rangjelző eszközként, de a 
közel két méter hosszú fegyver jó szolgálatot tett az alakulatok 
sorainak kiegyenesítésében is. A kétkezes pallos is eltűnt a 
század elejére a katonaság fegyvertárából, bár közelharcban 
nagy pusztítást tudott okozni az ellenség soraiban.626 A 
hidegfegyverekkel rendelkező gyalogságot majd egy újabb 
technikai találmány – a feltalálásának állítólagos helyszínéről 
bajonettnek is nevezett – szurony teszi majd feleslegessé.627 
Ennek eredményeképpen alakulnak majd ki a már a szó 
szoros értelmében vett lövészezredek, ez azonban már a 18. 
századba és a hadtörténet következő korszakába kalauzol 
bennünket. 
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BEBESI GYÖRGY 
 

A Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti 
Tanszékének tanszékvezető-helyettese, habilitált 

egyetemi docens 
 
1958-ban született. 1983-ban szerzett orosz-történelem szakos 
diplomát a JPTE Tanárképző Karán, majd történelem szakos 
diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A 
feketeszázak. Az orosz szélsőjobb kialakulása és története a 
századelőn című doktori értekezését 1998-ban védte meg 
„summa cum laude” minősítéssel a JPTE-n, 2002-ben pedig 
szintén „summa cum laude” minősítéssel szerezte meg 
habilitációját a Pécsi Tudományegyetemen. 

Az MTA Köztestületének, az MTA PAB Kelet-Európa 
Munkabizottságának, a magyar és orosz tudományos 
akadémiák Történész Vegyesbizottságának tagja, az AIRO-XX 
(A huszadik századi orosz és szovjet társadalom kutatóinak 
nemzetközi szövetsége) magyarországi képviselője, az Orosz 
Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete Hungarológiai 
munkacsoportjának tudományos partnere, valamint a 
Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti 
Kutatócsoport vezetője. Több mint 80 publikációja, ezek között 
12 könyve, jelent meg.  
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BENE KRISZTIÁN 
 

A Pécsi Tudományegyetem Francia Tanszékének 
oktatója, egyetemi adjunktus 

 
1980-ban született, középiskolai tanulmányait a pécsi 
Széchenyi István Gimnázium humán tagozatán végezte. Ezt 
követően a Pécsi Tudományegyetem történelem és francia 
szakán szerzett bölcsész és tanári diplomát 2005-ben, majd 
2006-ban francia nyelvű társadalomtudományi és gazdasági 
szakfordítói posztgraduális diplomát szerzett ugyanitt. 2006-
ban felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem 
Interdiszciplináris Doktori Iskolájának „Európa és a 
magyarság a 18-20. században” programjára, ahol 2010-ben 
„summa cum laude” minősítéssel védte meg A francia fegyveres 
kollaboráció a második világháborúban című doktori értekezését. 
Graduális és posztgraduális tanulmányai során egy-egy 
félévet töltött az Université de Nantes és a Sorbonne Nouvelle 
intézményekben.  

A Magyar Történelmi Társulat, a PTE Modernkori 
Oroszország és Szovjetunió Története kutatócsoport, a Magyar 
Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága Nyelv- és 
Irodalomtudományok Szakbizottsága Romanisztikai 
Munkabizottságának és a Magyar Tudományos Akadémia 
Köztestületének tagja. Ezidáig több mint harminc publikációja 
jelent meg különböző folyóiratokban és tanulmánykötetekben. 
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CSEH VALENTIN 
 

A Magyar Olajipari Múzeum történész-muzeológusa, 
a ZMNE doktorandusz hallgatója 

 
1978-ban született Zalaegerszegen. Középiskolai tanulmányai 
után a Pécsi Tudományegyetemen szerzett történelem szakos 
diplomát 2004-ben, közben 2003 őszén egy szemesztert, mint 
vendéghallgató az ausztriai Feldkirchben töltött. 2005-ben a 
keszthelyi Helikon Kastélymúzeum, majd 2006-ban a Magyar 
Olajipari Múzeum munkatársa lett, míg 2009-ben felvételt 
nyert a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Hadtudományi Doktori Iskolájába, ahol a magyar olajipar 
elleni 1944-45-ös angolszász légitámadásokkal foglalkozik. 
Kutatási területe kiterjed a késő-középkori magyar 
hadtörténetre, az 1944-45-ös angolszász légitámadásokra és a 
zalai vonatkozású helytörténeti témákra. Eddig egy könyve 
jelent meg (Nándorfehérvár ostroma 1456), amelynek kézirata 
2006-ban a HM és a Magyar Írószövetség pályázatán a 
Honvéd Vezérkar főnökének különdíját nyerte el. Emellett 
számos tanulmánya és cikke jelent meg több témában. 
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DÁVID FERENC 
 

A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi 
Intézetének doktorandusz hallgatója 

 
1985-ben született, középiskolai tanulmányait a paksi Vak 
Bottyán Gimnáziumban végezte. A Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán 2010-ben szerezte meg történelem 
szakos diplomáját, majd ugyanott felvételt nyert az 
Interdiszciplináris Doktori Iskola „Európa és a magyarság a 
18-20. században” doktori programjára. Kutatásának témája a 
HM Katona Politikai Osztály, Csoportfőnökség, illetve a HM 
Katonai Elhárító Főcsoportfőnökség szervezete és működése 
az 1945 és 1950 közötti időszakban. 

Tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak, a Pécsi 
Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégiumának és a 
Modernkori Oroszország és Szovjetunió Története 
kutatócsoportnak. Idáig több mint húsz publikációja jelent 
meg szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben. 
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KAJTÁR ISTVÁN 
 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára  
 

1951-ben született. Egyetemi tanár, 2003 óta az MTA doktora. 
Kutatási területei: egyetemes állam- és jogtörténet, 
közigazgatási jog története, büntetőjog-történet, 
politikatörténet, modernizáció, jogi kultúrtörténet és a tengeri 
hatalom jogtörténete. Monográfiák, tankönyvek szerzője, több 
száz publikációja jelent meg. A PTE ÁJK Doktori Iskolájának 
alapító törzstagja. 
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KOLONTÁRI ATTILA 
 

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának 
Társadalomtudományi Tanszékén oktató, egyetemi 

docens 
 
1968-ban született, egyetemi tanulmányait az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem történelem-orosz szakán folytatta. 1995-
ben diplomázott, majd 1996-ban felvételt nyert a Pécsi 
Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának 
„Európa és a magyarság a 18-20. században” programjára, 
ahol 2006-ban „summa cum laude” minősítéssel védte meg 
Magyar-szovjet diplomáciai, politikai kapcsolatok 1920-1941 című 
doktori értekezését. Graduális tanulmányai során egy-egy 
félévet töltött a Leningrádi Állami Egyetemen, a 
szentpétervári Herzen Állami Egyetemen. Doktori 
tanulmányai során elnyerte a Soros Alapítvány, a Magyar-
Orosz Történész Vegyesbizottság, valamint a Gróf Klebelsberg 
Kuno Alapítvány ösztöndíját. 

A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi 
Intézetében működő Modernkori Oroszország és Szovjetunió 
Története kutatócsoport helyettes vezetője. Kutatási területe: a 
két világháború közötti szovjet külpolitika, magyar-szovjet 
kapcsolatok, az orosz fehér emigráció története.  
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KULT LÁSZLÓ 
 

A Baranya Megyei Levéltár levéltárosa, történész 
 
1979-ben született, középiskolai tanulmányait Mohácson 
végezte, majd a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar történelem szakán diplomázott 
2005-ben. Ezt követően a Szieberth Róbert Általános Iskola 
történelem-, honismeret- és etikatanára. 2007-től a Baranya 
Megyei Levéltár levéltárosa, feladata a kutatószolgálat 
irányítása. Kutatási területei: a második világháború 
diplomáciai kapcsolatai és a csendes-óceáni hadszíntér 
története, valamint Pécs város 20. századi kulturális élete, 
építészete és oktatástörténete. 2011-ben felvételt nyert a Pécsi 
Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola „Európa 
és a magyarság a 18.-20. században” programjára. Doktori 
disszertációjának témája: Pécs kulturális pozíciója a klasszikus 
Kádár-korszakban. Publikációi jelentek meg a Baranyai 
Történelmi Közlemények kiadványsorozatban, a Pécsi 
Szemlében és a Pécs Lexikon hasábjain. 
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LENGYEL GÁBOR 
 

A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi 
Intézetének doktorandusz hallgatója 

 
1981-ben született Nyíregyházán, középiskolai tanulmányai 
után a PTE Bölcsészettudományi Karán 2008-ban szerzett 
történelem szakos diplomát. Ezt követően felvételt nyert a PTE 
Interdiszciplináris Doktori Iskolájának „Európa és a 
magyarság a 18-20. században” programjára. Doktori 
disszertációjának témája a Negyedik Oroszország külpolitikája 
az 1990-es évek első felében, a kozirjevi külpolitika. 
Főbb kutatási területei a késői Szovjetunió története, a jelcini 
és putyini Oroszország külpolitikája, valamint Afganisztán 
története a szovjet megszállástól napjainkig. A Pécsi 
Tudományegyetem Történettudományi Intézetében működő 
Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti 
Kutatócsoport tudományos titkára. 
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MISZLER TAMÁS 
 

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 
könyvtárosa 

 
1978-ban született, középiskolai tanulmányait a paksi Vak 
Bottyán Gimnáziumban végezte. Ezt követően 2001-ben a 
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán tanítói 
oklevelet, majd 2005-ben a PTE Bölcsészettudományi Karán 
történelem szakos bölcsész és tanári oklevelet szerzett. 2005-
ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem 
Interdiszciplináris Doktori Iskolájának „Kárpát-medence és a 
szomszédos birodalmak 600-1700” c. programjára, kutatási 
témája a középkori Norvégia és Izland történetére, valamint a 
kora-újkori Norvégia történetére fókuszál. Graduális és 
posztgraduális tanulmányai során két félévet töltött a Bergeni, 
valamint a Stavangeri Egyetemen. 
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ROZS ANDRÁS 
 

Levéltáros, történész 
 
1947-ben született Pécsett. Itt érettségizett, az ELTE BTK 
történelem-népművelés szakán szerzett diplomát 1983-ban. 
Megyei levéltáros Veszprémben (1975-1979), Pécsett (1981-
1993), kisebbségi referens a pécsi városházán (1993-1997), a 
Baranya Megyei Levéltár főlevéltárosa nyugdíjazásáig (1998-
2007). 18-19. századi gazdaság-, társadalomtörténeti, 20. 
századi politikatörténeti tanulmányokat publikált a Baranyai 
Helytörténetírás (1985-91), a Baranya Történelmi 
Közlemények (1996-97), a Pécs Története Alapítvány 
köteteiben (1999, 2009). Főbb munkái: A Magyar Kommunista 
Párt (MKP) és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) Baranya 
megyei és pécsi iratainak (1944-1948) repertóriuma. BML, 
Pécs, 2005, A vidék forradalma, 1956. Baranya megye (Bán 
Péterrel) 1956-os Intézet, Budapest, 2006; Baranya megyei 
bányaüzemek és bányász települések az 1956-os 
forradalomban. Sopron, 2006; Pécs és Baranya 1956-ban 
(szerk.). Pécs, 2008. Nemzeti kisebbség-történeti tanulmányai 
jelentek meg budapesti, pécsi kiadványokban (1997-1999). 
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SARLÓS ISTVÁN 
 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának 
Bajai Részlegénél levéltáros, történész 

 
1978-ban született, középiskolai tanulmányait a bajai III. Béla 
Gimnáziumban végezte. Ezt követően a Pécsi 
Tudományegyetem történelem szakán szerzett bölcsész és 
tanári diplomát 2004-ben, majd felvételt nyert a Pécsi 
Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának 
„Európa és a magyarság a 18-20. században” programjára. 
2008 óta a BKMÖL Bajai Részlgének levéltárosa, emellett 2009 
óta a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola 
Középiskola és Szakiskola Bajai Tagintézményénél tanít 
történelmet és társadalomismeretet. 

Kutatási területe a Duna menti kisvárosok 
gazdaságtörténete a két világháború között különös tekintettel 
a mezőgazdaság változásaira, és a 19-20. századi német flotta 
története. Ezidáig több mint húsz publikációja jelent meg 
különböző újságokban, folyóiratokban és 
tanulmánykötetekben. 
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TAKÁCS GYULA 
 

A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi 
Intézetének doktorandusz hallgatója 

 
1980-ban született, egyetemi tanulmányait Pécsett végezte 
történelem szakon és európai tanulmányok specializáción. 
2005 óta a Pécsi Tudományegyetem „Európa és a magyarság a 
18-20. században” doktori program levelező tagozatos 
hallgatója. 

Kutatási témája az őszirózsás forradalom és a 
Tanácsköztársaság időszakának katonapolitikai kérdései. 
Előadóként részt vett a HM Hadtörténeti Intézet 
szervezésében megvalósult Radó Sándor emlékkonferencián, 
továbbá a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására által 
támogatott konferenciasorozaton. Publikációi jelentek meg 
többek között a Társadalom és Honvédelem, a Közép-európai 
Közlemények és az Iskolakultúra hasábjain. 
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VÉGH FERENC 
 

A Pécsi Tudományegyetem Történeti Intézetén belül 
működő Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék 

oktatója, egyetemi adjunktus 
 
1976-ban született. Középiskolai tanulmányait Keszthelyen, a 
Vajda János Gimnázium német tagozatán végezte. „Történész-
történelem szakos középiskolai tanár” diplomát a pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 
történelem szakon szerzett 1999-ben. 2000-ben felvételt nyert a 
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Közép- és Kora 
Újkori Magyar Történelem Doktori Programjára. „Summa 
cum laude” minősítéssel megvédett doktori értekézésének 
címe Keszthely végvár monográfiája. Egy prezidiális mezőváros 
katonatársadalma a XVI-XVII. században. A Pécsi 
Tudományegyetemen 2008-tól oktat kora újkori magyar 
történelmet.  

Kutatási területe az oszmánellenes védelmi rendszer 
szervezete és működése, valamint a korabeli 
katonatársadalom mikrovizsgálata. Eddig három önálló 
kötete, tizenöt tanulmánya és könyvismertetése jelent meg 
vagy áll megjelenés előtt. 
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A „HADTÖRTÉNETI ESTÉK …” PROGRAMJA 
2006 – 2009 
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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. 

 
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 
között. 

október 25. NAGY BALÁZS: 
Legendás súlyzáras géppisztolyok. 

november 8. ROZS ANDRÁS: 
A „mecseki láthatatlanok” krónikája Kubicza 
János 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 
hadigyártásban. 

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 
bevált súlyzáras géppisztoly, az MP 40-es. 

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

 
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 
végéig. 

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 
Tanácsköztársaság 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 
diplomácia és a haditechnika tükrében. 

 
2008 (ősz) 

október 1. Prof. Dr. Fischer Ferenc: 
Az I. világháború története a 
dokumentumfilmek tükrében. 

október 15. Zsonda Márk: 
Tengerészélet a K.u.K. haditengerészet 
felszíni egységein. 

október 29. Sarlós István: 
Az orosz flotta az I. 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 látószögéből 
(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 
stratégiai 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. 

 
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 
Afganisztánból, 1989. 
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