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ELŐSZÓ 
 
A hadtörténeti tanulmánykötet, amit a tisztelt Olvasó a kezé-
ben tart, egy tíz évvel ezelőtt indult kezdeményezés kiemelke-
dő állomása. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Történettudományi Intézetében 2006. február 22. óta fo-
lyamatosan megrendezésre került a Hadtörténeti esték című 
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 hadtörténelmi tár-
gyú kutatások folytatását, rendezvények szervezését és az ér-
deklődök közösségének összefogását. 

A tagozat megalakulását követően felmerült az igény egy, 
az egyetemi szemeszterek időbeosztásához igazodó hadtörté-
neti előadássorozat megszervezésére, ami lehetőséget teremt 
nemcsak a történészeknek és oktatóknak, hanem az egyetemi 
hallgatóságnak is, hogy bemutassák hadtörténelmi témájú ku-
tatásaik eredményeit. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, 
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Törté-
nettudomány Intézete és kari Hallgatói Önkormányzata fo-
lyamatosan támogatta kezdeményezésüket. 

A Hadtörténeti esték az elmúlt egy évtizedes története so-
rán fórumot biztosított egymás kutatásainak megismeréséhez. 
Az előadások változatos tematikája mellett a kezdetektől a 
koncepció része volt, hogy a rendezvény az egyetemi oktatók 
előadásai mellett a hallgatók számára is nyitott helyszíne le-
gyen a tudományos konferenciákra való felkészülésnek, vala-
mint a diplomamunka vagy doktori kutatás alapjait szolgáló 
kutatási eredmények bemutatásának. A hallgatóság fogé-
konynak mutatkozott, kialakult egy közösség, ami az előadá-
sok mellett kutatott, publikált, tudományos konferenciákon 
vett részt. Minden szemeszter programjában tükröződött a 
szervezők alapkoncepciója, hogy tudományos fokozattal ren-
delkező oktatók, doktoranduszok és hallgatók egy rendezvé-
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nyen szerepelhessenek. Az előadássorozat kiemelkedő szere-
pet játszik a tehetséggondozásban és a kutatói utánpótlás ne-
velésben, ahol az egykor egyetemi hallgatóként bemutatkozó 
előadók napjainkra diplomát szereztek, többségük doktori 
képzésben folytatta tanulmányaikat vagy már maguk is a ma-
gyar tudományos élet aktív résztvevői. 

A 2006 tavaszán tartott első rendezvény óta eltelt kilenc 
év előadásainak eredményeként a Hadtörténet esték-et egyre 
többen ismerik és eredményeit is elismerik. 2011 őszén, a tíze-
dik előadássorozat alkalmából a szervezők útjára indították a 
Fejezetek a hadtörténelemből című periodikájukat. Az első kötet-
ben a rendezvény korábbi előadásai közül 14 válogatott ta-
nulmányt jelentettek meg. A hadtörténeti kutatások eredmé-
nyeinek hosszabb terjedelmű megjelentetésére 2012 óta van 
lehetőség – támogatják fiatal kutatók önálló monográfiakiadá-
sát. A 2013-ban megjelent első monográfiát reményeink szerint 
a kiadványsorozat további kötetei követik majd. 

Idén, a tizenötödik Hadtörténeti esték-kel együtt már 80 
előadást tudhatunk magunk mögött, ezért is örömteli a máso-
dik tanulmánykötet kiadása. Bízunk benne, hogy a Fejezetek a 
hadtörténelemből harmadik kötetében most közzétett tíz tanul-
mány között minden kedves Olvasó megtalálja a maga érdek-
lődésének megfelelőt. Az eddigi eredményeket elismerve kí-
vánunk további sok sikert a Hadtörténeti esték szervezőinek, 
előadóinak és hallgatóinak! 
 
Pécs, 2014. szeptember 
 

A Szerkesztők 
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Bene Krisztián 
 

A Waffen-SS francia hadosztálya a pomerá-
niai harcokban1 

 
 
A francia SS-alakulat születése  
 
Franciaországban 1943. július 22-én jelent meg az a rendelet, 
mely engedélyezte a francia állampolgároknak, hogy jelent-
kezzenek a Waffen-SS-be és annak kötelékében harcoljanak.2 A 
német hatóságok a toborzást Franciaországon túl kiterjesztet-
ték a Németországban dolgozó francia állampolgárságú mun-
kásokra, illetve a német fegyveres erők kötelékében már ko-
rábban szolgálatot vállalt francia katonákra is.3 

A toborzókampány meglepő módon sikerrel járt a franci-
ák körében. Noha az általános hadihelyzet egyértelműen ked-
vezőtlenné vált a németek számára, néhány hónap alatt több 
ezer fő jelentkezett a Franciaország és Németország 34 pontján 
felállított toborzóirodákban. A jelentkezők döntő többsége fia-
tal munkás és diák volt, akikre nagy hatást gyakorolt a moto-
rizált elitalakulathoz való csatlakozás lehetősége.4 Az újoncok 
átlagéletkora 18 év volt. A fiatalok számára jelentős hajtóerőt 
jelentett a francia belpolitikai helyzettől való menekülés is. A 
többéves megszállás miatti tétlen várakozás után cselekvés-
vágy munkált bennük, de ezt nem a polgárháborús viszonyo-
kat idéző belső küzdelmekben kívánták kiélni, hanem valame-

                                                 
1 A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biz-
tosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt 
projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
2 BAMA N 756/201. 8. Französische SS-Freiwilligen Sturm-Brigade, 8. o.  
3 AN F 60 1688. Korabeli újságok. 
4 AN F 60 1688. Le Matin, 1943. december 28. 
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lyik harcmezőn. Mivel a szövetséges haderőhöz való csatlako-
zás a többség számára kivitelezhetetlen volt, ezért a Waffen-
SS-t választották.5 

Az önkénteseknek eleget kellett tenniük a jelentkezési fel-
tételeknek (17-40 év közötti életkor, legalább 1,65 méteres ma-
gasság,6 büntetlen előélet, francia árja (sic) származás),7 vala-
mint Párizsban egy felülvizsgálati tanács előtt át kellett esniük 
egy nagyon szigorú orvosi vizsgálaton is.8 

Ezt követően a jelentkezők kiképzésére több helyszínen 
került sor 1943 nyara és 1944 ősze között: az elzászi Cernay-
ben található Sankt Andreas-i kiképzőtáborban,9 a Posen-
Treskau-ban található altisztképző, valamint a Bad-Tölz-ben 
lévő tisztképző iskolákban, majd a Prágától nem messze talál-
ható Networschitz-ban. Itt nevezték el az az egységet SS fran-
cia önkéntes rohamdandárnak (Französische SS-Freiwilligen-
Sturmbrigade).10 Nevétől eltérően az alakulatnak egy motori-
zált gyalogsági ezredet kellett létrehoznia, azonban 1944 tava-
szán ebből még csak az I. zászlóalj létezett, mely elméletileg 
egy parancsnoki századból, 3 lövészszázadból, egy nehéz-
fegyveres századból és egy légelhárító századból állt.11 

1944 júniusának végén a rohamdandár összesen 1.688 
embert számlált.12 Ebbe beletartozott az I. zászlóalj, melynek 
kiképzése és felszerelése befejeződött, a II. zászlóalj, melynek 
első századai ekkor kezdték meg fegyveres kiképzésüket, va-
lamint a különböző németországi iskolákban található kisebb 
csoportok. A nagy kérdés az volt, hogy hol kerüljön sor az 
alakulat bevetésére, amelyet az önkéntesek már türelmetlenül 
vártak. 1944. június 22-én megindult a nagy nyári szovjet of-

                                                 
5 DELONCLE 2004, 77. o. 
6 Ez utóbbi korlátozást először 1,62, majd 1,6 méterre szállították le. 
7 Vagyis a jelentkező nem lehetett zsidó származású.  
8 AN F 7 15304. Conditions d’engagement à la Waffen-SS. 
9 COSTABRAVA 2007, 51. o. 
10 AN F 60 1688. Aujourd’hui, 1945. május 2. 
11 BAYLE 2008, 96. o. 
12 IHTP 72 AJ 258, 232 14. Soldats français sous uniformes allemands, 1941-
1945. 6. o.  
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fenzíva a keleti fronton, amelynek megállításához minden el-
érhető alakulatra szükség volt, ebből kifolyólag a kérdés el-
dőlt: a bevethető erőket Galíciában vetették be a Vörös Hadse-
reg elleni harcokban 1944 augusztusa folyamán.13 
 
 

A rohamdandár a galíciai bevetés után  
 
Az eredetileg körülbelül 1.000 főt számláló egység 100 halot-
tat, több mint 660 sebesültet, 40 eltűntet (foglyot) veszített. A 
zászlóalj 19 tisztjéből négy meghalt, kettő eltűnt, hét megsebe-
sült és csupán hatan voltak szolgálatra alkalmasak.14 A zászló-
alj létszámra csupán egy századot tett ki (kb. 210 fő), de ennek 
az állománynak a nagyobbik fele is könnyebb sérüléseket 
szenvedett, így nem volt teljes mértékben hadra fogható.15 Az 
alakulatot 1944. augusztus 24-én megemlítették a „Horst 
Wessel”–hadosztály napiparancsában, Trabandt tábornok ja-
vaslatára pedig 58 embert terjesztettek fel a Vaskereszt 1. vagy 
2. fokozatára (sokukat közülük poszthumusz). A kitüntetések 
átadására november 10-én került sor a wildflecken-i kiképző-
táborban.16 Ilyen mértékű veszteségek elszenvedése után ter-
mészetes volt, hogy az egységet visszavonták a hátországba 
feltöltésre és újjászervezésre. Az alakulat 1944. szeptember 1-
jén szállt vonatra új állomáshelye, a dantzig-i korridorban lévő 
Schwarnegast felé.17 

A nyár folyamán a dandár fennmaradó részét már átcso-
portosították a térségbe. A vezérkart és a kiképzés alatt álló II. 
zászlóaljat Schwarnegast-ba, az időközben kiképzését már be-
fejező 6. (légvédelmi) századot Saalesch városába, a Cernay-
ből érkező újoncokat pedig Greifenberg-be helyezték át. Az 

                                                 
13 MABIRE 1996, 31. o. 
14 BAMA N 756/201. 8. Französische SS-Freiwilligen Sturm-Brigade, 15. o. 
15 BAYLE 2008, 143. o. 
16 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 97. o. 
17 BAMA N 756/201. 33. Waffen-Grenadier-Division der SS Charlemagne, 2. 
o. 
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áthelyezés egy nagyobb terv részét képezte, mivel 1944 nyará-
nak végén döntés született egy francia magasabbalakulat felál-
lításáról a fegyveres SS kötelékén belül. Az augusztus 10-i 
döntés nyomán az új alakulat az SS francia önkéntes dandára 
(Französische Brigade der SS) elnevezést kapta, melynek magába 
kellett olvasztania a német fegyveres erők soraiban harcoló 
összes francia önkéntest. A franciák összevonása Hitler hadse-
reg-átszervezési tervéhez kapcsolódott, melynek keretében 
egyre nagyobb hangsúlyt kívánt helyezni a fegyveres SS-re, 
mely egyedüliként élvezte bizalmát a Wehrmacht főtisztjei által 
ellene elkövetett merénylet után. Mivel az ötödik éve tartó há-
ború már szinte teljesen kimerítette Németország ember-
anyag-tartalékait, ezért a fegyveres SS egyre nagyobb mérték-
ben támaszkodott a katonáskodási kort még el nem ért fiata-
lokra és a külföldi önkéntesekre. Ennek következtében az SS–
hadosztályok száma rohamosan növekedni kezdett, állomá-
nyukat pedig igyekeztek nemzetiségek szerint összeválogat-
ni.18 Ez a koncepcióváltás magyarázta a francia egység felállí-
tására tett erőfeszítéseket is, melyekkel a Német Birodalom 
szolgálatában álló összes francia önkéntest – köztük a galíciai 
hadjárat veteránjait és a még kiképzés alatt álló többi SS-
katonát is – igyekeztek az új egység keretein belül összegyűj-
teni.19 
 
 

A „Nagy Károly” SS -hadosztály felállítása  
 
Az új alakulat létrehozásával és megszervezésével Himmler 
névleg Puaud tábornokot – az LVF (Légion des volontaires 
français), azaz a Wehrmacht 638. gyalogezrede korábbi pa-
rancsnokát – bízta meg. Az ő feladata volt a különböző egysé-
gekben szolgáló francia önkéntesek összegyűjtése, kiképzése 
és vezetése. E munkához kapott segítséget Krukenberg dan-

                                                 
18 LELEU 2007, 75-76., 101-103. o. 
19 IHTP 72 AJ 258, 232 14. Soldats français sous uniformes allemands, 1941-
1945. 6-7. o.  
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dártábortól,20 aki hivatalosan csupán a Waffen-SS francia ön-
kéntes egységeinek felügyelője volt, valójában ő lett az új had-
osztály vezetője. A két tábornok munkáját egy német felügyelő 
szerv (Inspektion der französischen SS-Verbände) segítette, mely-
nek tagjai komoly harci tapasztalatokkal rendelkező német 
tisztek voltak. Sokuk jól beszélt franciául és jelentős részüknek 
már a franciákkal való együttműködés terén is volt tapasztala-
ta, mivel korábban az LVF mellé beosztott német összekötő 
törzs tagjai voltak.21 Ez a német irányító és összekötő szerv 
1945 februárjának végéig látta el feladatát, amikor az elszen-
vedett veszteségek miatt a német tisztek átkerültek a francia 
alakulat kötelékébe.22 

Az új egység központjául és hadiraktárául (Franz. SS-
Grenadier-Ausbildungs-u. Ersatz-Btl.) a Kelet-Pomerániában ta-
lálható Greifenberget jelölték ki. A döntés mellett szólt, hogy a 
felállítandó alakulatba szánt számos egység már itt állomáso-
zott. Korábban e település volt az LVF központi raktára is, 
ezért a nyári harcokat túlélő francia önkéntesek itt gyülekez-
tek. A francia SS-alakulat tagjai is vagy a városban, vagy an-
nak közelében állomásoztak a galíciai bevetés, illetve a kikép-
zés befejezése után.23 E két tényező egyértelműen amellett 
szólt, hogy az új francia alakulat központja is itt legyen. 

Az új egység, többszöri névváltoztatás után 1944 novem-
berében az SS „Nagy Károly” páncélgránátos rohamdandár 
(Waffen-Grenadier-Brigade der SS ”Charlemagne”) elnevezést 
kapta. A névválasztás nagyon tendenciózus volt, mivel Nagy 
Károly fontos szerepet játszott mind a német, mind a francia 
történelemben, de ugyanakkor nemzetek felett állt, így jól jel-
képezte az SS hivatalosan hangoztatott páneurópai céljait.24 

                                                 
20 BAMA N 756/201. 33. Waffen-Grenadier-Division der SS Charlemagne, 5. 
o. 
21 Uo. 1. o. 
22 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 104. o. 
23 BAMA N 756/201. 1944. augusztus 26-i parancs. 
24 Egyes források szerint az egység névválasztásánál felmerült Jeanne d’Arc 
neve is, de végül a francia-német közös történelmi múlt hangsúlyozása na-
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A dandár két ezredből állt: a Waffen-SS 57. (1. francia) és 
58. (2. francia) gránátosezredéből. Az alakulat nem ezredköte-
lékbe tartozó egységei (mint a tüzérségi zászlóalj, a harckocsi-
elhárító zászlóalj, stb.) az 57-es számot kapták, mivel a dan-
dárnak nem volt saját száma.25 Az egység megosztottságát jól 
jelzi az a tény, hogy az alakulat tagjai az első ezredet csak SS-
ként, a másodikat pedig LVF-ként emlegették, mivel az előd-
alakulatok katonáit külön-külön osztották be a két ezredbe, 
így azok megőrizték a korábbi alakulatok közötti elkülönü-
lést.26 

E légkör alkalmatlan volt arra, hogy komoly közös mun-
kát végezhessenek, ezért Krukenberg tábornok úgy döntött, 
hogy depolitizálja az egységet. Az állomány tagjai közötti el-
lentétek enyhítése céljából tisztjeit és altisztjeit a Harmadik Bi-
rodalom különböző pontjain található specializált iskolákba 
küldte,27 miközben a legénységi állományt német kiképzőtisz-
tek felügyeletével trenírozta.28 Így két legyet ütött egy csapás-
ra: hozzájárult a kiképzés színvonalának nagymértékű javítá-
sához, ugyanakkor elszigetelte egymástól az agitátorokat, akik 
teljesen német közegbe kerülve elvesztették befolyásukat a le-
génységi állomány felett.29 

A francia alakulat eredetileg a dantzigi korridorban kezd-
te meg kiképzését. Az 57. ezred Schwarnegastban, az 58. pedig 

                                                                                                   
gyobb szerepet kapott, mint az angolellenesség. IHTP 72 AJ 258, 232 14. 
Soldats français sous uniformes allemands, 1941-1945. 9. o. 
25 BAMA N 756/201. 1944. augusztus 26-i parancs. 
26 DUPONT 2002, 244-245. o. 
27 Az iskolák és szakképesítések listája: Gustrow (zászlóaljparancsnoki tanfo-
lyam), Lauenburg (századparancsnoki tf.), Posen-Treskau és Paderborn (al-
tiszti tf.), Kienschlag (tiszti tf.), Neweklau (tiszti tf. frankofónoknak), 
Hradischko-Picowitz (utásztf.), Sterzing-Vipiteno (híradós tf.), Berlin 
(műszakitf.), Stettin (szanitéctf.), Orianenburg (tolmácstf.), Göttingen (lovas-
sági tf.), Breslau (írnoktf.), Janowitz (rohamágyú- és harckocsivadász-tf.), 
Lissa (gyalogsági ágyús tf.), Beneschau (páncélvadásztf.), Josefstadt (tüzérsé-
gi tf.). BAYLE 2008, 173. o. 
28 BAMA RS 3-33/5. Jean Garnier 1973. december 5-i levele, 1. o. 
29 IHTP 72 AJ 258, 232 14. Soldats français sous uniformes allemands, 1941-
1945. 9. o.  
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Saaleschben állomásozott. Mindkét ezred két-két, egyenként 4 
századot magában foglaló zászlóaljból állt, melyek hagyomá-
nyosnak tekinthető gyalogsági alakulatok voltak. Ugyanekkor 
állították fel a közeli Leistenben a dandár nehézfegyveres 
zászlóalját, mely elméletileg a páncéltörő, a harckocsivadász 
és a légelhárító alegységeket tömörítette. A valóságban azon-
ban ezek minimális fegyverzettel rendelkeztek.30 A hagyomá-
nyos alegységeken kívül még egy egység volt a dandár köte-
lékében, melyről különlegessége és későbbi szerepe miatt em-
lítést kell tenni: a testőr- és kiképzőszázad (Wach- und 
Ausbildungskompanie). Ez az alegység a leendő altisztek kikép-
zésére szolgált és Krukenberg tábornok testőrségeként is funk-
cionált. A későbbi altiszti előléptetésre kiszemelt legénységi 
állomány rendkívül motivált volt és a keleti fronton tapaszta-
latokat szerzett parancsnoka (Weber hadnagy) vezetése alatt 
fenti feladatai mellett mintaszázadként is szolgált, amely pél-
dát mutatott többi katona számára. Minden bizonnyal ez ma-
gyarázza későbbi, létszámát meghaladó szerepét is.31 

Az ekkor közel 5.000 főt számláló alakulat 1944. október 
26-án szállt vonatra, hogy áttelepüljön a Bajorországban talál-
ható wildfleckeni kiképzőtáborba.32 A dandár tagjai (akiknek 
száma a november 5-én érkezett új önkéntesekkel közel 7.000 
főre nőtt) itt tették le a katonai esküt november 12-én. Az egy-
ség kiképzéséért SS-Stubaf. Zimmermann felelt, akit 
Krukenberg tábornok személyesen bízott meg a feladattal, 
amire tapasztalatai és kitűnő francia nyelvtudása különösen 
alkalmassá tette.33 

Az alakulat teljes körű kiképzése még a német tisztek sze-
rint is legalább 8-9 hónapot igényelt, tehát ideális körülmé-

                                                 
30 Az alakulat nem kapta meg sem a 14 db rohamágyút, sem a 10 db Tigris 
nehézharckocsit, melyet állománytáblája szerint birtokolnia kellett volna. 
BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Freiwil-
liger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 106. o. 
31 LEVAST 2008, 37-38. o.  
32 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 98. o. 
33 Uo. 103. o.  
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nyek között a francia egység hivatalosan 1945 késő tavaszán 
lett volna legkorábban hadra fogható. A körülmények azon-
ban távolról sem voltak ideálisak. A nehézfegyverzet teljesen, 
a gyalogsági fegyverzet és felszerelés részben hiányzott,34 so-
kan még mindig francia egyenruhát hordtak. Az élelmezés 
rossz minőségű és kis mennyiségű volt. A néhány rendelke-
zésre álló gépjárműhöz nem kaptak üzemanyagot. A kiképzés 
felszerelés hiányában és a rendkívül nagy hó miatt alig haladt. 
Zászlóalj- vagy ezredszintű gyakorlatokat egyáltalán nem tar-
tottak. Krukenberg szavaival élve: „… nehéz körülmények között 
zajlott a kiképzés. Hiányoztak a kiképzett tisztek és a felszerelés. Rá-
adásul túl nagy volt a hó. És nagyon kevés idő állt rendelkezésre.”35 
Ezt a francia tisztek is hasonlóan látták, hiszen így fogalmaz-
tak: „a hadosztály elégtelenül volt felszerelve, elsősorban a nehéz-
fegyverek, a hírközlőeszközök és a járművek hiányoztak”.36 

A fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy az alaku-
lat nem állt készen 1945 elején, amikor a német vezetés szük-
ségesnek látta harcba vetését.37 

A rohamdandár 1945. február 10-én kapta meg hadosztály 
elnevezést és a 33-as számot (33. Waffen-Granadier-Division der 
SS ”Charlemagne” (franz. Nr. 1.).38 A problémát az jelentette, 
hogy ezzel párhuzamosan nem történt semmilyen minőségi 
vagy mennyiségi változás az alakulatban, így tehát a hadosz-
tály cím elnyerése csupán egy üres gesztus volt a tartalékokból 
egyre inkább kifogyó német hadvezetés részéről.39 
Bevetés Pomerániában  

                                                 
34 BAMA N 756/201. 33. Waffen-Grenadier-Division der SS Charlemagne, 5. 
o.  
35 KRUKENBERG 1973, 136. o.  
36 IHTP 72 AJ 258, 232 14. Soldats français sous uniformes allemands, 1941-
1945. 7. o.  
37 BAYLE 2008, 174. o.  
38 A 33-as hadrendi számot eredetileg egy név nélküli magyar SS-hadosztály  
(Waffen Kavaleriedivision der SS Ungar Num. 3) kapta, azonban miután ez telje-
sen megsemmisült Budapest ostroma során, a szám átszállt a francia alaku-
latra. BAIL 2000, 204. o. 
39 Az alakulat létszáma 1944. december 16-án 7.340 fő volt, és ez a létszám a 
későbbiekben már minden bizonnyal csak csökkent. FORBES 2005, 312. o. 
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Az újdonsült hadosztályt szállító 15 vasúti konvoj közül az el-
ső 1944. február 17-én kelt útra kelet felé a fuldai vasútállo-
másról,40 mivel a hadvezetés döntése értelmében az alakulatot 
a keleti front egyik meggyengült szakaszán, Pomerániában kí-
vánták bevetni.41 Nem az egész alakulatot vetették be, a kon-
vojok a hadosztály vezérkarát, a két gyalogezredet, a nehéz-
fegyveres zászlóaljat, némi tüzérséget és néhány kiegészítő 
alakulatot szállítottak keletre, összességében hozzávetőlegesen 
4.500 embert.42 A legnagyobb problémát sok egyéb mellett a 
nehézfegyverek hiánya jelentette a franciák számára: sem a 
páncéltörő lövegek, sem a rohamágyúk nem érkeztek meg az 
alakulathoz. A német parancsnokság ígéretet tett, hogy a 
fegyvereket a frontra érkezés után a leváltott német egységek 
felszereléséből fogják megkapni, erre azonban nem került 
sor.43 

Az alakulat első alegységei február 22-én érkeztek meg a 
kelet-pomerániai Hammerstein városába.44 A francia egység 
már az út során is veszteségeket szenvedett a szovjet légierő 
intenzív bombázótevékenysége következtében.45 

A harci helyzet a pomerániai frontszakaszon német 
szemmel nézve meglehetősen rossz volt. Zsukov marsall 1. és 
Rokosszovszkij marsall 2. belorusz frontjai a téli időjárás elle-
nére január 15-én általános offenzívát indítottak a teljes front-
szakaszon a Balti-tenger és a Kárpátok között. A támadás – a 
helyi ellenállási gócok felszámolás után – jól haladt, a szovjet 
csapatok folyamatosan nyomultak előre és február elején már 
elérték az Oderát. Velük szemben a Himmler parancsnoksága 
alatt álló – január 23-án létrehozott – Visztula-hadseregcsoport 
leharcolt egységei (a 2., a 9. és a 11. német hadseregek) próbál-

                                                 
40 DELONCLE 2004, 118. o. 
41 IHTP 72 AJ 258, 232 14. Soldats français sous uniformes allemands, 1941-
1945. 9. 
42 DELONCLE 2004, 120. o. 
43 ROSTAING 2008, 156. o. 
44 SAINT-LOUP 1965, 113. o. 
45 LEVAST 2008, 76. o.  
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tak ellenállást kifejteni, de sokszor már arra sem futotta ere-
jükből, hogy összefüggő védelmi vonalakat alakítsanak ki.46 
Mivel a hirtelen olvadás megtorpanásra késztette a Vörös 
Hadsereget, a német hadvezetés a rendelkezésére álló erőkkel 
(a szintén frissen felállított 11. SS páncélos hadsereggel) ellen-
támadást indított Zsukov balszárnya ellen. A február 16-án 
megindított és 21-én befejeződött ellentámadás nem ért el kü-
lönösebb eredményeket, de arra elegendő volt, hogy a szovjet 
katonai vezetés a Berlin felé való előretörés helyett a 
Pomerániában található német csapatok felszámolását tekintse 
elsődleges feladatnak.47 A szovjet támadás időpontját február 
24-re tűzték ki. Az erősítésként érkezett francia hadosztályt a 
német parancsnokság Weiss tábornok 2. hadseregéhez csatol-
ta, amely a német hadseregcsoport keleti szárnyát védte és a 
szovjet támadás főirányában helyezkedett el.48 

A francia alakulat első elemeit a német parancsnokság 
hadseregtartalékba helyezte február 22-én. A hadosztálynak 
be kellett várnia még úton lévő elemeit és mielőbb felkészülnie 
a bevetésre. Az alakulatnak emellett pótolnia kellett súlyos fel-
szerelés- és fegyverzetbeli hiányosságait. Az 57. ezred I. és II. 
zászlóalja a várostól délkeletre vettek fel védőállásokat, hogy 
fedezzék a hadosztály többi alegységének kirakodását.49 

A helyzet azonban gyorsan megváltozott, amikor február 
24-én hajnalban Rokosszovszkij marsall 2. belorusz frontjának 
19. hadserege50 támadásba lendült. A szovjet támadóerő célja a 

                                                 
46 MOUNINE 2009, 13. o.  
47 A szovjeteknek ehhez rendelkezésükre állt az 1. és 2. belorusz front (hadse-
regcsoport), valamint az 1. lengyel hadsereg.  
48 BAMA N 756/201. 33. Waffen-Grenadier-Division der SS Charlemagne, 5. 
o. 
49 Ez kivitelezhetetlen volt, mivel egyrészről a hammersteini tábor raktárai 
üresek voltak, másrészről a hadosztályt erősítésként vetették be, tehát nem 
volt olyan felváltott egység, melynek fegyvereit átvehette volna. Ráadásul a 
szovjet támadás olyan gyorsan indult meg, hogy mindenféle fegyverzetát-
adási eljárást lehetetlenné tett. BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die 
Beteiligung französischer Freiwilliger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-
1945, 116. o. 
50 A 19. hadsereg kötelékébe tartozott a 40. és 134. gyalogos gárdahadtest, a 8. 
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német vonalak áttörése, a Balti-tenger elérése, majd a 2. német 
hadsereg hátbatámadása volt. Az első hullámban 5 gyalogos-
hadosztállyal és számos harckocsi-kötelékkel (melyek több 
mint 200 páncélossal rendelkeztek)51 megindított támadás 
súlypontja Hammersteintől nyugatra volt. A támadással 
szemben a Friedrich Hochbaum vezetése alatt álló, Lappföld-
ről áthelyezett XVIII. hegyi hadtest két hadosztálya, a 32. po-
merániai gyalogoshadosztály (a 4., 94. és 96. gyalogezredek-
kel) és a 15. lett SS-páncélgránátos hadosztály (a 33. és 34. 
gránátosezredekkel) állt. Ennek a két, a korábbi harcokban 
már meggyengült egységnek, 45 kilométeres (!) frontszakaszt 
kellett védenie, ezért erősítésképpen még ezen a napon hozzá-
juk csatolták a francia hadosztályt, illetve annak a térségben 
lévő elemeit. Az 57. ezredet a 32. hadosztály alárendeltségébe 
helyezték, amelynek kötelékében meg kellett állítania a szovjet 
támadást. A 32. hadosztály frontszakaszán megindított 
nagyerejű támadással szemben a védők tehetetlenek voltak: a 
szovjet 19. hadsereg egységei rést ütöttek a frontvonalban és 
gyorsan törtek előre észak felé.52 

Az 57. ezred parancsnoksága Bärenwaldeben rendezke-
dett be, miközben zászlóaljait előretolt állások elfoglalására 
utasította. Az I. zászlóalj Heinrichwalde, a II. pedig 
Barkenfelde faluk elfoglalására indult. A II. zászlóalj el is fog-
lalta a számára kijelölt falut, azonban a hamarosan kibontako-
zó túlerejű szovjet támadás kivetette állásaiból, ezért vissza 
kellett vonulnia és a falutól északkeletre vett fel új védelmi ál-
lásokat, ahol már az időközben megérkezett harckocsielhárító-
zászlóalj páncéltörő ágyúinak támogatására is számíthatott. 
Az I. zászlóalj számára kijelölt falut a franciák már a szovjetek 
kezén találták. A zászlóaljparancsnok, Fenet hadnagy a visz-
szavonulás helyett a támadást választotta, bízva abban, hogy 
emberei vissza tudják szorítani a Vörös Hadsereg előőrseit. A 

                                                                                                   
gépesített gárdahadtest, valamint a támadás sikere érdekében hozzácsatolták 
3. lovas gárdahadtestet és a 3. páncélos gárdahadtestet. FORBES 2005, 374. o. 
51 MOUNINE 2009, 38. o. 
52 FORBES 2005, 374. o. 
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faluban azonban nagylétszámú egység állomásozott, amely 
könnyedén visszaverte a támadásokat, miközben súlyos vesz-
teségeket okozott a franciáknak. Ráadásul a szovjetek előre-
nyomulása a szárnyakon, ahol nem sikerül felvenni a kapcso-
latot sem a másik francia zászlóaljjal, sem a lettekkel, bekerí-
téssel fenyegetett. Ebből kifolyólag az I. zászlóalj is kénytelen 
volt visszavonulni és védelmi állásokat felvenni a nyílt tere-
pen.53 

Eközben megérkezett Hammersteinbe az 58/I. zászlóalj 
is, melyet a parancsnokság azonnal bevetett az 57. ezred két 
zászlóalja között az azok visszavonulása miatt támadt rés be-
tömésére. A nehézfegyverekkel nem rendelkező zászlóalj a 
térképek és híradós eszközök hiánya miatt századokra sza-
kadt, ebből kifolyólag meglehetősen alacsony harcértéket kép-
viselt. Mielőtt a zászlóalj rendezni tudta volna egységeit, hogy 
szilárd védelmi vonalat alakítson ki, rájuk zúdult az 57. ezred 
zászlóaljait megkerülő szovjet csapatok támadása. A zászlóalj 
rendezetlenül, századonként vonult vissza, miközben a szovjet 
páncélosok nagy veszteségeket okoztak neki.54 

A szovjetek megújuló támadásai miatt 24-én éjjel az egész 
57. ezred visszavonulásra kényszerült. Ez a I. zászlóaljnak 
rendben sikerült, a II. zászlóalj azonban összeroppant az ellen-
séges nyomás alatt. A hirtelen visszavonulás miatt az ezredpa-
rancsnokságnak még Bärenwaldet is ki kellett ürítenie. E 
gyengeség a zászlóalj parancsnokának, Obitz századosnak a 
leváltásához vezetett.55 

Az 57/I. a Galíciában már bizonyított Fenet hadnagy ve-
zetése alatt rendezetten vonult vissza Hammerstein felé, ahol 
csatlakozott a hadosztály időközben megérkezett más alakula-
taihoz és maga köré gyűjtött számos, a visszavonulás alatt 
egységétől elszakadt francia katonát is. A folyamatos harco-
kért komoly árat fizetett az alakulat. Magasak voltak a veszte-

                                                 
53 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 117-118. o. 
54 Uo. 120-123. o. 
55 BAYLE 2008, 354. o. 
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ségek mind emberéletben, mind felszerelésben.56 
Az 57/II. és az 58/I. egyes elemei a bärenwalde-i vasútál-

lomás környékén hoztak létre hevenyészett védőállásokat, 
ahol a folyamatos, páncélosokkal és repülőgépekkel támoga-
tott támadásokat 25-én délig sikerült feltartóztatniuk. Ekkor 
azonban a szovjet páncélosok áttörték az 57/II. vonalait, és a 
nehézfegyvereiket nélkülöző francia egységeknek ezt követő-
en vissza kellett vonulniuk.57 Ennek következményeképpen a 
bevetett alakulatok több részre szakadtak. Az 58/I. néhány 
százada a – csupán könnyű tüzérségi lövegekkel rendelkező – 
tüzérségi századokkal, valamint az 58/II.-vel együtt az ezred-
parancsnok, Raybaud őrnagy vezetésével Bärenhütteben ásta 
be magát. Ezalatt pedig az 57/II. menekülő katonái az 58/I. 
egyes elemeivel együtt Elsenauban lévő hadosztályparancs-
nokság felé húzódtak vissza.58 

Itt megpróbálták rendezni az alakulatokat, azonban erre 
nem nyílt lehetőség, mivel a szovjet támadás súlypontja pon-
tosan a település irányába mutatott. Ebből kifolyólag már 14 
órakor komoly páncéloskötelékek közeledtek Elsenauhoz. A 
támadás visszaveréséhez a különböző egységek túlélői (4-500 
fő) és a testőrszázad állt rendelkezésre, amely főszerepet ját-
szott az eseményekben. A Weber hadnagy vezette altisztjelöl-
tekből álló század kézi páncéltörő fegyverekkel és egy páncél-
törő löveggel a településen kívül rajtaütött a szovjet páncélo-
sokon és 17-et megsemmisített közülük, majd visszahúzódott 
a faluba. A páncélosok ezt követően átkarolással próbálkoztak, 
miközben a gyalogság közvetlen támadásokat indított a tele-
pülés ellen. A legelkeseredettebb harcok az elsenaui temető-
ben alakultak ki, amelyet az oroszok csak az ötödik támadás-
sal foglaltak el. A temető elvesztése után a település tarthatat-
lanná vált, ezért a franciák – akik maguk is 50 százalékos vesz-

                                                 
56 Volt olyan század, mely alig 30 embert számlált, a nehézfegyveres század 
pedig teljes felszerelését elvesztette. SAINT-LOUP 1965, 199. o. 
57 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 120. o. 
58 MABIRE 2005, 116-124. o. 
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teséget szenvedtek – visszavonultak északkelet felé.59 Kitartá-
suk azonban nem volt hiábavaló, mivel védekezésükkel hoz-
zájárultak bajtársaik és a hadosztályparancsnokság biztonsá-
gos visszavonulásához.60 

Raybaud őrnagy négy harccsoportot hozott létre a ren-
delkezésre álló erőkből a bekerített Bärenhütte védelmére: ket-
tőt az 58/II. századaiból, egyet az 57/I. századaiból és egyet az 
57. ezred túlélőinek egy részéből. 25-én éjfélkor a lőszerből ki-
fogyott alakulat a tüzérségi eszközök megsemmisítése után 
Geglenfelde falun keresztül kitört a település köré vont szovjet 
gyűrűből nyugat felé és 26-án hajnalban megérkezett 
Hammersteinbe.61 

Február 25-én este az általános hadihelyzet sem volt szív-
derítő a frontszakaszon a franciák számára. A 19. szovjet had-
sereg áttörte a német frontvonalat és egyes egységei már 30 
kilométeres mélységben jártak. A XVIII. hegyi hadtest egysé-
geit elsöpörték, ezért sürgős átszervezésükre volt szükség. A 
francia alakulatot a 11. hadseregből létrehozott 3. páncélos 
hadsereg kötelékében felállított, Tettau tábornok vezetése alatt 
álló hadtesthez csatolták, mely a francia egység mellett a 15. 
lett SS-páncélgránátos hadosztályt, valamint a Bärwalde és 
Pommern póthadosztályokat foglalta magában.62 

A hadosztály nagyobbik fele 26-án reggel Hammerstein-
ben gyülekezett, itt az eredetileg bevetett 4.500 emberből csak 
3.000 jelt meg. A halottak és sebesültek száma körülbelül 500 
fő (köztük 8 tiszt) volt, a veszteség nagyobbik felét (1.000 fő, 
köztük 15 tiszt) az eltűntek tették ki.63 Ez utóbbiak kisebb 
részben fogságba estek, nagyon részben azonban egységüktől 

                                                 
59 SAINT-LOUP 1965, 148-149. o. 
60 A testőrszázad összecsapást túlélő katonái ezt követően – az elszenvedett 
magas veszteségek miatt – Greifenbergen keresztül Wildfleckenbe vonultak 
vissza. LEVAST 2008, 86-91. o. 
61 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 128-129. o. 
62 LEFEVRE 2007a, 60. o. 
63 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 130. o. 
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elszakadva kisebb csoportokban kóboroltak a vidéken és pró-
báltak csatlakozni valamilyen baráti egységhez. A 30%-os 
veszteség azonban azt jelentette, hogy a hadseregcsoport pa-
rancsnoksága harcra alkalmatlannak nyilvánította a hadosz-
tályt és elrendelte visszavonulását Neustettinbe, majd 
Köslinbe, mely 70 kilométerre található északnyugati irány-
ban.64 

Ennek ellenére megállapítható, hogy a hadosztály a nehéz 
körülmények ellenére (hiányos felszerelés, fegyverzet, össze-
köttetés; a kiépített állások hiánya és a csapatok részleges je-
lenléte) helytállt, mivel felvette a harcot és nem hullott szét a 
sokszoros túlerőben lévő ellenfél támadása alatt. A francia 
alakulat legalább akkora veszteségeket okozott a szovjeteknek, 
mint amekkorát saját maga elszenvedett65 – más kérdés, hogy 
ezt a Vörös Hadsereg megengedhette magának, a német had-
sereg pedig nem –, ezen felül pedig számos harckocsit és gép-
járművet megsemmisített.66 A Hammerstein térségében zajló 
harcok mérlege így számszerűleg kiegyenlítettnek tekinthető, 
a francia alakulatra gyakorolt hatása azonban megsemmisítő 
volt, elsősorban azért, mert lehetetlenné tette a hadosztály fel-
fejlődését, amely az első bevetést követően több csoportra sza-
kadva különböző irányokba vonult vissza. 
 
 

A visszavonulás  
 
A Hammersteinben gyülekező egységek február 26-án reggel 
erőltetett menetben indultak a 20 kilométerre nyugatra talál-
ható Neustettinbe, ahová az alakulat nagyobb része dél körül 
meg is érkezett. A helyzetet jól jellemzi, hogy a hadosztály 

                                                 
64 DELATOUR 1973, 153. o. 
65 Az alakulat helytállását a német összekötőtörzs által benyújtott 30 kitünte-
tési kérelem is bizonyítja. BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteili-
gung französischer Freiwilliger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 
130. o.  
66 BAMA N 756/201. 33. Waffen-Grenadier-Division der SS Charlemagne, 5. 
o. 
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légvédelmi és egyes tüzérségi egységeit67 szállító utolsó, tize-
nötödik konvoj még csak ekkor érkezett meg a városba.68  

A visszavonulás fedezésére Kopp ezredes, mint erődpa-
rancsnok vezetése alatt álló német egységek mellett hátra-
hagytak egy franciákból álló menetzászlóaljat is Auphan al-
hadnagy parancsnoksága alatt. Ezt az egységet az 58/4. nehéz-
fegyveres századból, az 58/10. harckocsi-elhárító századának 
maradványaiból, valamint a hadosztály frissen érkezett légel-
hárító századából hozták létre.69 A 250 főből álló menetzászló-
aljat, mely kivételesen nem szűkölködött nehézfegyverekben, 
egy 1.200 méter hosszú állást védelmével bízták meg. Az ala-
kulat keményen kivette részét a harcokból a város védelme so-
rán, és csupán 27-én este vonult vissza a német egységekkel 
együtt, hogy néhány nap múlva Körlinben csatlakozzon a 
hadosztályhoz. A veszteségek jelentősek voltak (30-40 %), de a 
város 12 órás védelme nagymértékben hozzájárult a francia 
hadosztály és több német egység biztonságos visszavonulásá-
hoz.70 

Az alakulat 28-án délelőtt érkezett meg Belgardba 80 ki-
lométeres menetelés után rendkívül zord időjárási körülmé-
nyek közepette, amelyet szovjet légierő támadásai is nehezítet-
tek. Az elsenaui harcokban az egységtől elszakadt Krukenberg 
tábornok itt csatlakozott újból a hadosztályhoz, amely a ha-
talmas túlerővel szemben esélytelenül vívott harcok és a fá-
rasztó visszavonulás után mind fizikailag, mint morálisan na-
gyon rossz állapotban volt. Ezen kívül a felszerelésnek is igen-
csak híján voltak, mivel a még meglévő szegényes készletek 
egy jelentős részét is elhagyták a hosszú menetelés alatt.71 A 
parancsnok úgy vélte, hogy ebben a formában a hadosztály 

                                                 
67 Mivel a tüzérségi lövegek kezelésére kiképzett francia személyzet még nem 
érkezett meg, ezért ezeket a fegyvereket vasúti úton továbbküldték 
Kolbergbe, ahol ezeket később a város védelme során használták fel. 
68 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 132. o. 
69 Uo. 133. o. 
70 BRISSAUD 1966, 438. o. 
71 SILGAILIS 1986, 176. o. 
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bevetésre alkalmatlan, ezért teljesen átszervezte az alakulatot. 
A parancsnokkal érkezőkkel együtt körülbelül 3.500 fős egy-
séget két ezredbe vonták össze: egy harc- és egy tartalékezred-
ben. Az előbbiben kaptak helyet a legnagyobb tapasztalattal 
bíró és legjobb állapotban lévő katonák (elsősorban a veterán 
SS-katonák) Raybaud őrnagy vezetése alatt, ők megkapták az 
összes megmaradt nehézfegyvert. Az utóbbiban a könnyebb 
sérülteket, tapasztalatlanokat és kevésbé megbízhatóakat von-
ták össze de Bourmont százados parancsnoksága alatt. Az ő 
fegyverzetük csupán néhány géppuskából és kézifegyverekből 
állt. Mindkét ezrednek két-két zászlóalja volt (egyenként kö-
rülbelül 600 fővel), annyi különbséggel, hogy a harcezred 
zászlóaljai 2 lövész- és 1 nehézfegyveres századból álltak, míg 
a tartalékezred zászlóaljaiban 4-4 lövészszázad kapott helyet.72 
A súlyos sérülteket és a harcra alkalmatlanokat Kolbergbe 
evakuálták.73 

Március 1-jén érkezett a parancs, hogy a hadosztálynak a 
Belgardtól 10 kilométerre északnyugatra található Körlin vá-
rosába kell vonulnia, ahol beásva magát a lehető legtovább 
kell feltartania a szovjeteket, hogy ezzel fedezze a német csa-
patok visszavonulását Kolberg kikötőjébe.74 Az alakulat már-
cius 2-án érkezett meg a városba, ahol azonnal nekilátott a vé-
delem kiépítésének. 3-án erősítés érkezett, a hadosztály 
greifenbergi kiképzőzászlóalja, melyért Krukenberg tábornok 
Zimmermann ezredest küldte el az Elsenauból való visszavo-
nulás alatt. Az 550 fős zászlóalj három gránátosszázadból és 
egy utászszakaszból állt. A zászlóalj századai közül kettőt, va-
lamint az utászszakaszt a harcezred két zászlóalja között osz-
tották szét, a harmadikat pedig a tábornok testőrszázadként 
tartotta meg közvetlen alárendeltségében Weber nagy veszte-
ségeket szenvedett alakulata helyett.75 

                                                 
72 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 137. o. 
73 BAMA N 756/201. 33. Waffen-Grenadier-Division der SS Charlemagne, 6. 
o. 
74 Uo. 
75 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
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Körlin védelme  
 
Körlin városa fontos közlekedési csomópont volt, mivel ezen 
keresztül vezetett a Kolbergbe, illetve a Köslinből Stettinbe tar-
tó út is. Ebből kifolyólag védelme stratégiai jelentőségű volt a 
német seregek visszavonulása szempontjából. A hadosztályt 
Munzel tábornok hadtestének alárendeltségébe helyezték, 
amely a 3. páncéloshadsereghez tartozó X. SS-hadtest kötelé-
kébe tartozott.76 

Mivel a szovjetek támadására kelet felől számítottak, ezért 
a harcezred I. zászlóalját a város délkeleti részén kialakított 
védőállásokban helyezték el, a Belgardba vezető főútvonal 
mentén. A II. zászlóalj ezalatt a város északkeleti részén foglalt 
el állásokat, hogy megállítsa a köslingi út irányából érkező ro-
hamokat. A tartalékezredet a várostól északra, a Persante fo-
lyó bal partján helyezték el, hogy egymástól elszigetelt védel-
mi állásokban (összesen 22 km hosszúságban) állítsák meg a 
keletről jövő támadásokat. A védelmi vonalaknak két gyenge 
pontja is volt: csak kelet felől érkező támadás esetén voltak ha-
tásosak és az alakulat gyenge páncélelhárító-képessége miatt 
komolyabb páncélostámadást ez esetben sem megállíthattak 
meg. A szovjet 19. hadsereg azonban eközben már elérte a Bal-
ti-tengert, ezzel elvágta a 2. német hadsereget a Visztula-
hadseregcsoport többi egységétől, március 3-án pedig már az 
1. belorusz front kötelékében öt másik hadsereggel77 együtt 
indult támadásra a Belgard-Körlin-Kolberg térségben megma-
radt német egységek, vagyis a 3. páncélos hadsereg ellen. Ez 
azt jelentette, hogy a várost bármelyik irányból érhette táma-
dás, vagyis a franciák védelmi előkészületei elégtelenek voltak 
a település megvédelmezéséhez.78 

Az első szovjet támadás a város ellen március 4-én délben 
indult meg délnyugati irányból, mivel a szovjet páncélosok-

                                                                                                   
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 140. o. 
76 Uo. 140-141. o. 
77 A 19. hadsereg mellett ezek az 1. lengyel, az 1. páncélos gárda-, a 3. táma-
dó-, a 2. páncélos gárda- és a 61. hadsereg voltak. 
78 LEFEVRE 2007, 62. o. 
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nak meg kellett várniuk a kísérő gyalogság felzárkózását. A 
támadásban, amelyet repülőgépek is támogattak, 25 páncélos 
és két századnyi gyalogság vett részt. Az egyik szovjet tank 
lövése már a támadás elején harcképtelenné tette a harcezred 
vezetőjét, Raybaud őrangyot, akinek helyét de Perricot száza-
dos, majd a II. zászlóalj parancsnoka, Bassompierre százados 
vette át. A parancsnok elvesztése, illetve az a tény, hogy ebben 
a védelmi szektorban még álltak a hidak – melyeket a bekerí-
tés előtt még a hadosztály visszavonulásakor kívántak hasz-
nálni –, megzavarta a védelmet. A támadást végül egy beásott 
német Tigris tank támogató tüze állította meg, mely számos 
orosz tankot megsemmisített.79 

14 óra 30-kor egy másik támadás is indult a város ellen, ez 
alkalommal nyugati irányból. A tartalékezred állásai ellen in-
duló szovjet gyalogságnak sikerült átkelnie a folyón, és előre-
törése az egész védelmi rendszer összeomlásával fenyegetett. 
A helyzetet a harcezred I. zászlóaljának ellentámadása mentet-
te meg Fenet hadnagy vezetésével, amely visszavetette a szov-
jeteket a folyó túlpartjára és stabilizálta a helyzetet.80 

A szovjetek aznap már nem próbálkoztak újabb támadás-
sal, a német csapatok pedig a várostól északra tovább folytat-
hatták visszavonulásukat. Ennek eredményeképpen este 18 
órakor a német 3. páncélos hadsereg engedélyt kapott, hogy a 
hadosztály visszavonuljon nyugat felé.81 Krukenberg hadita-
nácsot hívott össze, ahol az a döntés született, hogy délkelet 
felé, Belgard irányában kell kitörni, mivel ez volt az egyetlen 
német kézen lévő város a közelben, majd a város elérése után 
nyugat felé fordulva kell elérni a német vonalakat.82 A kitörést 
Krukenberg személyesen vezette a hadosztály vezérkarával és 

                                                 
79 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 144. o. 
80 Uo. 145. o. 
81 Beevor 2002, 140. o. 
82 Egyes tisztek ugyan az északi irány mellett érveltek, mivel Kolberg sokkal 
közelebb volt észak felé, mint a hátrébb vont német vonalak nyugati irány-
ban, azonban Krukenberg kitartott eredeti terve – és a német parancsnokság 
számára adott parancsa – mellett. 
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a legmegbízhatóbb alakulattal, a harcezred I. zászlóaljával. 
Utánuk következett a tartalékezred, majd a harcezred II. zász-
lóalja, melynek fedeznie kellett a kitörést. Az alakulatnak 
minden felszerelését és nehézfegyverzetét hátra kellett hagy-
nia, vagy megsemmisítenie, hogy ne hátráltassa a gyors és 
csendes menetelést az ellenséges vonalakon keresztül. A kato-
nák csak a kézifegyvereket, lőszert és némi élelmet vihettek 
magukkal. A parancs értelmében az éjszaka folyamán a lehető 
legnagyobb sebességgel kellett haladni, majd nappal az erdő 
fedezékében kellett folytatni az utat.83 
 
 

A belgardi katasztrófa  
 
A március 4-én 23 órakor kezdődő kitörés első szakasza jól in-
dult. A Krukenberg vezette élcsapatok nem ütköztek ellenál-
lásba és néhány óra múlva megérkeztek az ekkor már ostrom 
alatt álló Belgard városához, amelyet ezért nyugat felől meg-
kerültek, majd a településtől délre nyugati irányba folytatták 
útjukat.84 

A hadosztály többi része azonban nem haladt ilyen jól, 
mivel a tartalékezred – mely Puaud tábornok, az egész alaku-
lat névleges vezetőjének irányítása alatt állt – csak jelentős ké-
séssel indult útnak 5-én hajnali 2 óra felé. A menetoszlop kö-
rülbelül 2.000 főből állt, és nagyon lassan haladt. A tartalékez-
red sorsát azonban nem ez pecsételte meg, hanem a tisztek 
döntése, melynek értelmében a menetoszlop napkelte után 
sem húzódott az erdő takarásába, hanem Belgard megkerülése 
után is nyílt terepen folytatta a menetelést dél felé. Reggel 7 és 
8 óra között ugyanis felszállt a sűrű köd, amely addig fedezte 
az alakulat vonulását, a közelben állomásozó szovjet egységek 
pedig felfedezték a menetoszlopot, amely Belgardtól délnyu-
gatra éppen a Zarnefanz, Boissin és Ristow faluk alkotta há-

                                                 
83 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 146. o. 
84 Uo. 147. o. 
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romszögben vonult. Ezt követően a nehézfegyverekkel és pán-
célosokkal jól ellátott szovjet erők gyakorlatilag lemészárolták 
a tartalékezred állományát.85 

Nehéz felmérni a halottak, sebesültek és fogságba esettek 
számát külön-külön, teljes bizonyossággal csupán az állapítha-
tó meg, hogy a Puaud tábornok vezette menetoszlop tagjai kö-
zül szinte senki nem érte el a német vonalakat. A katonák na-
gyobbik fele minden bizonnyal a rajtaütés során vesztette éle-
tét vagy került fogságba. Szép számmal akadtak olyanok is, 
akik ekkor még el tudtak menekülni a szovjetek elől, majd ezt 
követően egyedül vagy kisebb csoportokban próbálták meg 
elérni a német vonalakat. Azonban ezek az elszigetelt csopor-
tok nem tudtak átjutni a szovjet hadsereg és a környéken nagy 
számban található lengyel partizánok vonta többszörös gyű-
rűn, ezért előbb vagy utóbb mind elestek az összecsapások-
ban, fogságba estek vagy öngyilkosok lettek.86 A veszteségek 
súlyosságát jelzi, hogy de Bourmont ezredes, a tartalékezred 
parancsnoka, is az eltűntek közé tartozott, Puaud tábornok 
pedig néhány nappal később sebesülten fogságba esett, majd a 
hadifogságban valószínűleg meghalt.87 
 
 

Az utóvédharcok  
 
A harcezred 600 fős II. zászlóalja, melynek a hadosztály kitö-
rését kellett fedeznie, majd utolsóként csatlakozni a menetosz-
lophoz, el sem indult Kolbergből.88 A zászlóalj parancsnoka, 
Bassompierre százados a többi egység jelentős késlekedése 
miatt úgy ítélte meg, hogy nem érdemes a kora reggeli órák-
ban, napfelkelte előtt elindulni, ezért egységével a városban 
maradt.89 

                                                 
85 BAMA N 756/201. 33. Waffen-Grenadier-Division der SS Charlemagne, 6. 
o.  
86 DELONCLE 2004, 129-141. o. 
87 Hausser 2004, 249. o. 
88 AN F 7 15300. Bassompierre 1946. december 2-i bírósági tárgyalása. 
89 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
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A zászlóalj az ezredtörzzsel együtt két napon keresztül 
tartotta állásait és visszaverte a város ellen indított kisebb 
szovjet támadásokat. Ezt ráadásul úgy sikerült végrehajtania, 
hogy sem komolyabb nehézfegyverzet, sem lőszer, de még 
élelem is alig állt rendelkezésére. Két nap után, mikor a véde-
lem már lehetetlenné vált, Bassompierre százados is kitört ala-
kulatával, miután sebesültjeit a német Vöröskereszt gondjaira 
bízta.90 

A térképekkel nem rendelkező alakulat azonban eltévedt 
és ugyanarra a sorsra jutott, mint a Puaud tábornok vezette 
tartalékezred: a szovjetek felfedezték és megtámadták.91 Noha 
ez nem torkollott mészárlásba, arra elegendő volt, hogy a 
zászlóalj kisebb részekre hulljon szét, amelyek irányítás nélkül 
kóboroltak a vidéken, amíg a szovjet-lengyel erők fel nem 
számolták őket. Ennek az egységnek egyetlen tagja sem érte el 
a német vonalakat.92 Hosszú bolyongás és kisebb összecsapá-
sok után maga Bassompierre is fogságba esett március 17-én, 
ezzel a zászlóalj gyakorlatilag megszűnt létezni.93 
 
 

A harcezred első zászlóaljának útja  
 
A Fenet parancsnoksága alatt álló I. zászlóalj – Krukenberg tá-
bornokkal és a hadosztály vezérkarának német tisztjeivel 
együtt – ezalatt gyorsan haladt nyugati irányban. A minden 
felesleges felszerelésétől megszabaduló alakulat napfelkelte 
után is pihenő nélkül folytatta útját az erdő takarásában. 5-én 
délelőtt a belgardi mészárlás 100 túlélőjét is magába olvasztot-
ta az alakulat, mely így már több mint 700 főt számlált.94 

                                                                                                   
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 149. o.  
90 LEFEVRE 2007, 66. o. 
91 MAZIERE 1972, 137. o. 
92 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 160-161. o. 
93 BAMA N 756/201. 33. Waffen-Grenadier-Division der SS Charlemagne, 
6. o. 
94 MABIRE 1995, 17-18. o. 
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A zászlóalj két napos erőltetett menet után – melynek so-
rán csak pár óra pihenőt tartottak – március 6-án este érkezett 
meg Meseritz-be, ahol Munzel tábornok hadtestének parancs-
noki harcállása volt.95 Fenet hadnagy újjászervezte zászlóalját, 
melyet a menet közben csatlakozottak miatt négy, egyenként 
körülbelül 200 fős menetszázadra osztott fel.96 

A francia zászlóalj a német hadtest kötelékében érkezett 
meg március 9-én a Balti-tenger partján fekvő Horst 
(Niechorze) városába. Innen 10-én délután áttelepült Rewahl 
(Rewal) városába, ahol ekkor már 9 – leharcolt és ezért ala-
csony létszámú – hadosztály 10.000 katonája és több tízezer 
civil gyülekezett, hogy tengeri vagy szárazföldi úton kijussa-
nak a szovjetek markából. Mivel nem volt elég hajó a tengeren 
keresztül történő evakuáláshoz, ezért von Tettau tábornok a 
tengerparton vezetett támadást a menekülés útját elálló szovjet 
csapatok ellen, hogy elérjen egy német hídfőállást 
Dievenowban (Dziwnów). A nyugat felé irányuló kitörés 10-
én éjszaka indult meg, amelyben a franciák is kiemelkedő sze-
repet kaptak: a német hadiflotta (az Admiral Scheer nehézcir-
káló és a T-33 torpedónaszád) hajóágyúinak támogatásával az 
elővédben kellett megtisztítaniuk az utat az oroszoktól.97 

Miközben a zászlóalj egyik fele az orosz állásokat számol-
ta fel, az alakulat másik fele az oroszok elől menekülő civilek 
oszlopait védelmezte a szárazföld belsejéből érkező támadá-
sok ellen. A harc és a menetelés egész éjszaka tartott, de az át-
törés sikerült: mind a katonák, mind a civilek megmenekültek. 
Ezt követően a 724 főre fogyatkozott zászlóalj tagjai nyugat 
felé meneteltek és március 16-án érkeztek meg az Anklam kö-
zelében található Jargelinbe, ahol a hadosztály többi túlélőjét 

                                                 
95 Fenet itt kapta meg a sikeres kitörés végrehajtásáért az elsőosztályú Vaske-
resztet. 
96 Még itt is csatlakoztak a zászlóaljhoz kisebb csoportokban francia katonák, 
akik a belgardi rajtaütéskor szakadtak el egységüktől. A zászlóalj létszáma 
így megközelítette a 800 főt. BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Be-
teiligung französischer Freiwilliger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-
1945, 152. o. 
97 Uo. 157. o. 
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összegyűjtötték.98 Március 18-án több tucat franciát tüntettek 
ki a Vaskereszt különböző fokozataival a harctéren nyújtott 
kiemelkedő teljesítményükért, sokukat már csak posztumusz. 
Aiching tábornok így nyilatkozott a franciákról: „Hosszú ideje 
ez az első alkalom, hogy olyan embereket látok, akik még katonákra 
hasonlítanak.”99 
 
 

A hadosztály bevetésének mérlege  
 
A Nagy Károly hadosztály – mely sem létszámában, sem fegy-
verzetében nem felelt meg egy igazi hadosztálynak – kiképzé-
se és felszerelése még távolról sem fejeződött be, amikor 1945 
elején a hadi helyzet alakulása miatt bevetették Pomerániában. 
Az alakulatnak az ellenség hatalmas számbeli és anyagi fölé-
nye miatt semmi esélye sem volt arra, hogy sikert érjen el, a 
legtöbb, amit várhattak tőle, a tisztes helytállás volt. 

A német hadvezetés súlyosan alábecsülte a szovjet csapa-
tok előrenyomulásának sebességét, így a francia alakulatot túl 
közel gyülekeztette a frontvonalhoz. Ebből kifolyólag a febru-
ár 24-én meginduló orosz támadás a lehető legrosszabbkor ér-
te a meglehetősen nagy frontszakasz védelmével megbízott 
hadosztályt. A támadás pillanatában nem csupán nehézfegy-
vereit kellett nélkülöznie – melyekkel egyébként korábban is 
csupán papíron rendelkezett –, de még alegységei sem érkez-
tek meg Pomerániába, így az alakulatot zászlóaljanként, szá-
zadonként vetették be a nagy erőkkel támadó ellenséggel 
szemben. A hadosztály ennek ellenére nem hullott szét és nem 
is futamodott meg, hanem becsülettel harcolva jelentős veszte-
ségeket okozott a szovjeteknek, de ezért a bevetett 4.500 fő 
egyharmadának elvesztésével kellett fizetnie. 

A franciák kálváriája azonban még csak ekkor kezdődött, 
mivel – a Pomerániában állomásozó többi német alakulattal 
együtt – egy hatalmas katlanba kerültek, ahonnan csak a ten-

                                                 
98 ROSTAING 2008, 172-174. o. 
99 BRISSAUD 1966, 451. o.  
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geren keresztül vezetett kiút. Az ezt követő harcokban a had-
osztály gyakorlatilag utóvédharcokat folytatott annak érdeké-
ben, hogy a lehető legtöbb német katona és civil meneküljön 
meg. E feladatának is eleget tett, viszont a körülmények össze-
játszása és francia parancsnokok alkalmatlansága miatt az ala-
kulat nagy részére a belgardi síkságon a pusztulás, ill. a hadi-
fogság várt. 

Sokan túlélték a hadosztály megsemmisülését, sőt aktívan 
folytatták a harcot kisebb csoportokban vagy egyénileg más 
alakulatok kötelékében, amellyel – szerény eszközökkel ugyan 
– hozzájárultak több tízezer ember nyugat felé történő sikeres 
meneküléséhez. E kisebb alakulatokat a német hadvezetés ap-
rólékos munkával 1945 tavaszán összegyűjtötte és újraszervez-
te, így a pomerániai bevetés túlélőinek története tovább folyta-
tódott az ostrom alatt álló Berlinben. 
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Dávid Ferenc 
 

A magyar katonai hírszerzés 1945-ös újjá-
szervezése1 

 
 
Bevezetés  
 
A magyar katonai hírszerzés szervezeti alapjainak második 
világháborút követő megalakulása a Magyar Honvédelmi Mi-
nisztérium, később Magyar Honvédelmi Miniszter Katona Po-
litikai Osztálya 1945 és 1947 közötti történetének részéhez 
köthető. A magyar katonai hírszerzés 1945-ös időszaka egy 
történetileg jól körülhatárolható időintervallumot és témát ölel 
fel. A tanulmány a mindenkori hatalom támaszául szolgáló 
államvédelmi szféra katonai ágával, azon belül is a katonai 
hírszerző szolgálat 1945 márciusi megalakulása és első, 1945 
szeptemberi feloszlatása közötti hónapok eseményeivel fog-
lalkozik.2 

A szakirodalom eredményei mellett kutatásaim során ha-
zai és külföldi köz- és magángyűjteményi forrásokat használ-
tam fel. A téma szempontjából releváns hazai levéltári kutatá-
sokat a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levél-
tárában és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltá-
rában, a külföldi forrásgyűjtést a londoni National 
Archivesben és a washingtoni National Archives and Records 
Administrationban végeztem. Ezt egészítik ki a szervezet egy-
kori vezetőinek visszaemlékezései, akik a levéltári iratok mel-
lett kortanúként élték át a szolgálat megszervezését és tevé-

                                                 
1 A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosí-
tó számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói sze-
mélyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergen-
cia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. 
2 Lásd bővebben: DÁVID 2011, 259-269. o.; DÁVID 2012, 175-188. o.  
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kenységének beindítását. A tanulmány a magyar katonai hír-
szerzés második világháborút követő újjászervezésének törté-
netéhez, az 1945 után kialakult államvédelmi struktúra meg-
ismeréséhez kíván alapot nyújtani. 
 
 

A katonai hírszerzés megszervezésének háttere  
 
Az 1945-ben újjászervezett katonai hírszerzés, hivatalos nevén 
a HM Katona Politikai Osztály Hírszerző alosztálya a szolgálat 
jelentős szervezeti egysége volt. Az osztály egészéhez viszo-
nyított kisebb létszámaránya ellenére az osztály bármely más 

részlegénél nagyobb aktivitást mutatott.
3
 A magyar katonai 

hírszerzés újjászervezése, vagyis a külföldre vonatkozó, vala-
mint külföldi eredetű katonai és politikai információk meg-
szerzése, elemzése, értékelése és döntéshozóknak történő to-
vábbítása viszonylag korán, már 1945 nyarán kezdetét vette. A 
hírszerző szolgálat alapjainak ismételt megteremtését nemzet-
közi dokumentum, vagy az országgal szemben előírt rendel-
kezés nem tiltotta, korlátozta. Újjászervezése és tevékenysége 
egy korlátozott szuverenitással bíró ország esetében mégis kri-
tikával illethető a győztes szövetséges hatalmak részéről. 

A háború utolsó hónapjaiban az ideiglenes fegyverszüneti 
egyezmény alapján közvetlenül nem volt létjogosultsága vagy 
más jogszabályi alapja egy katonai titkosszolgálat megszerve-
zésének. E állítás különösen igaz lehet egy hírszerzőszolgálat 
újjászervezésekor. A második világháborút követően Magya-
rországot olyan államok vették körül, amelyek német meg-
szállás alatt álltak a háborúban vagy alárendelt szövetségesi 
szerepben vettek részt a Szovjetunió elleni hadműveletekben a 
keleti hadszíntéren. A környező országok sorát Ausztria nyit-
ja, amely még a háború kitörését megelőzően került német 
megszállás alá és tagozódott be Németországba. Ausztria a 
háborút követően önálló államként születhetett újjá, de négy-

                                                 
3 National Archives and Records Administration (NARA.) Record Gro-
up(RG.) 226. Box (B.) 38. BDUX-17. 1. o. 
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hatalmi szövetséges megszállás alá került.
4
 A szlovák terüle-

tek (Kárpátalja kivételével) ismét Csehszlovákiában egyesül-
tek, míg a Balkánon újra Jugoszlávia lett a meghatározó állam-
szövetség. Mindkét állam esetében igaz, hogy amolyan „kis 
szövetséges”-ként jelenhettek meg a háborút követő béketár-

gyalásokon, míg Ausztria különleges státuszt nyert.
5
 E állás-

pontot tükrözte az ideiglenes fegyverszüneti egyezmény há-
borús kártérítési kötelezettsége is, ahol a Magyarország által 
fizetendő – elvben – 300 millió dolláros összeg 1/3-a Csehsz-

lovákiát és Jugoszláviát illette a Szovjetunió mellett.
6
 A német 

megszállás és irányítás mellett kollaboráló államok gyűrűjé-
ben Románia jelenthette volna az egyetlen kivételt, de – sike-
res kiugrását és katonai átállását követően – a Magyarország 
körüli országokhoz hasonló, kedvezményezett szerepben tűn-
hetett fel a háború európai befejezését követően. A fentiek 
alapján egyenesen következik a kérdés, hogy az „utolsó csat-
lós” címmel megbélyegzett Magyarország esetében miért és 
milyen feltételek mellett lehetett már 1945 tavaszától újjászer-
vezni a hírszerzést. 

A magyar katonai hírszerzés – megelőzve polgári társ-

szervének hasonló próbálkozásait
7
 – viszonylag rövid időn be-

lül képes volt szaktevékenysége beindítására és aktív határon 
túli hírszerző tevékenység folytatására. Az 1945 tavaszi időha-
tár a szervezet valós működőképességét és eredményességét 
tekintve korainak tűnhet, de az alapok lerakása szempontjából 
egyáltalán nem túlzás. Nemzetközi dokumentum, hazai jog-
szabály közvetlenül nem szentesítette a magyar hírszerző 
szolgálat felállítását. Létét a Moszkvában 1945. január 20-án 

                                                 
4 Lásd bővebben: MARUZSA 2007. 
5 FISCHER 2001; FISCHER 2007, 36-45. o., 49-74. o. 
6 1945. évi V. törvénycikk 12. pont. Lásd:GÁL-KATONA-SZILBEREKY 1970, 
10. o.; A magyar jóvátételről lásd: FÖLDESI 2002, 108-135. o.; GÁBOR 2013; 
illetve FÖLDESI 1995, 45-55. o. 
7 A polgári és katonai illetékességi terület funkcionális párhuzamosságai mel-
lett a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztály II. alosztályának fela-
datszabása csak 1947 végén, a hidegháborús szembenállás következménye-
ként bővült ki a határon túli hírszerzéssel. MÜLLER 2013, 7. o. 
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megkötött előzetes fegyverszüneti egyezmény 14. pontjából 
vezette le. Megalapozottsága – a katonai elhárítás újjászerve-

zéséhez képest – mégis problematikusabb.
8
 Már 1945 márciu-

sában elhatározás született egy hírszerző osztály felállításának 
szükségességéről. Ezt később praktikus okoktól vezérelve von-
ták össze az 1945. február óta létező katonapolitikai és defen-

zív (elhárító) résszel.
9
 Az emlékeztető szerint és a SZEB-nek 

küldött átirat értelmében a honvédelmi miniszter már koráb-

ban rendelkezett a katonai elhárítás újjászervezéséről.
10

 A 
vesztes állam katonai hírszerzésének ismételt megalakítása 
más megítélés alá esett a szövetséges hatalmak részéről. A 
megvalósítás a minisztérium oldaláról megkövetelte, hogy „a 
végleges szervezés megkezdése előtt az elvi írásbeli jóváhagyás érde-
kében a tervezett szerv felállítását a Szövetséges ellenőrző bizottság-

nak bejelentjük és jóváhagyását kérjük.”
11

 Az osztály élére szánt 
legalkalmasabb személynek már 1945 márciusának legelején a 
magyar kommunista pártban meghatározó szerepet betöltő 

Pálffy Györgyöt
12

 tekintették,
13

 aki ezzel a döntéssel papíron 
az elhárító defenzív osztály „tényleges” és a katona politikai 

osztály „ideiglenes” vezetését látta el egyidejűleg.
14

 Ezt követő-

                                                 
8 „Magyarország közre fog működni a háborús bűncselekményekkel vádolt személyek 
letartóztatásában, az érdekel kormányoknak való kiszolgáltatásában és az ítélkezésben 
e személyek felett.” Lásd:1945. évi V. törvénycikk 14. pont. BACSÓ 1947, 3-8. o. 
9 A dokumentumot Pálffy Györggyel is láttamoztatták, aki ekkor már – elv-
ben – a HM. IV. Csoportjának defenzív részlegét vezette. Hadtörténeti Levél-
tár (HL.) Honvédelmi Minisztérium(HM.) 1945. Elnökség(Eln.) 20.269. 
10 HL. HM. 1945. Eln. 20.375. 
11 HL. HM. 1945. Eln. 20.269. 
12 Pálffy (Oesterreicher) György (Temesvár, 1906. szeptember 16. – Budapest, 
1949. szeptember 24.): vezérkari képzést végzett tiszt, a háború kitörése előtt 
leszerelt a hadseregből. 1942-ben belépett a Kommunisták Magyarországi 
Pártjába, 1944-ben az illegális kommunista párt Katonai Bizottságának veze-
tője. 1945 márciusától a HM Katona Politikai Osztály vezetője, 1946 márciusá-
tól a határőrség parancsnoka. 1948-től a honvédség felügyelője és honvédel-
mi miniszterhelyettes. 1949-ben koholt vádak alapján letartóztatták, majd a 
Rajk László és társai elleni koncepciós perben hozott ítélet alapján kötél általi 
halálra ítélték és kivégezték. KENYERES 2001; SZÁSZ 1989, 368. o. 
13 HL. HM. 1945. Eln. 20.269. 
14 HL. HM. 1945. Eln. 20.375. 
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en vált egyértelművé, hogy „a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
köréből vett értesülés szerint ott nem volna kifogásuk az ellen hogy 
ha a magyar honvédség offenzív hírszerző tevékenységét az ellenség 

felé mielőbb megkezdené.”
15

 
Az elhárító és katonapolitikai tevékenység mellett kérdé-

ses volt egy hírszerző szervezet felállítása, ami elveszítette ille-
tékességi területét. Az emlékeztető tanúság szerint az idézett 
és hivatkozott irat 1945. március 12-én született. Tisztázását és 
egyeztetését követően másnap, 1945. március 13-án adták ki, 
majd még ugyanazon a napon továbbították a magyarországi 
SZEB képviselőinek. A döntés körülményeiről és átfutási ide-
jéről nem rendelkezünk információval, de a kiszemelt osztály-
vezető Pálffy György százados beosztásának kérdése 1945. 

március 3-a óta húzódott
16

 és csak március 15-én öltött végle-

ges formát.
17

 Az 1945. március 15-i jóváhagyás és szervezet 
megalakulását támasztja alá Pálffy március 29-én kelt vissza-
ténylegesítési és előléptetési előterjesztése, ahol az időbeli ha-
tály – ezzel a beosztás realizálódása is – 1945. március 15-i dá-

tummal szerepelt.
18

 Mindezek alapján, de pontos ismeretek 
híján vélelmezhetünk egy március közepi időpontot, ami al-
kalmas a katonai hírszerzés újjászervezésének továbbgondolá-
sára is. 

1945 márciusának közepén az osztály deklarált célja volt 
„a hírszerzés offenzív végrehajtása az ellenség által még megszállott 

területeken”
19

. A debreceni kormányzat katonai céljai, az ideig-
lenes fegyverszüneti egyezményben engedélyezett magyar 
alakulatoknak a háború befejezését megelőző hadba vetése 
még indokolhatta a hírszerzés megszervezését, de a német-
magyar csapatok által megszállva tartott, ezáltal a hírszerző 

                                                 
15 HL. HM. 1945. Eln. 20.269. 
16 HL. HM. 1945. Eln. 20.375. 
17 HL. HM. 1945. Eln. 20.375 számú irat alapját képező, katonapolitikai és de-
fenzív kinevezés másfél héttel hamarabb (1945. március 3-án) keletkezett, 
mint a HL. HM. 1945. Eln. 20.269 számú irat a hírszerzésről (1945. március 
12.), de mind a kettő csak 1945. március 15-én nyert elintézést. 
18 HL. HM. 1945. Eln. 21.094. 
19 HL. HM. 1945. Eln. 20.269. 
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szolgálat illetékességébe tartozó nyugati magyarterületek 
1945. április közepére gyakorlatilag eltűntek a térképről. Pa-
pírforma szerint a katonai hírszerzés újjászervezésének terve a 
megvalósulás helyett az irattárban kellett volna, hogy végezze. 
 
 

A szolgálat szervezeti alapjainak létrejötte  
 
A HM Katona Politikai Osztály Hírszerző alosztálya egészen 
1945 júniusáig csak papíron létezett, de Pálffy György meg-
próbálta biztosítani a hírszerzés újjászervezéséhez szükséges 
feltételeket. A magyar katonai hírszerzés történetének bemuta-
tása szegényesebb lenne, ha nem próbálnánk meg rekonstru-
álni az 1945. április és június közötti időszak szűk két hónap-
jának eseményeit. A SZEB jóváhagyását és a hírszerző részleg 
nevesítését követően már csak a megfelelő vezető és a szak-
személyzet hiányzott. Megfelelő, azaz a szakmai kompetencia 
mellett meg kellett feleljen a Szovjetunió és a MKP elvárásai-
nak. Olyan neves hírszerzőtiszt, aki nem kompromittálta ma-

gát ugyan akadt: Pokorny Hermann
20

 nyugállományú altá-
bornagy 1945. február 8-án jelentkezett szolgálattételre a Hon-

védelmi Minisztériumban,
21

 és március hónapban az elsők kö-

                                                 
20 Pokorny Hermann (Kremsier, 1882. április 7 – Budapest, 1960. február 1.): 
eredetileg cseh származású, az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző tisztje 
az Evidenzbürónál (Nyilvántartó Iroda). Az első világháborúban megfejtette 
az oroszok által használt rejtjelkulcsot. A monarchia felbomlását követően 
megkapta a magyar állampolgárságot. 1920 és 1922 között a HM IV-2. osztá-
lyán szolgált és megteremtette a magyar rejtjelfejtés alapjait. 1921. november 
1-el nyugállományba került, de később visszahívták és különböző beosztá-
sokban szolgált. 1935-ben nyugállományba vonult. 1945 januárjában szolgá-
latra jelentkezett és 1945. január 17. és 1945. február 2. között Rogyion 
Jakovlevics Malinovszkij marsall tanácsadója a 3. Ukrán Front kötelékében. 
Részt vett a debreceni fegyverszüneti bizottság tevékenységében, jóvátételi 
kormánybiztos, majd a Külügyminisztérium Hadifogoly Osztályának vezető-
je. 1949. március 1-el nyugállományba vonult. 1950 és 1955 között az állam-
védelem őt is zaklatta, majd a magyar hatóságok megvonták a nyugdíját is. 
POKORNY 2000; HARASZTI 2007, 312. o. 
21 HL. HM. 1945. Eln. 20.135. 
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zött igazolták korábbi tevékenységét.
22

 Ezzel párhuzamosan 
az 1. honvéd gyaloghadosztály törzsében, megelőzve a mi-
nisztérium hasonló próbálkozásait, a hadosztály 40 %-os fel-
töltöttsége mellett már szerepelt a rendszeresített hírszerző 

tiszti beosztás, amit Homonnay Károly
23

 főhadnagy töltött 

be.
24

 
A Honvédelmi Minisztérium 1945. májusi szervezeti ábrá-

ján és beosztási lajstromában ismét feltűnt az álnéven „Katonai 
Nyilvántartó Osztály”-nak nevezett HM Katona Politikai Osz-
tály sematikus szervezeti felépítésében egy „Hírszerző alosz-

tály”.
25

 A felterjesztett ábrán Pálffy György százados osztály-
vezető mellett csak a Hírszerző alosztály vezetője, Bálintit 

Kálmán százados került megnevezésre.
26

 Az osztály beosztot-
tainak és állománynövekedési jegyzékében nem szerepelt ha-
sonló nevű honvéd tiszt, de a sematizmus sem ismerte Bálintit 
Kálmán személyét. A hivatkozott név természetesen elírás, de 
még helyesen sem szerepelt hasonló az osztály állományában. 
A honvéd tiszt báró Bálintitt Károly százados, aki Törökor-
szágban a magyar katonai attasé helyettese volt és szerepet 
vállalt a nyugati szövetségesek felé kezdeményezett magyar 
béketapogatózásokban. A háborút követő konszolidálatlan ál-
lapotok során Bálintittot volt évfolyamtársa, Sólyom László 
mutatta be Pálffy Györgynek, aki akkor már a HM Katona Po-
litikai Osztály vezetője volt. Bálintitt elmondása szerint Pálffy 

a helyettesének
27

 akarta megtenni, amit ő visszautasított.
28

 

                                                 
22 HL. HM. 825. doboz (d.) 4. csomó(cs.) 3. számú (sz.) bizalmas(biz.) belső(b.) 
eligazítás(elig.) 
23 Homonnay Károly: 1944-ben a magyar és a szovjet csapatok között volt 
összekötő főhadnagyi rendfokozatban. 1945 után az 1. honvéd gyaloghadosz-
tály hírszerző tisztje, majd az 1. honvéd kerületi parancsnokságon szolgált 
hivatásos főhadnagyi, majd őrnagyi rendfokozatban.: HL. HM. Igazoló(Ig.) 
Bizottság(Biz.) 4893.; HL. HM. 1945. Eln. 20.644; HL. Magyar Néphadsereg 
(MN.) IX. 1. 100. sz. kerületi (ker.)parancsnoksági (pság.-i) parancs(pcs.) 2. 
pont(p.); VICZIÁN 1989, 299. o.; GAZSI 1976, 114. o. 
24 HL. HM. 1945. Eln. 20.644. 
25 HL. HM. 1945. Eln. 24.130. 
26 HL. HM. 1945. Eln. 24.130. 
27 A katonai hírszerzés vezetője egyben az osztályvezető egyik szakmai he-
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Függetlenül a döntés körülményeitől, de feltételezhetően egy 
időben a katonai főnöknek felterjesztendő állapotjelentéssel – 
amiből ott csak a HM Katona Politikai Osztály szervezésének 
elmaradottsága látszott – a betöltetlen alosztályvezetői helyek 
egyikére írták be Bálintitt Károly százados nevét. A valóság-
ban sem Bálintitt nem volt az osztályon, de a Hírszerző alosz-
tály sem működött, az üres beosztásokat pedig másokkal töl-
tötték fel. Feltételezhetjük, hogy 1945 júniusáig az osztályon 

csak elvi szinten létezett hírszerző részleg.
29

 
Függetlenül a katonai főnöknek küldött felterjesztéstől, 

nem valószínű, hogy a tervezgetésen túl komoly lépések tör-
téntek volna a hírszerzés megszervezésére. Az osztály hírszer-
zésének kezdeti időszakából kevés forrással rendelkezünk, de 
az osztály egészére jellemző szervezési nehézségek feltehetően 
itt jobban hátráltatták a szervezési munkálatokat. A magyar 
katonai hírszerzés kérdése látszólag lekerült a napirendről, 
nem pusztán elnapolták. Ezzel párhuzamosan a HM Katona 
Politikai Osztály lassan fejlődött 1945. március-áprilisa között 
és gyakorlatilag egészen 1945 nyaráig nem dokumentálta meg-

felelően a tevékenységét.
30

 Az osztály 1945. április elején visz-
szamenőleg kapta kézhez a Honvédelmi Minisztérium házi 

parancsait.
31

 Utóbbiak tanúsága szerint még 1945 májusában 

                                                                                                   
lyettese. 
28 BÖLÖNI 2007. 
29 HL. HM. 825. d. és HL. MN. 102/08/527. cs. alapján. 
30 HL. Tanulmánygyűjtemény (Tgy.) 295. d. 3098. őrzési egység (őe.) 32. 
31 HL. HM. 826. d. alapján a Hadtörténeti Levéltárban őrzött, a HM. 1945. évi 
Belső eligazításait (2-10., 16-29. szám), Bizalmas házi parancsokat (1945. má-
jus 15. – 1947. június 6.), HM Házi parancsokat (1945. szeptember 18-ig) Ke-
lemen György zászlós (akkor a HM Katona Politikai Osztály irodavezetője) 
1945. április 4-én visszamenőleg is kiemelte és széljegyzetben kommentálta 
az osztály szempontjából lényeges pontokat. Az összegyűjtött HM dokumen-
tumok és parancskönyvek a HM Katona Politikai Osztály, - Csoportfőnökség, 
HM Katonai Elhárító Főcsoportfőnökség, HM IV. Főcsoportfőnökség, majd a 
Magyar Néphadsereg Vezérkara 2. Csoportfőnöksége irattárából kerülhetett 
a hadtörténeti közgyűjtemény tulajdonába. Az állítás igaz a HM HIM Had-
történelmi Levéltár további irataira is, például az 1. honvéd kerületi parancs-
nokság városparancsnoksági parancsainak széljegyzeteit: HL. MN. IX. 1. 78. 
d. alatt. 
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sem funkcionált hírszerző szolgálat az osztály szervezeti rend-

jében.
32

 Az osztálynak a Nádor utcába történt átköltözését kö-
vetően az első osztály napi parancsban már 1945. június 5-én 

megjelent a „Hírszerző csoport”,
33

 ami – minden ismert előz-
mény nélkül – 1945. június 11-től már „Hírszerző főcsoport”-

ként szerepelt,
34

 majd 1945. június 22-én kikerült a részleg ne-

ve az osztály napi parancsaiból.
35

 
A HM Katona Politikai Osztály létrehozása óta a szovjet 

partnerszervekkel együttműködésben tevékenykedett.
36

 A 
magyar fél az ideiglenes fegyverszüneti egyezménnyel indo-

kolta a szervezet létét.
37

 A magyar katonai hírszerzés újjászer-
vezését eredetileg azzal indokolták a nyugati szövetségesek 
előtt, hogy a szervezet a külföldi politikai nyomozásokat foly-
tatja majd a Magyarország területén kívül tartózkodó háborús 

bűncselekményt elkövetett magyarok állampolgárok ellen.
38

 A 
kölcsönösség alapján a magyar hírszerző szerv a határon túli 
nyomozásokban és külföldi illetékességű háborús bűnösök 
felkutatásában volt érdekelt. A gyakorlatban ez a fajta „nem-

zetközi” együttműködés
39

 és a háborús bűnösök kiszolgáltatá-
sa a kezdeti időszakban egyoldalúnak bizonyult, mert „a fenti 
személyeknek az érdekelt kormányoknak való kiszolgáltatásá [ra – D. 
F] csak azért nem került sor, mert a szovjet-hatóságok e tekintetben 

önállóan intézkednek.”
40

 
A magyar katonai hírszerzésről, így különösen a „2. vkf. 

osztály: hírszerző és kémvédelmi osztály” szervezetéről, átszerve-
zéseiről, személyi állományáról, tisztségeiről és az alkalmazott 
rendszabályokról a SZEB elnöki tisztségét betöltő Szovjetunió 

                                                 
32 HL. HM. 826. d. 18., 19. sz. h. pcs. 
33 HL. MN. 102/08/527. cs. 1 sz. osztály(o.) napi parancs(npcs.) 
34 HL. MN. 102/08/527. cs. 6 sz. o. npcs. 
35 HL. MN. 102/08/527. cs. 15 sz. o. npcs. 
36 HL. HM. 1945. Eln. 20.269. 
37 HL. Tgy. II/B-4. őe. 4. 
38 National Archives (NA.) Foreign Office(FO.) 371/59072. III/5.; NARA. RG. 
226. B. 38. BDUX-10. II/7. 
39 4770/1945. (VII. 7.) M.E. számú rendelet. BACSÓ 1947, 122. o. 
40 HL. HM. 1945. Eln. 24.108. 
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korán érdeklődni kezdett.
41

 Az állítás igaz volt a HM Katona 

Politikai Osztályra is: érdekelte annak az elődszerv Offenzív
42

 
alosztályának működése és külföldi kirendeltségeinek szerve-

zete,
43

 de tapasztalatait is felhasználta a katonai hírszerzés új-

jászervezésekor.
44

 
 
 

A katonai hírszerzés újjászervezése  
 
A magyar katonai hírszerzés újjászervezése, vagyis a külföldre 
vonatkozó, valamint külföldi eredetű katonai és politikai in-
formációk megszerzése, elemzése, értékelése és döntéshozók-
nak történő továbbítása viszonylag korán, már 1945 nyarán 
kezdetét vette. Az ideiglenes fegyverszüneti egyezményben 
deklarált korlátozott állami jogosítványok és magyar kötele-
zettségvállalások, az osztály felállítása körüli illetékességi és 
hatásköri tisztázatlanságok, valamint a feladatszabásra vonat-
kozó nem hivatalos indoklások és a valóság között feszülő el-
lentétek következtében a magyar hírszerző szervezetet a létre-
jöttét követő évben három alkalommal oszlatták fel és alakítot-
ták újra. 

A HM Katona Politikai Osztály 1945. június 5-től kezdte el 

napi tevékenységének dokumentálását.
45

 Az osztály heti 2-3 
alkalommal napi parancsokat adott ki, amit meghatározott 
rendben köröztettek meg az osztályon. Az újjászerveződő ma-
gyar katonai szolgálat a konspiráció legelemibb feltételeit sem 
biztosította. Az elosztó minden esetben feltüntette, hogy mely 
szervezeti egységek, milyen sorrendben kapták meg a napi 
parancsokat. Innen tudható, hogy elvben létezett katonai hír-
szerzés, amit a katonai főnöknek felterjesztett „Hírszerző alosz-

                                                 
41 HL. HM. 1945. Eln. 26.073. 
42 Lásd: hírszerző. 
43 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár (ÁBTL.) 4.1. V-32000/13. 
14., 16. 
44 ÁBTL. 4.1. A-1363/1. 23. 
45 HL. MN. 102/08/529. cs. 1. sz. o. npcs. 



Dávid Ferenc 

 53 

tállyal”
46

 szemben, a szolgálat szerényen csak „Hírszerző cso-

port”-nak neveztek.
47

 1945. június második hetében a szerveze-
ten belül változások történtek: a csoport 1945. június 11-én 

nem vette át a napi parancsot,
48

 június 13-tól „Hírszerző főcso-

port”-nak címeztette magát,
49

 majd június 22-én minden, a hír-

szerzésre vonatkozó utalás eltűnt a napi parancsokból.
50

 
A Hírszerző csoport és főcsoport hónapjait követően, az 

osztályon belüli Hírszerző alosztály szervezeti kereteinek ki-
építése, a tényleges hírszerző munka beindítása a szervezet 

fokozottabb rejtése Gát Zoltán
51

 hivatásos alezredes áthelyezé-

                                                 
46 HL. HM. 1945. Eln. 24.130. 
47 HL. MN. 102/08/529. cs. 1-5. sz. o. npcs.; Az egyetlen részleg, ahol az alá-
írás alapján az átvevő ismeretlen. 
48 HL. MN. 187/7/82. mikrofilm (mf.) 6. sz. o. npcs. 
49 HL. MN. 187/7/82. mf. 8. sz. o. npcs. 
50 HL. MN. 102/08/529. cs. 15. sz. o. npcs. 
51 Gát (Gallotsik) Zoltán (Kisszeben, 1900. szeptember 23. – Budapest, 1986. 
június 20.): 1910-ig négy elemit végzett, majd 1914 és 1917 között Kismarton-
ban és Pozsonyban a katonai főreáliskolát, 1919-ig az osztrák katonai akadé-
miát. 1919 márciusában Magyarországra szökött és beállt a Vörös Hadsereg-
be. Részt vett a románok elleni harcokban, majd hírszerző és propaganda te-
vékenységet folytatott Csehszlovákia ellen. 1921. március 21-én visszatért 
Magyarországra és különböző honvédségi beosztásokban szolgált. 1941. de-
cember 1-el a 2. vkf. osztályhoz helyezték át. 1943. március 15. és 1944. októ-
ber 15. között az Offenzív alosztály balkáni arcvonalának vezetője. 1944. ok-
tóber 15. után letartóztatták, de 1944. november 8-án megszökött és Budapes-
ten bujkált. 1944. december 27-én átment a szovjetekhez és a 3. Ukrán Front 
elhárító szerveinek munkáját segítette. 1945. március 21-én Moszkvába szállí-
tották, három hónap után tért haza. 1945. június 20-án a HM Katona Politikai 
Osztályán jelentkezett, 1945. június 25-el a Hírszerző alosztály vezetőjévé ne-
vezték ki hivatásos alezredesi rendfokozatban. A katonai hírszerzés első fel-
oszlatásakor, 1945. október 5-el az 1. honvéd kerületi parancsnokság állomá-
nyába helyezték át. 1945. november 1-el visszahelyezték az osztályra, kine-
vezték a Hírszerző (majd „X”) alosztály vezetőjének és ezredessé léptették 
elő. A katonai hírszerzés második megszűntetésekor, 1946. július 5-tel az 
1. honvéd kerületi parancsnokságra helyezték át és vezérkari főnöknek ne-
vezték ki. 1947. november 15-el a HM Katona Politikai Csoportfőnökségre 
került, ahol kinevezték az V. (hírszerző) osztály vezetőjévé. 1949. február 1. és 
1949. december 28. között a HM Katona Elhárító Főcsoportfőnökség főcso-
portfőnök-helyettese. A Pálffy-per után letartóztatták, 1950. október 1-el vég-
határozat nélkül internálták és hivatali hatalommal való visszaélés bűntette 
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sét követően vette kezdetét. 1945. június 22-én nem csak a Hír-

szerző főcsoport neve tűnt el az osztály napi parancsaiból,
52

 
de elhallgatott egy jelentős személyi változást is. Aznap került 
„igazolási eljárásának befejeztéig” a minisztérium „Katonai Nyil-
vántartó Osztályához” Gát Zoltán alezredes, akinek áthelyezése 

a HM házi parancsaiban csak 1945. július 6-án vált ismertté.
53

 
Gát a hivatalos iratok szerint szolgálattételre jelentkezett a mi-
nisztériumban, ahol a HM Katona Politikai Osztályához osz-

tották be.
54

 Még aznap eltűnt az osztály Hírszerző főcsoportjá-
ra vonatkozó megnevezés az osztály napi parancsaiból. Megje-
lenését követően a HM Állandó Igazoló Bizottsága Gát Zoltán 
előző rendszerben folytatott tevékenységét két héten belül, 
1945. július 5-én igazolta és áthelyezésének ténye még az az-

napi HM házi parancsban megjelent.
55

 Még azon a napon, az 
osztály 1945. július 6-án kiadott osztály napi parancsából el-
tűnt a hírszerzés mellett a Nyilvántartó csoport elnevezés is és 
minden hivatalos értesítés nélkül megjelent helyette a „H. 

Alosztály /Gát alez. ur/” címzés.
56

 Gát Zoltán alezredes megje-
lenésével és áthelyezésével vette kezdetét a magyar katonai 
hírszerző szolgálat rejtett újjászervezése. Egyidejűleg a Hír-
szerző és a Nyilvántartó alosztályok, majd 1945 augusztusá-

                                                                                                   
miatt ötévi börtönbüntetésre ítélték. 1953-ban amnesztiával szabadult és 
1955-ig segédmunkásként dolgozott. 1955-től újságíróként helyezkedett el és 
a magyar állambiztonsági szervek „Felhős Géza” néven ügynökként foglal-
koztatták. HL. HM. 825. d. 5. cs. 52. sz. házi (h.) parancs(pcs.); HL. HM. 826. 
d. 111. sz. h. pcs.; HL. HM. 826. d. 124. sz. h. pcs.; HL. HM. 1945. Eln. 27.838; 
HL. HM. 1945. Eln. 29.839; HL. HM. 1945. Eln. 30.930; HL. HM. 1945. Eln. 
42.719; HL. MN. 188/7/82. mf. 40. sz. o. npcs. 5. p.; HL. MN. 192/7/82. mf. 
56. sz. o. npcs. 9. p.; HL. MN. 6. d. 28. őe. 62. sz. csoportfőnöki (csf.-i) pcs. 1. 
p.; HL. MN. IX. 1. 79. d. 88. sz. ker. pság.-i pcs. 1. p.; ÁBTL. 2.1. VII/38.; 
ÁBTL. 2.1. V-32000/13. 120/1-6.; RITTER 2012, 133-160. o.; SZAKÁLY 2008, 
37. o. 
52 HL. MN. 102/08/529. cs.15. sz. o. npcs. 
53 HL. HM. 825. d. 5. cs. 52. sz. h. pcs. 
54 ÁBTL. 2.1. VII/38. 8-9.; HL. HM. 1945. Eln. 29.839; HL. HM. 1945. Eln. 
30.930 
55 HL. HM. 825. d. 5. cs. 52. sz. h. pcs. 
56 HL. MN. 188/7/82. mf. 24 sz. o. npcs. 
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ban – részben az osztályon tapasztalható szakképzett tiszthi-
ány miatt – a Rádió csoport és a Gépkocsi részleg is az irányí-

tása alá került.
57

 
A Hírszerző alosztály megszervezője és vezetője, Gát Zol-

tán hivatásos alezredes 1941. december 1. óta állt a 2. vkf. osz-
tály szolgálatában. Személye és korábbi kapcsolatai meghatá-
rozóak voltak a katonai hírszerzés hálózatépítésének későbbi 

sikereiben.
58

 Gát a háború alatt 1943. március 15. és 1944. ok-
tóber 15. között látta el az Offenzív alosztály balkáni arcvona-
lának vezetését. A sikertelen kiugrási kísérletet és a nyilas ha-
talomátvételt követően letartóztatták. Felmentése után 1944. 
november 8-án megszökött és Budapesten bujkált, majd 1944. 

december 27-én átment az arcvonalon a szovjetekhez.
59

 Ezt 
követően – a HM Katona Politikai Osztály más alkalmazottai-
hoz hasonlóan – a Vörös Hadsereg elhárító szerveinek munká-
ját segítette. Gát átadta az általa elrejtett, a balkáni hírszerző 

hálózatra vonatkozó dokumentációt a szovjet hírszerzésnek,
60

 

majd 1945. március 21-én Moszkvába szállították.
61

 Három 
hónapot töltött a Szovjetunióban, eközben szerezhette meg 

szovjet állampolgárságát is,
62

 amiről a magyar igazoló bizott-
sági előtt tett írásbeli nyilatkozatában mindvégig hallgatott. A 
korabeli, a HM Állandó Igazoló Bizottságának készített életle-
írása alapján tartózkodási helye a mögöttes harcterületen, 

                                                 
57 HL. MN. 102/08/528. cs. 2., 3., 4., 5., 6., 8. sz. alosztály (alo.)npcs. 
58 A 2. vkf. osztály volt állománya gyakran Gát Zoltán kérésére vállalta el a 
szolgálatot: dr. Garzuly József (ÁBTL. 2.1. V-32000/13. 40-43.) vagy Molnár 
Lajos (ÁBTL. 2.1. VII/22. 54.). 
59 ÁBTL. 2.1. VII/38. 1-2. 
60 Ritter László Úr közlése Gát Zoltán visszaemlékezése alapján és ÁBTL. 2.1. 
VII/38. 3. 
61 ÁBTL. 2.1. VII/38. 1-2. 
62 NA. FO. 371/59072. VII/2.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/18.; A 
szovjet állampolgárság megszerzése soha nem egy személyes választást, ha-
nem a szovjet fél büntetőjogi megfontolásait tükrözte. Figyelmen kívül hagy-
va a Magyarországon uralkodó kaotikus állapotokat és a szovjet fél indoko-
latlan letartóztatásait, bármilyen felelősségre vonás jogszerűbbnek és egysze-
rűbbnek bizonyult, ha egy szovjet állampolgárral szemben gyakorolhatták 
joghatóságukat. 
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Fjodor Ivanovics Tolbuhin hadseregcsoportjánál
63

 volt. Való-
jában 1945. március végétől Moszkvában tartózkodott, de ezt 
titkolni volt kénytelen. Bár nem tartózkodott Magyarországon, 
az új honvédségbe történt visszavételét moszkvai tartózkodá-

sának kezdetétől, hivatalosan 1945. április 1-től számolták.
64

 
Gát Zoltán igazoló bizottság előtt tett leírása alapján 1945. jú-
nius 20-i elbocsátását követően jelentkezett az újjászerveződő 

magyar hadseregbe.
65

 Moszkvából hazatérve nem a HM-ben 
jelentkezett először és nyert beosztást a katonai hírszerző és 
elhárító szolgálatnál, hanem fordítva. Az osztályon kézzel írt 
ügydarab tanúsága szerint „a Kat. pol. oszt. kéri a nála VI. 22.én 
jelentkezett (sic!) Gát Zoltán ht. alez-nek a H.M.létszámfeletti állo-
mányba vételét és a Kat. pol. oszt.-ra való beosztását. Szolgálatára 

feltétlenül szükség van.”
66

 Áthelyezését követően az új honvéd-
ségbe történt jelentkezésének dátumát az elhallgatott moszk-

vai szolgálattól számították.
67

 
A HM Katona Politikai Osztály korai szovjet orientációjá-

nak egyik közvetett bizonyítéka, hogy a kiszemelt alosztályve-
zető sem a kint töltött időről, sem szovjet állampolgárságáról 
nem beszélt itthon. A szovjet és a magyar szervek viszonyában 
már ez a magatartás is túlmutat az együttműködés megszo-
kott keretein. Gát Zoltán hivatásos alezredest feltehetően a 
Szovjetunióban eltöltött idő alatt készítették fel és bízták meg 
a magyar katonai hírszerzés újjászervezésével. Moszkvából 
1945. június 20-án tért vissza Magyarországra és szolgálattétel-
re jelentkezett a HM Katona Politikai Osztályán. Hivatalosan 

csak két nappal később került az osztály állományába,
68

 ahol 

hozzálátott a magyar katonai hírszerzés újjászervezéséhez.
69

 

                                                 
63 Szovjet terminológia szerint: front. Gát Zoltán alezredes a Fjodor Ivanovics 
Tolbuhin marsall parancsnoksága alatt állt 3. Ukrán Front tevékenységét tá-
mogatta. 
64 HL. HM. 1945. Eln. 27.838. 
65 HL. HM. 1945. Eln. 30.930. 
66 HL. HM. 1945. Eln. 29.839. 
67 HL. HM. 1945. Eln. 27.838. 
68 HL. HM. 825. d. 5. cs. 52. sz. h. pcs. 
69 NA. FO. 371/59072. III/5.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/7-8. 
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A szolgálat működése és tevékenysége  
 
Megérkezését követően Gát megpróbált a korábban tapasztalt 
szervezetlenségen úrrá lenni. Kivételes szerepét a szovjetek és 
Pálffy György bizalma mellett további praktikus okok is indo-
kolták. Az osztály felállítását követő időszakra és működésé-
nek első évére igaz, hogy súlyos szakember- és tiszthiánnyal 
küzdött. A problémának két oldala volt. Egyrészt, az osztá-
lyon nem, vagy az összlétszámához viszonyítva elenyésző volt 
a valódi szakemberek – hírszerző és (kém-) elhárító tisztek – 
száma. Másrészt, a második világháborút követően – az új 
magyar haderő egészére jellemző módon – hiányoztak a hiva-
tásos és tényleges állományban szolgáló főtisztek. Pálffy 
György, akárcsak későbbi helyettese, Kruchina Viktor száza-

dosi rendfokozatban lépett szolgálatba.
70

 Pálffy György elő-
ször őrnaggyá, alezredessé, majd még az 1945. év vége előtt 
ezredessé, Kruchina Viktor őrnaggyá, majd alezredessé lépett 
elő. Előléptetésüket az őket ért korábbi hátrány kompenzálása, 
tényleges beosztásuk jelentősége és a tiszthiány indokolta. Az 
új magyar honvédség gyenge személyi lehetőségei között ki-
vételnek és valódi szakembernek számított Gát Zoltán. Földy 
Lajos, a katonai elhárítás vezetőjének visszaemlékezése szerint 
„a kat. pol. csoportnál képzett tiszt Gát ezredesen kívül nem igen 

volt”.
71

 
Gát Zoltán alezredes – gyakorlatilag a HM Katona Politi-

kai Osztály egyetlen hivatásos főtisztjeként
72

 – látott hozzá a 
hírszerzés, nyilvántartás és a rádiófelderítés szakfeladatainak 
megfelelő színvonalon történő ellátásának megszervezéséhez 
és felügyeletéhez. A Hírszerző alosztály történetének első idő-
szakát 1945. június 22-től, Gát Zoltán alezredesnek az osztály-

                                                 
70 HL. HM. 1945. Eln. 21.094; HL. HM. 1945. Eln. 23.227. 
71 FÖLDY 1989, 24. o. 
72 Az osztályvezető, helyettese és az elhárító alosztályvezető tisztként (száza-
dosként) kerültek az osztályra és mindkettőjük visszaténylegesítése, előlépte-
tése folyamatban volt. Ebben a közegben Gát Zoltán jelentette az egyetlen 
objektív és szakmai folytonosságot a katonai hírszerző és elhárító szolgálat 
vezetésének újjászervezésében. 
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ra történt áthelyezésétől az alosztály (ide értve a Hírszerző és 
Nyilvántartó alosztályokat) 1945. szeptember 26-i hatállyal 

történt megszüntetéséig számíthatjuk.
73

 Az alosztály 1945. 
szeptember 26-i feloszlatásáig a részlegen dolgozott Gát Zol-

tán alezredes alosztályvezető, Korondi Béla György
74

 száza-

dos alosztályvezető-helyettes,
75

 Hegedűs István, Rápolthy Gá-

bor,
76

Zay György
77

 tartalékos alhadnagy, Berényi Endréné 

                                                 
73 HL. MN. 188/7/82. mf. 55 sz. o. npcs. 7. p. 
74 Korondi (Dergán) Béla György (Erzsébetváros, 1914. augusztus 16. – Buda-
pest, 1949. október 15.): elemi iskoláit 1920 és 1924 között Marosvásárhelyen, 
Barcson, Szombathelyen és Sopronban, középiskolai tanulmányait 1924 és 
1933 között Sopronban végezte. 1933 és 1937 között erdőmérnök hallgató volt 
Sopronban. 1937 és 1939 között csendőrtiszti tanfolyamot végzett. 1939. ápri-
lis 30-án csendőr hadnaggyá avatták és az ország különböző pontjain szol-
gált. 1942-től a budapesti Államvédelmi Központba helyezték, ahol Kudar 
Lajos központvezető-helyettes segédtisztje századosi rendfokozatban. 1944. 
december 4-én a német titkosrendőrség letartóztatta, de 1945. január 4-én si-
került megszöknie. 1945 februárjától március 27-ig a szovjet elhárító szervek 
munkáját segítette. 1945. július 30-án a HM Katona Politikai Osztályra került, 
ahol hírszerző alosztályvezető-helyettesnek osztották be hivatásos századosi 
rendfokozatban. 1945. augusztus 1-én őrnaggyá léptették elő. 1945. október 8-
án kinevezték az Elhárító alosztály II. (előadói) főcsoportjának vezetőjévé. 
1946. március 29-én az osztály Határügyi alosztályához helyezték át és meg-
szervezte a Honvéd Határőrség Parancsnokság I/b. (elhárító) osztályát. 1946. 
november 20-án a BM Karhatalmi, majd 1948. január 1-én a Kiképzési alosz-
tályának vezetője. 1946. november 25-én rendőr alezredessé, 1948. április 13-
án rendőr ezredessé léptették elő. 1948. október 1-el a BM Szervezési és szol-
gálati ügyosztály vidéki alosztályának vezetője. 1949. június 6-án letartóztat-
ták és a Rajk-per egyik fővádlottja lett. 1949. október 15-én kötél általi halálra 
ítélték és október 24-én kivégezték. 1956-ban rehabilitálták. DÁVID 2012, 185-
193. o. 
75 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 4.; Korondi Béla szakmailag képzett és 
tapasztalt (csendőr) tisztként 1945 augusztusában kerülhetett Gát Zoltán mel-
lé, hogy alosztályvezető-helyettesként segítse munkáját. ÁBTL. 2.1. I/20. 13.; 
DÁVID 2012, 185-193. o.; Korondi Bélát „Gorondy” néven az angolszász szol-
gálatok Szovjetunió és kommunizmus szakértőként tartották számon. NARA. 
RG. 226. B. 348. LSX-169. 13. 
76 HL. MN. 102/08/528. cs. 3. alo. npcs. 
77 Zay György: 1945 elején a kisegítő karhatalomnál, majd a Földy Lajos szá-
zados által szervezett budapesti 1/III. honvéd gyalogzászlóaljnál szolgált 
tartalékos őrmesteri rendfokozatban. 1945. április 27-én Jászberényben több 
társával hadnagyi előléptetésre terjesztették fel, de a zászlóaljánál tapasztalt 
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polgári alkalmazott alosztályvezetői titkárnő,
78

 valamint Tálo-
si László polgári alkalmazott küldönc, akit beosztásában ké-

sőbb Kőrösi József HM altiszt küldönc váltott.
79

 
A Hírszerző alosztály Gát Zoltán alezredes beosztását kö-

vetően kezdte meg tényleges működését. Az alosztályvezető 
1945. augusztus 9. és szeptember 28. között összesen nyolc da-
rab alosztályparancsot bocsátott ki: hatot augusztusban, kettőt 

szeptemberben.
80

 Gát Zoltán alezredes először a korábbi rend-
szertelen működést igyekezett megfékezni. Az osztály egészé-
re jellemző problémák jelentkeztek az irányítása és felügyelete 

alá került Hírszerző alosztály és más részlegek esetében is.
81

 A 
leglényegesebb kérdés a személyügyi állapotok rendezetlen-
sége volt. Alosztályvezetőként megpróbálta a szolgálati sza-
bályzat szerint megszervezni az alosztály életét. Szabályozta 
az állandó alosztályvezetői kihallgatások időpontját, így pél-
dául ugyanott kellett jelenteni minden személyi változást (ki-
tüntetés adományozása, előléptetés, áthelyezés, bevonulás 

                                                                                                   
visszaélések miatt elutasították. Valószínűleg zászlóaljparancsnoka, Földy 
Lajos révén került a HM Katona Politikai Osztályra, ahol a Hírszerző alosz-
tály polgári alkalmazott előadója lett. Fegyelmi okból 1945. november 1-gyel 
elbocsátották. 1946. január 9. és 14. között Kovács Imre, a Nemzeti Paraszt-
párt főtitkára Zentai Vilmos szociáldemokrata honvédelmi államtitkáron ke-
resztül próbálta visszahelyeztetni az osztályra, de azt Pálffy György meghiú-
sította. HL. HM. 1945. Eln. 24.059; HL. HM. 1945. Eln. 24.368; HL. MN. 
189/7/82. mf. 64. sz. o. npcs. 8. p.; HL. MN. 186/7/82. mf. 3. sz. alo. npcs.; 
HL. HM. 819. d. 10.098/1946. sz. 
78 Az 1945. augusztus-szeptemberi időszakban 1945. szeptember 6-tól két hé-
tig egészségügyi okok miatt nem tudta ellátni a feladatát és csak az alosztály 
feloszlatását megelőző pár nappal tért vissza. Szabadsága idejére az alosztály 
napi parancskiadása gyakorlatilag szünetelt. HL. MN. 188/7/82. mf. 49. sz. o. 
npcs. 12. p. 
79 Tálosi László küldönc 1945. szeptember 4-én hunyt el, pótlásáról 1945. 
szeptember 9-én gondoskodtak. HL. MN. 188/7/82. mf. 49. sz. npcs. 10. p. 
80 HL. MN. 102/08/528. cs.; az alosztály napi parancsok megoszlása a követ-
kező: (1) augusztus 9.; (2) augusztus 13.; (3) augusztus 16.; (4) augusztus 17.; 
(5) augusztus 29.; (6) augusztus 31., (7) ismeretlen; (8) szeptember 28. 
81 Praktikus szakmai és elhelyezkedési okokból az osztályvezető a Hírszerző 
(és Nyilvántartó) alosztály irányítása mellett felügyeleti jogosítványokkal ru-
házta fel Gát Zoltán hivatásos alezredest. HL. MN. 102/08/529. cs. 36 sz. o. 
npcs. 5. p.; HL. MN. 102/08/528. cs. 1., 2. sz. alo. npcs. 
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stb.), kérelmeket, panaszokat. Előírta, hogy mindenki, aki 
1945. június 22-i áthelyezése óta rendfokozatában előlépett, azt 
kihallgatáson jelentse. Az alkalmazottak átláthatatlan csoport-
ját a szabadságok és eltávozások, a felvételt és elbocsátást saját 
engedélyéhez kötve próbálta konszolidálni. Az osztály és 
alosztály munkaidejének betartásában tapasztalt hanyagságot 
úgy próbálta megfékezni, hogy: „újólag és nyomatékosan figyel-
meztetem beosztottjaimat, hogy akik az időpontokat nem tartja be, 

azzal nem tudok és nem is fogok (sic!) együtt dolgozni.”
82

 1945 au-
gusztus közepén a felügyelete alatt álló Gépkocsi részleg al-
kalmazottjairól még mindig nem állt rendelkezésre pontos 

névjegyzék.
83

 Hiába kezdődött meg az alosztály napiparancsa-
inak kiadása, a gyakorlatban Gát Zoltán alezredes irányítása 
és felügyelete alatt álló részlegek sem az alosztály, sem az osz-

tály napi parancsainak tartalmát nem ismerték.
84

 
Az alosztály napiparancsainak visszatérő intelmeiből 

megállapítható, hogy Gát alezredes alig két hónapos működé-
se részben sikeres volt, de nem volt elegendő az áldatlan álla-
potok felszámolásához. Az alosztály lelepleződéséhez is az ott 

tapasztalt hanyagság vezetett.
85

 Sikerként lehetett elkönyvelni, 
hogy 1945 augusztus végére az osztály és alosztály legfonto-
sabb közleményeit a beosztott állomány megismerte, kialakult 
az ügyiratkezelés és feladatszabás, teljesítés rendje. A doku-
mentálatlan személyi állapotokat 1945. augusztus 29-re sike-
rült felszámolnia. Kiadták a részlegekre vonatkozó hiteles név 
szerinti állománytáblázatot, ezt követően az új alkalmazottak 
szolgálatba állítását és elbocsátását az alosztályvezető utasítá-

sa alapján lehetett engedélyezni.
86

 1945. augusztus 30-tól 
megkezdték (volna) az alosztály havi munkateljesítményeinek 

összeállítását és mérését is.
87

 

                                                 
82 HL. MN. 188/7/82. mf. 1. sz. npcs. 
83 HL. MN. 102/08/528. cs. 2. sz. alo. npcs. 
84 HL. MN. 102/08/528. cs. 5. sz. alo. npcs. 
85 HL. MN. 102/08/528. cs. 1., 2. sz. alo. npcs. 
86 HL. MN. 102/08/527 5. sz. alo. npcs. 
87 HL. MN. 102/08/527 6. sz. alo. npcs. 
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A hírszerző szolgálat újjászervezésének és működésének 
fontosságát jelezte, hogy az osztály rendelkezésére álló havi 

3.000 liter üzemanyagból 480 liter (16 %),
88

 egy rendszám nél-

küli gépkocsi (11 %)
89

 és egy motorkerékpár (10 %)
90

 állt ren-

delkezésére.
91

 Az osztály lehetőségeihez és a létszámarányok-
hoz viszonyítva a gépjárművek száma és a magasabb üzem-
anyag-mennyiség a hírszerző- és rádió részlegek országon be-
lüli és határon túli feladataival álltak összefüggésben. Egy-
részt, a rádió részleg technikai hiányosságai miatt a működé-
séhez nélkülözhetetlen volt a Magyar Királyi Honvédség visz-
szavonulás során hátrahagyott és elrejtett kincstári anyagának 

gyűjtése.
92

 Másrészt, a kis létszámú Hírszerző alosztálynak 
kiutalt üzemanyag-mennyiség a határon túli megszállt terüle-
teken hadifogságba esett magyar állampolgárok számával és 

katona politikai nyomozati feladatokkal állt összefüggésben.
93

 
1945 őszén az újjászervezett magyar katonai hírszerzés fe-

ladatellátásának hangsúlyai a következők voltak:
94

 (1) infor-
mációt gyűjteni az osztrák és német területeken lévő volt nyi-

                                                 
88 Az egy gépjárműre vetített összes üzemanyag (480 liter) csak elosztásának 
arányaiban tűnik soknak. A korabeli járműtípusok fogyasztása – nem beszél-
ve a háborút követően rombolt, túlterhelt műutak állapotáról – magas volt. 
Az üzemanyag-mennyiség 15-18 liter/100 km-es átlagfogyasztással számolva 
ca. 2500-3000 km megtételére lehetett elegendő. Ez a mennyiség a magyar 
nyugati határszél, valamint az osztrák és délnémet területek eléréshez már 
kevésnek bizonyulhatott. Feltételezhető, hogy a korábbi gyakorlatnak megfe-
lelően az osztály és az alosztály különböző forrásokból próbálta fedezni 
szükségleteit. 
89 Az osztály rendelkezésére álló gépjárművek (összesen 7 személy- és 2 te-
hergépjármű) arányában. 
90 Az osztály rendelkezésére álló motorkerékpárok (összesen 10 jármű) ará-
nyában. 
91 HL. MN. 187/7/82. mf. 36. sz. o. npcs. 5. p. 
92 Az alosztályvezetői dicséretekre vonatkozóan: HL. MN. 102/08/528. cs. 1., 
4. és 6. sz. alo. npcs. 
93 HL. Tgy. II/b-4. őe. 4. 
94 Az információszerzés általános politikai témakörei a Rádió csoport és a 
Hírszerző alosztály 1945 őszi és 1946 tavaszi időszakában azonosan voltak és 
általában Magyarország külföldi megítélésére, az országos érintő elképzelé-
sekre és a vesztes államokon belüli számonkérésekre fókuszáltak. 
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las párttagokról és megállapítani, hogy milyen szervezeteket 
és milyen céllal alakítottak; (2) minél több információt meg-
tudni a nyugati szövetségesek Magyarországot érintő elképze-
léseiről; (3) megállapítani, hogy a nyugati hatalmak mely 
szervezeti egységei és személyei foglalkoznak a magyar 

ügyekkel.
95

 A magyar katonai szolgálat többségében azokat a 
személyeket küldte ki nyugatra hírszerzési feladattal, akik 
helyismerettel rendelkeztek, esetleg korábban a nyugati szö-
vetségesek által megszállt területekről tértek haza Magyaror-
szágra, vagy oda készültek. Az osztály a hírszerzési feladattal 
kiküldött személyek esetében is az „átszervezett formában, ellen-

tétes politikai tartalommal”
96

elvet vallotta. A magyar katonai 
hírszerzés akkor vesztette el a legtöbb hírforrását, amikor a 
hírigényben 1946 tavaszától a magyar helyett a szovjet, a poli-
tikai tartalom tekintetében a kommunista érdek vált hangsú-

lyossá.
97

 E belső konfliktus vezetett el olyan belső információ 
kiszivárogtatásához, ami a hírszerző szolgálat lelepleződésé-

hez vezetett itthon és külföldön.
98

 
 
 

A katonai hírszerzés feloszlatása  
 
A látszólagos szervezeti konszolidációt a korábbi áldatlan ál-
lapotok utóhatása és egy szerveződő katonai szolgálat hírszer-
zéséhez méltatlan eseménysorozat törte meg. A történtekről 
Gát Zoltán így emlékezett meg: „Többízben előfordult, hogy ide-
gen tisztek és más kívülálló egyének is, igazoltatás nélkül irodai he-
lyiségeinket végigjárták, a beosztottakat megismerték és a végén – 
előzetes bejelentés nélkül – hozzám kerültek. Az egyik angol tiszt, 
mikor aztán magam igazoltattam – meg is jegyezte, csodálkozik, 
hogy eddig senki sem igazoltatta, ez náluk nem fordulhatott volna 

                                                 
95 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 4. 
96 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 12. 
97 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 3-4. 
98 A jelenséget az alosztály második újjászervezése és 1946. évi szervezet- és 
feladatmódosulása keretében vizsgálom. 
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elő. Ezekből az esetekből kifolyólag felhívom mindenki figyelmét arra, 
hogy a magyar természet igen közlékeny és sajnos mindenkivel 
szemben feltétlenül jóhiszemű, amiből következik, hogy nálunk felde-
rítést végezni nehézségekbe nem ütközik. Ezért elrendelem, hogy ide-
geneket hivatalos helységeinkben fogadni, előzetes engedélyem nélkül 

– tilos.”
99

A dekonspirálódás miatt, de minden további magya-
rázat nélkül a Hírszerző és Nyilvántartó alosztályok 1945. 

szeptember 26-al megszüntetésre kerültek.
100

 
Az alosztály feloszlatását követően Gát Zoltán alezredes 

az 1945. szeptember 28-án kelt búcsúparancsában a követke-
zőket írta: „Felsőbb rendeletre (sic!) a „H” és „Nyil.” alosztályok 
feloszlanak. Ennek folyamányaként én is – az osztálytól távol – más 
beosztásba kerülök. Hosszú hónapok eredményes munkáját hagyjátok 
abba. Teljesen tudatában voltam és vagyok minden szervezési nehé-
zségnek, ezért meghatott hálával köszönöm lelkes szorgalmatokat, azt 

a szerető buzgalmat, amivel Ti és főleg Ti
101

 megkíséreltétek az or-
szág szempontjából oly létfontosságú H. szolgálat kiépítését. Őrizzé-
tek és ápoljátok a magyar demokrácia szent tüzét és úgy áldjon meg 
Benneteket a magyarok szabadságszerető Istene, amennyi hűséggel és 
honszeretettel segítitek felépíteni az új és igazán magyar Magyaror-
szágot. Szeretettel Kérem, tartsatok meg jó emlékezetetekben. Talán 
szigorú és katonás voltam, de mindannyian a szívemhez nőttetek. 

Vezéreljen Benneteket az örök magyar katonasors!”
102

 Gát Zoltán 
alezredes egyidejű áthelyezésével Pálffy György ezredes így 
méltatta alig két hónapos tevékenységét: „Gát Zoltán alezredes 
az osztály megszervezésénél tudásával, szakképzettségével és ügy-
buzgalmával példaadó tevékenységet fejtett ki. Most, amidőn áthe-
lyezés folytán az osztályról távozik, itteni tevékenységért a szolgálat 
nevében köszönetemet fejezem ki. Pálffy György vk. ezds. osztályve-

zető.”
103

 A hírszerzés látszólagos felszámolása ellenére, Gát 
Zoltán az osztály állományától csak másfél héttel később bú-
csúzott el: „Azoktól a bajtársaimtól és bajtársnőimtől, akiktől szemé-

                                                 
99 HL. MN. 102/08/527. cs. 6. alo. npcs. 
100 HL. MN. 102/08/529. cs. 55 sz. o. npcs. 7. p. 
101 Kiemelés az eredeti szövegben. 
102 HL. MN. 102/08/527. cs. 8 sz. alo. npcs. 
103 HL. MN. 102/08/529. cs. 60 sz. o. npcs. 17. p. 
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lyesen nem tudtam elbúcsúzni, ezúton búcsúzom szívélyes szeretet-

tel.”
104

 A döntést a SZEB utasításával indokolták, de az nem 
állhatott a szovjet fél érdekében, a nyugati szövetségesek pe-

dig nem kérték.
105

 Vélelmezhetjük, hogy a döntés valójában 
magyar-szovjet egyetértésben a szervezet korábbi 
dekonspirálódását követően született. 

Gát Zoltán hivatásos alezredest papíron áthelyezték. 
Munkája elismeréseként – és a hírszerzés további szervezésé-
nek rejtett folytatásáért – visszamenőleg 1945. augusztus 1-el 

ezredessé léptették elő.
106

 Az alosztály alkalmazottai más be-

osztásokba kerültek.
107

 Az elbocsátott, illetve látszólag áthe-
lyezett alkalmazottak közül egyedül Zay György tartalékos 
alhadnagy volt az, akit – Földy Lajos elhárító alosztályvezető-
vel ápolt barátsága ellenére – azért távolították el az osztályról 
és a katonai hírszerzésről, mert „sem munkatempója, sem maga-

tartása az ügyek bizalmas kezelését illetően
108

 nem felelt meg a köve-

telményeknek”,
109

 ami egybecseng a Gát által kifogásolt, a brit 
tisztekkel szemben tanúsított jóhiszemű magyar közlékeny-

séggel.
110

 Valójában a Hírszerző alosztály hivatalos feloszlatá-

sát követően a hírszerzés (és támadólagos elhárítás)
111

 meg-
maradt az osztályon és (későbbi) személyi bázisa az Elhárító 
alosztály keretében felállított Közvetlen csoport alárendeltsé-
gében került rejtésre. A hírszerző részleg megszüntetésére irá-
nyuló elképzelés komolyságát jól szemlélteti, hogy néhány 

                                                 
104 HL. MN. 189/7/82. mf. 39. sz. o. npcs. 
105 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 1. 
106 ÁBTL. 2.1. VII/38. 2.; Előléptetésével ismét az osztályvezetővel azonos (de 
nem rangidős) rendfokozatba került. 
107 1945 szeptemberétől Gát Zoltán alosztályvezető az 1. kerületi honvéd pa-
rancsnokság állományába, helyettese Korondi Béla az Elhárító alosztály II. 
főcsoportjához áthelyezésre; Hegedűs István és Zay György elbocsátásra, 
Rápolthy Gábor saját kérelmére állományból törlésre került. 
108 Kiemelés az eredeti szövegben. 
109 HL. HM. 819. d. 10.098/1946. sz. 
110 HL. MN. 102/08/527. cs. 6. alo. npcs. 
111 Ebben az időben még nehéz elhatárolni egymástól a határon túli kémelhá-
rítást, a támadólagos elhárítást és a klasszikus értelemben használt hírszer-
zést. ÁBTL. 4.1. A-1363/3. 12. 
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nappal később egy fiatal hírszerző hölgyet,
112

 Milutinovits Lí-

viát
113

 1945. október 1-ével vették fel az osztályra és az Elhárí-
tó alosztály Közvetlen csoportjához, mint polgári alkalmazott 

gépírót osztották be.
114

 A katonai hírszerzés 1945. szeptember 
26-i látványos felszámolását követően alig valamivel több, 
mint egy hónapig maradt tetszhalott állapotban, hogy 1945. 

november 1. után ismét életre keljen.
115

 
 
 

Összegzés  
 
Tanulmányomban a szakirodalom és levéltári kutatásaim 
alapján bemutattam a magyar katonai hírszerzés, 1945. júniusi 
újjászervezésének és működésének, majd lelepleződésének és 
feloszlatásának körülményeit. A magyar katonai hírszerzés a 
második világháborút követő megalakítása a HM Katona Poli-
tikai Osztálya szervezeti keretében, a Magyar Kommunista 
Párt irányítása és az ország területét katonai megszállás alatt 
tartó Szovjetunió támogatásával történt. A magyar katonai 
hírszerzés 1945-ös időszaka a szolgálat újjászületésének kezde-
te volt, ahol a mindennapokat a szervezési nehézségek és az 
ország nemzetközi kötelezettségvállalásaiból eredeztethető fe-
ladatellátás határozták meg. Az 1945-ben kiemelten hangsú-
lyos háborús és népellenes bűncselekményekkel szembeni 
nyomozások és igazolási eljárások nemcsak a nemzetközi kö-

                                                 
112 NA. FO. 371/59072. IV/5.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/21. 
113 Milutinovits Lívia: 1945. október 1-től az Elhárító alosztály Közvetlen cso-
portjának polgári alkalmazott gépírónője. A csoport 1946. január 18-i meg-
szűnését követően a Hírszerző alosztályhoz helyezték át. Beosztása szerint az 
alosztályvezető másodtitkárnője volt. Részt vett a négyhatalmi megszállás 
alatt álló területeken a nyugati szövetségesekkel szembeni hírszerzésben. Az 
„X” (hírszerző) alosztály látszólagos feloszlatását követően 1946. augusztus 
10-el az 1. honvéd kerületi parancsnokság állományába helyezték át, ahol 
konspiráltan tovább folytatta tevékenységét. HL. MN. 189/7/82. mf. 61. sz. o. 
npcs. 9. p.; HL. MN. 190/7/82. mf. 6. sz. o. npcs. 4. p.; HL. MN. 193/7/82. mf. 
91. sz. o. npcs. 4. p.; ÁBTL. 3.2.4. K-769. 49.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. 
114 HL. MN. 102/08/529. cs. 61 sz. o. npcs. 9. p. 
115HL. MN. 102/08/529. cs. 64 sz. o. npcs. 13. p. 
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telezettségeknek való megfelelést biztosították, hanem ezzel 
párhuzamosan megteremtették a klasszikus értelemben vett 
magyar katonai hírszerzés alapját is. 
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FARKAS ISTVÁN GERGŐ 
 

TÁVOLRÓL JÖTT HARCOSOK 
A RÓMAI HADSZERVEZET BEMUTATÁSA A COHORS II ÉS 

IV TUNGRORUM ∞ VEXILLATIO DISLOCATIÓJÁN 

KERESZTÜL* 
 
 

Bevezetés  
 
A római kori Raetia tartomány Közép-Európában helyezkedett 
el, területén négy jelenkori ország osztozik: a tartomány egy-
kori, megközelítőleg 80.000 km2 kiterjedésű területének nagy 
részét a Német Szövetségi Köztársaság részét képező Bajoror-
szág foglalja el, délkeleti része Svájc és Olaszország, délnyuga-
ti része Ausztria fennhatósága alatt áll. Raetia déli részén az 
Alpok jórészt lakatlan magashegysége húzódott, amely a tar-
tománynak megközelítőleg a felét foglalta el. A tartományt Kr. 
e. 15-ben annektálta a Római Birodalom, amikor Augustus 
császár két hadvezére, Tiberius, a későbbi császár és öccse, 
Drusus révén egy nagyszabású hadjáratsorozatban az Alpok-
tól az Északi-tengerig fennhatósága alá vonta a germán népe-
ket.1 A települések és táborok kezdetben az Alpok északi lába-
inál húzódó lankás dombvidéken és a Duna jobb partján elte-
rülő síkságokon alakultak ki, a Kr. u. 2. század során sorozatos 
területi terjeszkedések útján Róma fennhatósága alá vonta és 
Raetiához, illetve Germania superiorhoz kapcsolta a Duna bal 
partján fekvő gazdag termőföldeket, az ún. Agri Decumatest.2 
Raetia provincia a legnagyobb kiterjedését Marcus Aurelius 
császár uralkodása alatt érte el, ekkor a tartomány határa a 

                                                 
*A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A – A2-ACSJD-13-0695 Nemzeti Kiválóság Prog-
ram című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
1 FARKAS 2012a, 6-10. o. 
2 TAC. Germ. 29,3. 
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Schwäbische Alb-hegységtől északra húzódott. 
 

 
1. ábra: a Kr. u. 254-ben bekövetkezett germán támadás hatása Raetia tarto-

mány határvédelmére (Limesfall) 

 
A Kr. u. 2. század második felétől kezdődően egyre fokozódott 
a Raetiára nehezedő külső nyomás, a tartománnyal szomszé-
dos Barbaricum germán törzsei fokozódó intenzitással egyre 
gyakrabban törtek be a római fennhatóság alatt álló területek-
re. A tartomány katonai táboraiban tett régészeti megfigyelé-
sek arról tanúskodnak, hogy a helyőrség egyre inkább véde-
lemre rendezkedett be: táborok szorosabb láncolata alakult ki, 
a külső betöréseknek leginkább kitett részeken fekvő erődöket 
kő védművekkel látták el, a klasszikus négykapus táborok be-
járatait elfalazták. Kr. u. 254 tavaszán a germán törzsek egy el-
söprő erejű támadás során összeroppantották a hosszas har-
cokban kifárasztott raetiai határvédelmet (1. ábra). A német 
kutatás által érzékletesen 'Limesfall'-ra keresztelt összeomlás 
nagyságrendjét jól tükrözik az alábbi tények: Raetia táborai-
nak többsége helyőrséggel együtt megsemmisült, a tartomány 
területének több mint fele kikerült a római fennhatóság alól, a 
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tartomány határvonalai nyugaton a Rajnáig, keleten a Dunáig 
zuhantak vissza, ezzel az elmúlt több mint két évszázad római 
hódításai semmivé váltak. A veszteséget tovább súlyosbította, 
hogy Raetia mezőgazdasági művelésre leginkább alkalmas te-
rületeit jórészt elveszítette, a germán betöréssel több tucatnyi 
villagazdaság is megsemmisült. A Limesfall Raetia történel-
mében egy eltéveszthetetlen törést eredményezett, az akkor 
elveszített területeket Rómának soha nem sikerült visszafog-
lalnia.3 
 
 

Raetia római hadtörténeti kutatástörténete  
 
Raetia területén a rendszeres régészeti feltárások a 18. század 
második felében kezdődtek. A kezdetben alkalmi jellegű feltá-
rásokat 1892-ben a római régészet jeles alakja, Theodor 
Mommsen alapította Birodalmi Limes Bizottság (Reichs-
Limeskomission – RLK) foglalta egységes keretbe. Az újonnan 
alapított RLK első feladata az egészében német fennhatóság 
alatt álló egységes felső-germaniai és raetiai határszakaszon 
végzett korábbi kutatások egységes rendszerben való össze-
foglalása, valamint rendszeres új ásatások felügyelete volt. 

Az RLK nyomán elinduló kutatások az elmúlt több mint 
száz évben megközelítőleg ötven római erődítményt és két-
száz őrtornyot tártak fel. Az elmúlt két évtizedben végrehajtott 
és széleskörűen alkalmazhatóvá tett technológiai fejlesztések 
lehetővé tették, hogy a régészeti kutatásokban is teret nyerje-
nek a természettudományos alapokon álló, egyre nagyobb 
pontossággal használható roncsolásmentes kutatási módsze-
rek. Ezeknek a módszereknek (légirégészeti kutatások, geofi-
zikai mérések és LIDAR scanning)4 eredményeképpen a kuta-
tók harminc, korábban ismeretlen római katonai létesítményt 
azonosíthattak. Az új kutatási módszerek lehetővé tették nem-
csak az újonnan felfedezett, hanem a korábban feltárt táborok 

                                                 
3 REUTER 2007, 77-149. o. 
4 CRUTCHLEY et al. 2010, 1-43. o. 
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belső felépítésének, alaprajzának és keltezésének pontosítását 
is. Dendrochronológiai elemzések az erődök faépítményeinek 
korábban elérhetetlen pontosságú keltezését hozták elérhető 
közelségbe, amely számos esetben jelentősen módosította a 
korábban pusztán tipokronológián alapuló keltezéseket. Több 
erőd építési, újraépítési fázisait évtizedekkel sikerült pontosí-
tani, aminek eredményeképpen Raetia vonatkozásában szük-
ségessé vált egy új kronológiai rendszer megalkotása, amelyet 
a korszakkal foglalkozó kutatók – elsősorban W. Czysz, J. W. E 
Faßbinder munkássága alapján – C. S. Sommer készített el és 
tett közzé 2012-ben.5 

A roncsolásmentes régészeti módszerek terjedésével nem 
csökkent a hagyományos ásatások, terepbejárások száma és 
jelentősége. Ennek eredményeképpen a Raetia vonatkozásából 
ismert epigráfiai emlékek száma ugyan lassuló ütemben, de 
manapság is növekszik. Az újonnan felfedezett, katonák által 
vagy az ő közreműködésükkel állított, egységük nevét feltün-
tető feliratos emlékek, valamint a Raetiában állomásozó csapa-
tok kiszolgált veteránjai számára kibocsátott katonai diplomák 
(leszerelést tanúsító hivatalos dokumentumok bronzmásola-
tai) folyamatosan bővítik és árnyalják a tartományi haderőről 
alkotott képünket. A Raetiában állomásozó római csapatok 
dislocatióját (állomáshelyeinek időrendjét) először H.-J. Kell-
ner foglalta össze 1971-ben egy rövid cikkében.6 Az általa ala-
pított rendszer kisebb változtatásokkal napjainkban is érvény-
ben van, dacára annak, hogy a fentiekben említett új kutatási 
módszerek a táborok történetéről alkotott ismereteinket jelen-
tősen megváltoztatták. Az elmúlt két évtizedben napvilágra 
került katonai diplomákat közlő kutatók továbbra is H.-J. 
Kellner rendszerét alkalmazzák, figyelmen kívül hagyva a tá-
borok új keltezését és egy már nem összefüggő rendszerbe 
igyekeznek beilleszteni az új adatokat. 

Ennek, a táborok és csapatok nem elválasztandó kutatá-
sában megmutatkozó, egyre növekvő különbségnek a hatására 

                                                 
5 SOMMER 2012, 137-147. o. 
6 KELLNER 1971, 207-215. o. 
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szükségessé vált a Raetiában állomásozó haderőnek egy új, a 
táborok kutatásának naprakész eredményeit figyelembevevő 
dislocatiójának a megalkotása. A táborok és csapatok történe-
tének tartományi szintű vizsgálata mind a történelmi folyama-
tok jobb megértését, mind a katonaságnak a társadalomra, 
gazdaságra és vallásra gyakorolt hatásának pontosabb ismere-
tét segíti elő.7 
 
 

Raetia és a cohors II  és IV Tungrorum hadtörté-
neti érdekessége  
 
A római tartományok között Raetia kiemelt katonai szereppel 
bírt: földrajzi helyzeténél fogva felügyelte az Itáliát a Duna-
vidékkel összekötő alpesi átjárókat, így közvetlenül biztosítot-
ta a Római Birodalom központjának, az Itáliai-félszigetnek a 
védelmét. Ezenfelül a Rajna és a Duna révén biztosította a fo-
lyami összeköttetést a nyugat- és kelet-európai tartományok 
között.8 Raetia szerkezete tükrözte katonai jelentőségét: a többi 
tartománnyal összehasonlítva Raetiában a legmagasabb a ka-
tonai létesítményeknek a polgári jellegű településekhez viszo-
nyított aránya. Raetia területén két legiós erőddel, negyven-
négy segédcsapattáborral, harminckét kiserőddel, több mint 
kétszázhatvan őrtoronnyal és hét bizonytalan típusba sorolha-
tó katonai létesítménnyel szemben a városi jellegű települések 
száma jóval csekélyebb, mindössze nyolc, ezek közül pedig 
kizárólag egy, a tartomány principátuskori székhelyeként mű-
ködő Augusta Vindelicum rendelkezett városi ranggal.9 Raetia 
területén látványos és szabályos lineáris határvédelmi rend-
szer épült ki: a tartományban állomásozó segédcsapatok a tá-
boraik közelében felépített őrtornyok révén folyamatosan fe-
lügyelet alatt tartották a hozzájuk közel eső határszakaszt, ez-
zel egyidejűleg egymással is állandó kapcsolatot tartottak 

                                                 
7 FARKAS 2013, 25-46. O. 
8 MELA 2, 8; AMM. 14,4,1-6; 22,8,44. 
9 AÉ 2009, 1799 [9.1.234]: 'Aug(ustae) Vindelic{h}o(rum)'. 
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fent.10 A Kr. u. 2. században az őrtornyokat összekötő út men-
tén először cölöpsor, később kőfal épült.11 

Ezen adottságok miatt Raetia páratlan lehetőséget nyújt a 
római hadsereg működésének megismerésére. Az alábbiakban 
taglalt két római segédcsapat, a cohors II és IV Tungrorum régó-
ta foglalkoztatja a római hadtörténészeket. A Kr. u. 2. század 
folyamán mindkét csapat átmenetileg a Raetiában állomásozó 
helyőrséghez tartozott, bár ennek pontos kronológiai keretét 
eddig nem sikerült megállapítani. Jelen tanulmány a történel-
mi és régészeti források együttes értelmezésével egyrészt öt-
éves időintervallumra pontosította a két csapat dislocatiójának 
időrendjét, másrészt egy lehetséges értelmezési lehetőséget kí-
nál a csapatok sokat vitatott vexillatio-státuszára. 
 
 

A cohors II és IV Tungrorum történetének átt e-
kintése  
 
A tunger megnevezésű germán törzsek Gallia Belgica északi 
területén a batavus és ubius törzsek szomszédságában, a mai 
Belgium és Hollandia területén helyezkedtek el, nevüket nap-
jainkban Tongeren város neve őrzi.12 Az ezredforduló előtti 
két évtizedben Tiberius és Drusus útján Augustus császár ró-
mai fennhatóság alá vonta a Tungri törzs területét és a legyő-
zött nép ifjúságát a lázadást megelőzendő segédcsapatokba 
(cohortes Tungrorum) soroztatta és eltávolította eredeti lakó-
helyüktől. Az ekkor létrejött gyalogos csapatokat közös etni-
kus jelzővel látták el (Tungrorum), egymástól sorszámmal kü-
lönböztették meg őket: köztük a tanulmány témájául szolgáló 
cohors II Tungrorumot és cohors IV Tungrorumot. 

A cohors II Tungrorum csapat a Kr. u. 43-ban A. Plautius 
vezetése alatt a brit szigetekre küldött haderő része volt. A 
csapat Claudius triumphusát és Britannia megszervezését kö-

                                                 
10 WOOLLISCROFT 2001, 141-154. o. 
11 SOMMER 2012, 168-170, 176. o. 
12 TAC. Germ 2. 
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vetően is a tartományban maradt. A Kr. u. 1. században tíz 
egymást követő hadvezér vezetése alatt Britannia egyre na-
gyobb része került római fennhatóság alá. A cohors II 
Tungrorum ezekben a harcokban rendre részt vett, a csapat ne-
ve a katonái által Castlesteads (Camboglanna),13 Stanvix 
(Uxelodunum14 / Petriana15) és Birrens (Blatobulgium)16 római 
táborai közelében állított oltárokról jól ismert.17 A Kr. u. 1. 
században az utolsó hadjáratsorozatot Iulius Agricola vezette 
Kr. u. 77 és 85 között, amin két cohors Tungrorum vett részt, 
amelyek egyike azonosítható a cohors II Tungrorummal.18 A 
cohors II Tungrorum vexillatiója Kr. u. 118/119 ~ 121 vagy 
122/124 között került Britanniából Raetiába.19 Megközelítőleg 
négy évtizedig állomásozott a tartományban. A cohors II 
Tungrorum vexillationeve a raetiai haderő egy katonájának Kr. 
u. 147-ben kiadott katonai diplomája csapatlistáján jelent meg 
utoljára,20 a 156/157-re keltezhetően már nem,21 így a csapat 
áthelyezése Raetiából Britanniába a közbeeső időszakra kel-
tezhető. A diplomák csapatlistáin felsorolt cohorsok számának 
csökkenése alapján az áthelyezés időpontja tovább pontosítha-
tó Kr. u. 153 és 156/157 közötti évekre.22 A Kr. u. 153. év vo-
natkozásában kiadott diploma felsorolása tizennégy cohorsot 
említ,23 a 156/157. évi azonban tizenhármat,24 ami a cohors II 

                                                 
13 RAVENN,131. o. 
14 Uo. 152. o. 
15 NOT. DIGN. occ. 40,2,13. 
16 ITIN. Anton. Aug. 467; RIVET – SMITH 1979, 268-269. o. 
17 CIL VII, 1072 [Birrens – 43/121, 155/300]; CIL VII, 1074 [Birrens – 43/121, 
155/300]; CIL VII, 894 [Castlesteads – 43/121, 155/300]. 
18 TAC. Agr. 36,1-2. 
19 RMD I, 32 [FARKAS 2012a, t. 18/2: 118/119 ~ 121 vagy 125/128]; RMD I, 25 
[122/124]. 
20 RMD III, 166 [DIETZ 1988, 146-152: 140/147]; CIL XVI, 94 [147]. 
21 CIL XVI, 183 [10.12.156 / 9.12.157]. 
22 RMD I, 45 [10.153 / 12.153]. 
23 RMD III, 166 [140/147]; CIL XVI, 101 [1.153 / 3.153]; RMD I, 46 [10.153 / 
12.153]. 
24 RMD I, 59 [153/157 ~ 161]; RMD III, 175 [154/161]; CIL XVI, 183 [12.10.156 
/ 12.9.157]. 
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Tungrorum vexillatio elhelyezésére vezethető vissza (2. ábra).25 
A cohors IV Tungrorum Kr. u. 1. századi története kérdéses, 

mivel a csapat neve nem szerepel feliratos emlékeken.26 Leg-
korábban egy Kr. u. 95 nyarán kiadott katonai diploma csapat-
listájában jelenik meg a cohors IV Tungrorum neve.27 Emellett 
az egység jelenlétére utal további három katonai diploma a Kr. 
u. 130-as évekből (1. táblázat), illetve az egység neve megjele-
nik egy Kr. u. 2. század első felére keltezett Mariasaal közelé-
ből napvilágra került funerális táblán.28 A cohors IV Tungrorum 
neve öt raetiai katonai diplomán jelenik meg Kr. u. 122/124 és 
140/147 között.29 Ezenkívül további három katonai elbocsátó 
okmányon rekonstruálható a csapat neve.30 Az egység Kr. u. 
140 és 147 között tűnik el a raetiai katonai diplomákról,31 és 
13532 és 15333 között jelenik meg a Mauretania Tingitanában 
állomásozó haderő katonáinak kiadott diplomákon. A csapat 
neve további négy, Kr. u. 154 és 161 között kiadott tingitanai 
katonai diplomán is megjelenik.34 Továbbá, a tingitanai kato-

                                                 
25 AÉ 1897, 59 [Birrens – 158]. 
26 ALFÖLDY 1974, 260. o. 
27 AÉ 2009, 993 [5.95 / 8.95]. 
28 AÉ 1982, 755 [Arndorf/Mariasaal – ca. 50/100]. 
29 A dőlt betűvel szedett diplomákon a cohors IIII Tungrorum vexillatio neve 
mindössze kiegészítésben jelenik meg: RMD I 32 [2-3. olvasat: 118/119 ~ 121 
vagy 125/128]; RMD I, 25 [122/124]; AÉ 2005, 1149 [128/129 vagy 132/133]; AÉ 
2005, 1150 [129 vagy 132 vagy 136]; AÉ 2000, 1138 [5.129 / 12.129]; RMD II, 94 
[10.7.138 / 12.138]; RMD IV, 261 [30.10.139]; RMD V, 386 [30.10.139]; RMD III, 
166 [140/147]. 
30RMD II, 85 [27.9.112]; ECK 2011, 247-249 [116 ~ 117/121 vagy 117/121+]; RMD 
I, 32 [FARKAS 2012a, t. 18/2: 117 ~ 118/119]. 
31 C – 2.21 [30.10.139]; C – 2.24 [140/147]; C – 2.25 [147]. 
32 Mauretania Tingitana: RMD V, 382 [31.12.135]. 
33 Mauretania Tingitana: RMM 34 [26.10.153]; ECK – PANGERL 2005, 199 
[26.10.153]; RMD V, 409 [(26.10).153]; AÉ 2007, 1779 [26.10.153]; AÉ 2007, 1777 
[(26.10.)153]; AÉ 2007, 1776 [(26.10.)153]; ECK – PANGERL 2005, 202 
[(26.10.)153]; AÉ 2009, 1834 [(26.10.)153]; RMD V, 411 [(26.10).153]; RMD V, 
410 [(26.10).153]. 
34 Mauretania Tingitana: RMD I, 47 = RMD II, 101 [154.9.27]: 'coh(ortis) IV 
Tung]r(orum) cui prae(e)st – ]'; CIL XVI, 181 [10.12.156 ~ 1/6.157] CIL XVI, 
182 [1/6.157 ~ 9.12.157] – cf.: RMD V, p. 703, *37; RMD II, 107 [1.13.161 / 
7.3.161]; RMD III, 186 [162/170vagy180/203]. 
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nai diplomák alapján rekonstruálható, hogy amíg Kr. u. 135-
ben kilenc,35 addig 144-ben és azt követően 153-ban is tizenegy 
cohors állomásozott a tartományban.36 Ez a létszámnövekedés 
a cohors III Gallorum Felix és a cohors IV Tungrorum áthelyezé-
sének eredménye.37 Mindkét csapat Antoninus Piusnak a 
maurusok ellen Kr. u. 145-ben indított hadjárata előtt került a 
tartományba.38 A Kr. u. 161. után kiadott diplomákon a csapat 
megnevezéséből eltűnik a 'vexillatio' kifejezés, ami annak a 
következménye, hogy a csapat eddig Britanniában állomásozó 
része is Mauretaniába került, így a cohors IV Tungrorum teljes 
létszámmal, hagyományos segédcsapatként működött tovább 
(3. ábra).39 

Raetiai jelenléte alatt a cohors II Tungrorum az Eining 
(Abusina),40 a cohors IV Tungrorum a Faimingen (Febianis)41 
melletti segédcsapattáborban állomásozott. Raetiába helyezé-
sük idején már mindkét csapat ezres létszámú volt (milliaria) 
és mindkettő egység nevének állandó eleme volt a 'vexillatio' 
kifejezés. R. Nouwen álláspontja szerint ez a kitétel arra utal, 
hogy nem a teljes létszámú egység állomásozott a tartomány-
ban, hanem egy alacsonyabb létszámú, a hagyományos segéd-
csapatokkal szemben átmenetileg létrehozott részegység.42 V. 
Swan megerősíti Nouwen álláspontját, amely szerint a szóban 
forgó két csapat kettéosztására került sor, a cohors II 
Tungrorum és a cohors IV Tungrorum katonáinak egyik fele ere-
deti állomáshelyén maradt Britanniában, a két vexillatióba so-
rozott katonák pedig raetiai és noricumi táborokban láttak el 
szolgálatot. 

                                                 
35 RMD V, 382 [31.12.135]: [ – eq. et ped. qui milit(ant) in alis V et 
c]oh(ortibus) VIIII quae appellantur [–]. 
36 RMD V, 398 [22.12.144]: [ – eq. et ped. qui m]il(itaverunt) in alis V et 
coh(ortibus) XI quae [appel(lantur) – ]. 
37 RMD V, p. 828, *6. 
38 FARKAS 2012b, 189-195. o. 
39 NOUWEN 1996, 463. o. 
40 ITIN. Anton. Aug. p. 250: 'Ausina'; NOT. dign. occ. 35,1,12: 'Abusina'; TAB. 
Peut. 3,1: 'Arusena'. 
41 NOT. dign. occ. 35,1,2: 'Febian(i)s', PTOL. Geographia 2,12,4: 'Φαυιανα'. 
42 NOUWEN 1997, 461-465. o. 
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A cohors II és IV Tungrorum ∞ vexillatio raetiai jelenlétét ki-
zárólagosan alátámasztó katonai diplomákon mindkét csapat 
nevében állandó jelleggel megtalálható, illetve rekonstruálható 
a szóban forgó kifejezés. Azonban szükséges szem előtt tarta-
ni, hogy a két csapat rendre beleszámít a tartományban állo-
másozó cohorsok közé, így a csekélyebb létszámra szükséges 
más magyarázatot találni. 
 

Hivatkozás Keltezés Csapat neve 

AÉ 2009, 
993 

5.95 / 8.95 '[ – ] IIII Tungror[um][ – ]' 

CIL XVI, 
174 

9/12.132 
vagy 
9/12.133 

a) '[ – ]{T}<I>ITungr(orum) ∞ 
vex(illatio) [ – ]' 

b) '[II]{T}<I>I>Tungr(orum) ∞ 
vex(illatio) [ – ]' 

c) '[ – e]t ITungr(orum) ∞ 
vex(illatio) [ – ]' 

RMD II, 93 10.12.135 / 
10.7.138 

'[–] Tung(rorum) ∞ [vex(illatio)]' 

RMD V, 
386 

30.10.139 a) 'III<I>Tun(grorum) ∞ 
vex(illatio)' 
b) 'II{I} Tun(grorum) ∞ 
vex(illatio)' 

1. táblázat: a cohortes Tungrorum nevét feltüntető noricumi katonai diplo-
mák43 

 
A raetiai és noricumi katonai diplomák közötti jelentős időbeli 
átfedés miatt két lehetőséget szükséges megvizsgálni: 
1. Mindkét cohors Tungrorum vexillatio Raetiában állomáso-
zott és időszakosan áthelyezték őket a szomszédos Noricum 
tartományba. Ez a gyakorlat azonban nem jellemző a hagyo-
mányos segédcsapatok tekintetében (e. g. ala I Flavia 
Gemelliana,44 cohors II Raetorum45) és joggal feltételezhető, hogy 

                                                 
43 Egy Wels területéről származó sírsztélé szintén megerősíti Tunger etni-
kumhoz tartozó katonák jelenlétét Noricumban a Kr. u. 2. század folyamán: 
AÉ 1968, 412 [Wels – ca. 150/200]: 'natione Tunger'. 
44 FARKAS 2012a, 74-76. o. 
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a cohortes II et IV Tungrorum vexillationes esetében sem, ame-
lyek a katonai diplomák tanúsága alapján a reguláris 
auxiliához hasonlóan működtek. 
2. A cohors II Tungrorum vexillatio Raetiában állomásozott, a 
cohors IV Tungrorum vexillatio Noricumban állomásozott pár-
huzamosan, miközben a cohors II Tungrorum és a cohors IV 
Tungrorum Britanniában maradt. A cohors II Tungrorum törté-
netének ilyen irányú értelmezése megfelel a csapat nevét fel-
tüntető forrásokból kirajzolható képnek. A cohors IV 
Tungrorum britanniai jelenlétére a Kr. u. 2. század első felében 
azonban nincsen közvetlen feliratos bizonyíték. Emiatt, illetve 
a csapat noricumi és raetiai diplomákon való átfedéses megje-
lenése miatt feltételezhető, hogy a cohors IV Tungroruma szá-
zadforduló körüli évtizedekben Noricumban állomásozott, 
majd a Kr. u. 118/119 ~ 121 vagy 122/124 közötti évektől Kr. 
u. 140/144-ig a csapat vexillatió szintjén Noricumban maradt, 
míg egy második vexillatiója Raetiában látott el katonai szol-
gálatot. Kr. u. 140/144 és 153/161 között a cohors IV 
Tungrorum ∞ két vexillatiója Noricum és Mauretania Tingitana 
területén állomásozott, Kr. u. 153/161 után pedig a csapat újra 
egyesült Mauretania Tingitana haderejében. 

 
2. ábra: A cohors II Tungrorum állomáshelyei időrendben a Kr. u. 2. század-

ban46 

                                                                                                   
45 Uo. 101-103. o. 
46 Az idősoron vonalkázottan jelennek meg azok az intervallumok, amiken a 
csapat neve kiegészítésként rekonstruálható a Raetia vonatkozásában kiadott 
katonai diplomák szövegezésében, egyszínű kitöltéssel azok, amelyeken a 
csapat neve ténylegesen olvasható a diplomán. 
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3. ábra: A cohors IV Tungrorum állomáshelyei időrendben a Kr. u. 2. század-

ban 
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FARKAS PÉTER 
 

NOBILIUM IOBAGIONUM EXERCITUANTIUM. 
SZEMPONTOK AZ EGYHÁZI NEMESSÉG 

TATÁRJÁRÁS UTÁNI TÖRTÉNETÉHEZ 
 
 
Az egyházi nemesség középkori története nem tartozik a ma-
gyar történettudomány által legjobban feldolgozott témák kö-
zé. Az egyházi nemesek kérdése leginkább a jog- és társada-
lomtörténet kutatói számára vált sok esetben megkerülhetet-
len témává. Szalay László már a 19. század közepén említést 
tett az egyházi nemesekről és „védenc vitézek” jelzővel látta el 
őket, a magyarországi főpapok fegyveres egységeinek alkotó-
elemeként tekintett rájuk.1 

Abban, hogy a 19. század közepén ismert volt az egyházi 
nemesség társadalmi rétege és talán annak középkori eredete 
is, semmi meglepő nincs, hiszen csak az 1853-as úrbéri pátens 
szüntette meg végleg az intézményt. Az egyházi nemességről 
írott első összefoglaló igényű tanulmány Székely Ottokár tol-
lából született meg 1935 folyamán.2 Rendelkezünk néhány te-
matikus jellegű feldolgozással is. A kérdés jogtörténeti feldol-
gozását Holub József3 és Bónis György4 kezdte meg. Az egy-
házi nemesek legfontosabb szolgálata kezdetben katonai jelle-
gű volt, ennek ellenére hadtörténeti szempontokat is elsősor-
ban figyelembe vevő és összefoglaló igényű írással csak 
Borosy András jelentkezett, amely részletes historiográfiai át-
tekintést is nyújt a korábbi szakirodalom téziseiből.5 

                                                 
1 SZALAY 1852, I. 126-127. o. 
2 SZÉKELY 1935, 28-52. o. Eckhart Ferenc is munkájában az egyházi nemes-
ségről szóló soraiban Székely Ottokár eredményeit használja fel. ECKHART 
1946, 52. o. 
3 HOLUB 1947.  
4 BÓNIS 2003, 186-215. o. 
5 BOROSY 1987.  
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Mindössze néhány intézmény esetében rendelkezünk 
olyan feldolgozással, mely az egyházi nemesek középkori tör-
ténetét vázolja: Ozorai József az esztergomi érsekség,6 míg 
Szabó Csaba a tihanyi apátság nemeseivel kapcsolatban tette 
meg ezt,7 Borsa Iván pedig a zágrábi püspökség prediálisainak 
történetét mutatta be a 15. század első két évtizedében.8 Az 
egyházi nemesség a Korai magyar történeti lexikon: 9-14. szá-
zad című kötet fogalmai között is helyet kapott.9 

Az egyházi nagybirtokokon, először a bencés apátságok 
birtokain, a 11. század folyamán találkozunk fegyveres szolgá-
latot ellátó népelemekkel.10 A következő évszázadok folyamán 
pedig a világi egyházi intézmények keretei között találkozunk 
katonai szolgálattal bíró népekkel, akikből az egyházi nemes-
ség a későbbiek során kialakult. Az említett társadalmi réteget 
az évszázadok során különböző elnevezésekkel illették: a kez-
detben használt miles megnevezés után a iobagio kifejezés jelent 
meg. Nagy valószínűséggel Fejér György közlése nyomán 
felmerült több alkalommal is, hogy a magyarországi okleveles 
anyagban a jobbágy kifejezéssel először (Lambertus eiusdem 
ecclesiae iubagio formában jelenik meg) az esztergomi érsekség 
népei között találkozunk Kálmán király 1111. évi, a zobori 
apátság számára íródott oklevélben.11 A tanúk sorában az ok-

                                                 
6 OZORAI 1887, 100-116., 195-211., 261-268. o. 
7 SZABÓ 1992.  
8 BORSA 1995. 
9  KMTL 181-182. o. (A szócikk Solymosi László munkája).  
10 Az 1015-re datált, valószínűleg interpolált pécsváradi alapítólevélben a kö-
vetkező szerepel: „liberis scilicet ducentis militibus”. (Az alapítólevél szövegére, 
valamint annak problematikájára: SZENTPÉTERY 1918, KARÁCSONYI 1891, 
KRISTÓ 2000, 307-321. o.) THOROCZKAY 2009, 1385-1412. o., 1055.-ös inter-
polált tihanyi alapítólevélben: PRT X. 487. o., 1067 körül Százd. ÁUO. I, 24. o. 
„XXX equites, XX Ungari et (X) Bisseni”., 1091. Somogyvár: BAUMGARTEN 
1906, 405-406. o. „centum militum domus”. A forrásszöveg legújabb kiadása, 
Kiss Gergely fordításában: ÍROTT FORRÁSOK 1050-1116, 135-141. o. 
11 1111. FEJÉR, VII/4. 57-59. o. Említésre érdemes, hogy Borosy András is Fej-
ér György közlésére hivatkozik a jobbágy kifejezés első említése kapcsán. 
BOROSY 1987, 626. o. A Borosy András által korábban hivatkozott Melich 
János azonban nem tesz említést a zobori oklevélről a jobbágy kifejezések el-
ső említése kapcsán: MELICH 1916, 13-15. o.; SZILÁGYI 1937, 19. o. 
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levél Lampert dékánt említi azonban, nem szerepel jobbágy 
kifejezés az oklevélben, a kérdéses rész a következőképp 
hangzik: Lampertus eiusdem ecclesiae ubi rem predictam 
sacramento sanxerunt decanus.12  

A iobagio kifejezés szerepel az 1055-ös tihanyi alapítóle-
vélben,13 illetve az 1082-es keletkezésű, hamis veszprémi káp-
talani összeírás soraiban is.14 Nagy valószínűséggel a iobagio 
kifejezés Acha „veszprémi nem nemtelen jobbágy” (Acha 
Uespremiensis iobagio non ignobilis) személyével kapcsolatos 
diplomában jelent meg először a hitelesnek tekinthető források 
között, aki a pannonhalmi apátság számára négy szolgát, sző-
lőt, malmot és egy kárpitot adományozott lelki üdvének bizto-
sításáért.15 Felmerült az a nézet is, hogy Acha esetében a 
veszprémi egyház jobbágyáról lehet szó.16 Azonban egyházi 
jobbágyként történő azonosítása ellen szól néhány szempont: 
egyházi nagybirtokokon élő jobbágyok kapcsán az egyházi 
vagy egyházi intézményre utaló jelző, amelynek az említett 
személy szolgál, egyetlen oklevélből sem hiányzik a korszak-
ban a státuszok megnevezéseinek sorai közül.17 Az egyházi 

                                                 
12 DHA 138/I., 138/II.  Veszprémy László fordításában már Lampert, mint 
dékán szerepel: GYÖRFFY 1997, 126-127. o.  
13 DHA 43/I., 43/II. A tihanyi alapítólevél(ek) kritikájára a bőséges iroda-
lomból: FEJÉRPATAKY 1885, 11., ERDÉLYI 1906, 174. o.; HÓMAN 1917, 52. 
o.; ÉRSZEGI 2007. 
14 DHA 81. A veszprémi káptalani összeírás problematikájára: 
FEJÉRPATAKY 1885, 12. o.; FEJÉRPATAKY 1892, 7. és 17. o.; KARÁCSONYI 
1902, 6. o. 
15 Erdélyi László 1116-1131 közé teszi a diploma keltét. PRT I, 595. o. Györffy 
György viszont már 1124 és 1131 közötti időintervallumra szűkíti az oklevél 
keletkezését. DHA 156. o. 
16 FEJÉRPATAKY 1895, 16-17., 1116-1131. o.; PRT. I. 595. o. (A kötet idézett 
része Erdélyi László munkája)., BOROSY 1987, 626. o.; SZABÓ 1992, 101. o. 
17 Néhány, időben nem túl távoli példát érdemes megemlíteni: A zágrábi 
püspökség népei kapcsán: „Bernaldus episcopus predicte ecclesiae suique 
iobagiones”. 1163. FEJÉR II. 165. 1181. REG. ARP. I. 202., DL 30572. A 
szamosmenti apátság népeinek összeírása kapcsán: „quidam iobagiones 
monasterii” „super dictos iobagiones, sunt iobagiones in equis servientes”. A tiha-
nyi apátság népeinek összeírása kapcsán: „ioubagiones ecclesie, ioubagiones 
equites ecclesie”. 1211. ÁUO I. 61. p. 
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jobbágy státusz ellen szól azon körülmény is, hogy a korabeli 
forrásanyagban, így a veszprémi egyházmegye területén sem 
találunk hasonló tartalmú végrendelkezést a vizsgált réteg 
kapcsán, amely arról szólna, hogy egy másik intézmény – jelen 
esetben a pannonhalmi apátság - számára végrendelkezett 
volna egy egyházi jobbágy. Györffy György ezen adat kapcsán 
jegyezte meg, hogy Acha földet nem adományozott, szőlőt és 
malmot pedig bármilyen közrendű létesíthetett más földjén 
úgy, hogy szabadon rendelkezhetett vele.18 Egyházi jobbágyok 
kapcsán nem találkozunk sem szőlő, sem malom esetében ha-
sonló tartalmú, más egyházi intézmény számára adományozó 
végrendelkezéssel a veszprémi egyház kötelékében. Egyházi 
jobbágyként való azonosítását tehát nem tartjuk megfelelőnek. 
Acha esetében a várjobbágy azonosítás is fellelhető.19  

Az egyházi nemesség fő kötelessége a katonai szolgálat 
teljesítése volt, a kezdetben fellelhető miles kifejezés is egyér-
telműen erre utal. A 13. század közepén az elnevezésük sorába 
már bekerül a „hadakozó” (exercitualis, exercituantes, exercituare 
debentes, bellatores) jelző is a jobbágy szó mellé.20 A veszprémi 
püspökség népei között is találkozunk „hadakozó jobbágyok” 
megnevezéssel, először 1285-ben (iobagionum nostrorum 
exercitualium),21 a veszprémi káptalan népeinek esetében is fe-

                                                 
18 GYÖRFFY 1983, 471. o. 
19 TAGÁNYI 1914, 437-438. o. Mint látható, Erdély László véleménye is válto-
zott a kérdéssel kapcsolatban: ERDÉLYI 1915, 93. o. Györffy György is Acha 
esetét tartja a jobbágy kifejezés első megjelenésének. GYÖRFFY 1983, 471. o.; 
ZSOLDOS 1999, 16. o. 
20 A kifejezés első megjelenése nagy valószínűséggel az esztergomi érsekség 
népeihez köthető: 1255. MONS. STRIG. I. 422. o. 
21 1285. HO. V. 57. o.; 1291. ZO. I. 102. „nobilium iobagionum exercituancium”., 
1292. ZO. I. 108. „nobilium iobagionum exercituancium”., 1309. ZO. I. 130. 
„numerum nobilium iobagionum nostrorum exercituare debencium”, 1318.. VESZP. 
REG. 91, DF. 200 798. „iobagionum ecclesie exercituare debentium”., 1326.VESZP. 
REG. 162, DF 200 128. „in numerum et cetum iobagionum nobilium seu 
exercitualium ecclesie”., 1327. HO. III. 87. „nobiles Jobagiones ecclesie nostre 
exercituare debentes”, 1332. VESZP. REG. 239. „Bede de Zepezd nobilem 
jobagionem… ecclesie sue… exercituantem esse”., 1334. VESZP. REG. 263., DF 
200 900. „exercituantes iobagiones”, 1335. VESZP. REG. 269, DF 200 170. 
„iobagionum exercituare debentium”. 
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lelhető a kifejezés.22 A nemes jobbágy 13. századra és a 
prediális megnevezés 15. századra történt általános elterjedése 
után is találkozhatunk még a kifejezéssel.23 A 14. század dere-
káig gyakori jelzőként jelenik meg, a későbbiek során „hada-
kozó nemes jobbágy” formában is gyakran előfordul.24  

A történettudomány a nemes jobbágy megnevezés felol-
dásával kapcsolatban leginkább Mályusz Elemér koncepcióját 
tette magáévá. Mályusz 1942-ben megjelent, magyar közne-
messég kialakulásával foglalkozó, nagy hatású tanulmányá-
ban lefektetett, tatárjárás után lezajlott hadügyi reformnak ne-
vezett folyamattal kapcsolatos nézeteiben fejtette ki, hogy a 
nobilis jelző a korszerű, nehézpáncélos fegyverzet jelentését 
hordozta magában.25 Bónis György is erre a koncepcióra épí-

                                                 
22 1289. ZSOLDOS 2008, 232., 1313. o. Veszp. reg. 63., DF 200 784., 1358. 
Veszp. Reg. 501., DF 200 495 (a jelen esetben a már említett 1289.évi diploma 
megerősítéséről van itt szó). 
23 Például pécsi káptalan nemes jobbágyainak esetében: nobilium exercitancium 
iobagionum ecclesie formában. 1400. ZICHY. 167. o. 
24 A veszprémi püspökség népeinek esetében: 1291 ZO. I. 102. „nobilium 
iobagionum exercituancium”. 1292. ZO. I. 108. „nobilium iobagionum 
exercituancium”., 1309. ZO. I. 130. „numerum nobilium iobagionum nostrorum 
exercituare debencium”., 1318. VESZP. REG.  91, DF 200 198. „iobagionum 
ecclesie exercituare debentium”., 1326. VESZP. REG. 162, DF 200 128. „in 
numerum et cetum iobagionum nobilium seu exercitualium ecclesie”., 1327. HO. III. 
87. „nobiles Jobagiones ecclesie nostre exercituare debentes”., 1332. Veszp. Reg. 
239. „Bede de Zepezd nobilem jobagionem… ecclesie sue… exercituantem esse”., 
1352. Veszp. Reg. 440., DF 200 917. „nobiles iobagiones exercituare debentes”., 
1377. Veszp. Reg. 713, DF 200 275. „nobilium iobagionum exercituantium”, 
„nobilium ecclesie nostre…exercituantium”. A veszprémi káptalan népei kap-
csán: 1301. VESZP. REG. 1, DF 200 760., 1309.VESZP. REG. 46, HO. IV. 91., 
1352.VESZP. REG.  440, DF 200 917., Más intézmények népeinél is fellelhető a 
kifejezés, így például a bakonybéli apátság esetében is: 1360. PRT. VIII. 79., 
Korábban a somlóvásárhelyi apácák népei kapcsán is előkerül a kifejezés: 
1270. HO. VIII. 133. 
25 „Adataink szerint a tatárjárás után a királyság törekvése arra irányult, hogy régi 
nagy tömegű, de gyenge fegyverzetű hadsereg helyébe nehéz fegyverzetű, „modern” 
haderőt állítson, még ha a reform azzal a következménnyel járna is, hogy a létszám 
tetemesen csökken. Ugyancsak okleveles adatok azonban arról is tanúskodnak, hogy a 
változást követően a lándzsások, jobbágyfiúk és az egyházi harcos jobbágyok nevéhez 
a „nobilis” jelző járult. Mivel ennek az elnevezésnek a feltűnése nem magyarázható a 
véletlennel, fel kell tennünk, hogy a nemes szónak a jelentése XIII. század közepén ez 
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tette kissé óvatos megfogalmazását a kérdéskörrel kapcsolat-
ban.26 Borosy András a későbbiekben az egyházak hadakozó 
népeit vizsgálva szintén Mályusz Elemér elméletének hatására 
alapozta véleményét és a nemes jobbágy elnevezést szintén a 
korszerű nehézfegyverzethez kötötte.27 

Az utóbbi időben már jelentek meg olyan írások, melyek 
óvatosságra intenek a tatárjárás utáni „nehézfegyveres re-
formmal” kapcsolatban.28 Mályusz Elemér elméletének el-
lentmond több körülmény is. Többször szerepel a nemes tag 
mellett a hadakozó jelző is: „hadakozó nemes jobbágy” for-
mában, amely szókapcsolat 13. század utolsó évtizedeiben je-
lent meg, amikor a fenti elmélet szerint már lovag jelentésé-
nek, így a hadakozással való kapcsolatának is egyértelműnek 
kellett lennie.29 Ha a nobilis kifejezés – mint ahogy Mályusz 
Elemér állította -, már eleve egy harcost jelöl, felesleges lenne 
jelezni elsődleges, katonai szolgálatát még egyszer az elneve-
zésben. Lényeges, hogy a katonai szolgálat pénzen való meg-
váltásának lehetősége után, a 14. század második felében is élt 
még az adott szókapcsolat, így a csak katonai szolgálattal való 
egyenes arányú azonosítását, általánosítását elvethetjük. A 
nemes jobbágy jelentéstartalma a szolgálatuk jellege körül 
mozgott: a hadakozás – nem utolsósorban az ebből adódó pri-
vilégiumok miatt -, valamint adott esetben birtokigazgatási fe-
ladatok (például jobbágytelepítések, vagy mint a zalavári 
apátság bizonyos nemesei kapcsán tapasztalható, hogy az em-
lített szolgálat mellett kápolnát kellett építeniük),30 kétségtele-
nül előkelő kötelezettségnek számított az egyházi nagybirto-
kon is, és ezt jutatta kifejezésre a fogalom. 

A nemes jobbágy szófordulat megjelenésének időpontja 

                                                                                                   
volt: nehéz fegyverzetű páncélos katona, egyszerűen: lovag.” MÁLYUSZ 1942, 
283. o. 
26 „A nobilis megjelölés talán itt is a korszerű harci felszerelés megszerzéséhez és 
használatához fűződött.” BÓNIS 2003, 147. o. 
27 BOROSY 1987, 628. o. 
28 VESZPRÉMY 2008, 127-136. o.; ZSOLDOS 1997, 16. o. 
29 Lásd. 23. lábj.  
30 1341. VESZP. REG. 334,  DF 200 187. 
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sem lehetett véletlen: a 13. század első felében lejátszódó jelen-
tős társadalmi változások folyamában keletkezhetett. A kifeje-
zés első tagja nagy valószínűséggel a jobbágy volt, amihez 
csak később csatlakozott a nemes jelző. A megfogalmazás tel-
jes mértékben világos: alárendelt néprétegre utal, amint azt 
Szilágyi Lóránd is jelezte a jobbágy szóval kapcsolatban.31 A 
nemes (bár a nobilis szó jelentése is változásokon ment át, azért 
előkelő jelentéstartalma azért mindvégig fennmaradt) pedig az 
előkelő pozícióra utalhat az egyházi birtok keretén belül, tehát 
az egyház alárendeltjeinek, szolgáló népeinek előkelőire utal. 
Már Holub József is észrevette az új megfogalmazás szüksé-
gességét, mivel a 13. század közepétől a jobbágy sokkal inkább 
már a kialakulóban lévő egységes „paraszt-osztály” (tehát a 
kondícionárius jobbágy réteg) megjelölésére is szolgált,32 így 
az említettektől való elnevezésbeli elkülönítés akarata is telje-
sen egyértelműnek látszik. A nemes jobbágy kifejezés tatárjá-
rás utáni hadügyi reformhoz való kötésével kapcsolatban óva-
tosságra int, hogy már a tatárjárás előtt megjelenik az 1232-es 
kehidai oklevélben.33 

Az egyházak hadakozó népeinek esetében az is említésre 
méltó, hogy a lovagi fegyverzet egyértelmű komponenseként 
megjelenő páncél is mindössze egy alkalommal került elő, rá-
adásul egy tatárjárást megelőző diploma soraiban: 1239-ben a 
szekszárdi apátság szabad jobbágyai páncélban kötelesek részt 
venni a királyi hadjáratokban (ad expeditionem regalem loricati 
vadant).34 A korszak forrásanyagában előforduló páncélra vo-
natkozó kifejezések (így a lorica) kapcsán felmerül a bőrpáncél, 
mint lehetséges értelmezési lehetőség, amelyet már Tagányi 
Károly is felvette a vizsgált adat kapcsán.35 Tagányi nyomán 
Mályusz Elemér is felvetette, hogy Chertu és rokonai esetében 
bőrpáncéllal kell számolnunk,36 valamint Szabó Csaba is erre a 

                                                 
31 SZILÁGYI 1937, 19. o. 
32 HOLUB 1947, 4-5. o. 
33 1232. ZO. II. 643-644. o. 
34 1239. HO. IV. 22. o. 
35 TAGÁNYI 1916, 574. o. Erről a kérdésről bővebben: VESZPRÉMY 2008.  
36 MÁLYUSZ 1942, 281-282. o.  
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következtetésre jutott, gondolva arra, hogy az egyházi neme-
sek birtokai a bőrpáncélon kívül mást nem nagyon tudtak vol-
na előállítani.37 Közelebb vinne a megoldáshoz, ha megfelelő 
mennyiségű adatunk lenne a páncélok áráról, ami lehetővé 
tenné, hogy a különböző anyagból készült védőfegyvereket 
elkülönítsük egymástól.38 

A 13. századból kevés fegyverzetleíró oklevelet ismerünk, 
ami közelebb vinne a kérdés megoldásához.39 Az viszont 
megállapítható, hogy a páncélos hadviselésre a nagyobb bir-
tokosoknak volt lehetőségük. Szűcs Jenő számításai szerint a 
teljes páncélzat minimum 30 márkát tett ki: a páncél ára 10 
márka, a hadimén 10-15 márka, amihez még hozzá kell adni a 
felszerelés többi részét kézifegyverekkel és teherhordó lovak 
együtt. Ehhez 12 ekealja földre volt szükség, ami körülbelül 
600 hektárnyi birtokot jelentett, ami már jelentősebb középbir-
toknak számított a korban.40 Ha mindezeket figyelembe vesz-
szük, akkor arra jutunk, hogy a nagy többségében valóban 
zömmel kis birtokokon élő egyházi nemesek nagyobb része a 
teljes lovagi fegyverzet kiállítására képtelen volt. Szabó Csaba 

                                                 
37 SZABÓ 1992, 103. o.  
38 1220-ban egy páncél ára 10 márka volt. FEJÉR III/1., 304. o. 1291-ben is 10 
márka FEJÉR VI/1. 175. o. 1317-ben már 14 márka volt. AO. I. 431., 1320. kö-
rül 5 márka. HO. VII. 390. 1327-ben pedig 4 márka volt. AO. II. 342. Az 1317-
es adat, nem kizárólagos módon, de magas értékét tekintve felveti annak a 
lehetőségét, hogy itt már akár lemezpáncéllal vagy adott esetben lemezpáncél 
bizonyos elemeinek megjelenésével van dolgunk, aminek hazai ismeretét 
már az iménti adatoknál valamivel később keletkezett Képes Krónika 14. szá-
zad közepére datálható miniatúrái is feltételezik. A páncél a legdrágább 
fegyverek közé tartozott. 1383-ban a pannonhalmi apátság előírja füssi 
prediálisai számára, hogy abban az esetben, ha nem állítanak ki egy tegzest 
(pharetrarius) – akiknek kiállítási költségeiről nem sokat tudunk, de a vizsgált 
időszakunkban ez az egyetlen „fegyvernemről” szóló adatunk az egyházi 
nemesek kapcsán -, vagyis íjász könnyűlovast, akkor fizessenek három már-
kát helyette. Tehát ebben az esetben egy tegzes harcos kiállítása három már-
kát vehetett igénybe, aki akár viselhetett védőfegyverzetet is! 1383. PRT. II., 
569. 
39 A körmendi hospesek oklevele: 1244. HO. VI. 43. Dehter falubeli Miloszt és 
fiainak oklevele: 1252. ÁUO. VII. 238. 
40 SZŰCS 1984, 365. o.; SZŰCS 2002, 29. o. 
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érvelését a birtok és a páncél kapcsán érdemes annyiban ár-
nyalni, hogy az egyházi nemesség rétege anyagi helyzetét te-
kintve heterogén volt. Az egyház saját, általában 
kondícionárius eredetű nemes jobbágyai kis birtokon éltek és 
ritkán tudták gyarapítani ezeket, addig az egyházi intézmé-
nyen kívülről érkezettek – nemesek, várjobbágyok, stb. – nem 
csak birtokaikkal együtt léptek be az adott egyházi intézmény 
keretei közé, hanem sok esetben adományul kaptak mellé más 
birtokokat is. Mindezek mellett az egyházi nemesek – főpapi 
engedély mellett – vásárlással is gyarapíthatták birtokaikat. E 
jelenség a 13. században még nem volt gyakori. Mindebből az 
következik, hogy némely egyházi nemes rendelkezhetett a ne-
hézfegyverzet bizonyos elemeivel, így bőr- vagy fémpáncéllal 
is, de a teljes nehézfegyverzet beszerzésére lehetőségük aligha 
nyílott. Ha figyelembe vesszük, hogy Chertu és rokonsága ese-
tében 16 főnek (!) kell a királyi seregben megjelennie hadjárat 
esetén, akkor a rokonság magas száma még inkább arra vezet, 
hogy sokkal inkább a bőrpáncél értelmezési lehetőségét tart-
suk fent. 

A tatárjárás után valamiféle, nehézfegyverzet általános el-
terjedése felé mutató változásnak az egyházi nemesek köré-
ben, a fent említettek mellett ellent mond az a körülmény, 
hogy a királyi hadjáratokban való részvétel még ebben az idő-
szakban is rendkívül megterhelő lehetett. Ezzel kapcsolatban 
érdemes megemlíteni a bakonybéli apátság hét lovas jobbá-
gyát, akik abban az esetben, ha többen vonulnának egyszerre 
hadba, akkor az apát segítségével fegyverkeznének fel.41 A 
Mályusz Elemér által, a tihanyi apátság népei kapcsán jelzett 
elnevezésbeli változásban sem kell feltétlenül fegyverzetbeli 
változást látnunk. 1267 során a tihanyi apátság 12 főre csök-
kenti harcos jobbágyainak számát (iobagio exercitualis), míg 
ugyanezen intézmény népeit 1322 folyamán már nemes job-
bágyként (nobiles iobagiones) említik.42 Ebben nincs semmi 
rendkívüli változás, mindössze annyit, hogy a 14. század so-

                                                 
41 1258. PRT. VIII. 296.  
42 1267. PRT. X. 454., 1322.PRT. X. 548. MÁLYUSZ 1942, 282. o. 
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rán leggyakoribbnak számító nemes jobbágy elnevezés megje-
lenik az apátsági birtokon is, szolgálatuk és birtoklásuk tekin-
tetében jelentős változás ettől még nem állt be.43 

A nehézfegyverzet beszerzését nehezítette az egyházi 
nemesség számára, hogy hadi érdemeikért sem az egyház, 
sem a királyi hatalom nem adományozta őket túl gyakran. Bir-
tokszerzés, fegyverzet fejlesztés, hadjáratokban szerzett érde-
mek útján történő társadalmi emelkedés ritkának számított. 
Az egyházi nagybirtok keretein belül mindössze néhány esetet 
említhetünk. A veszprémi püspökség 1285-ben az egyház vá-
mosi (Wamus) tizedszedőit emelte fel a hadakozó jobbágyok 
sorába, akiket korábbi érdemeikért jutalmaztak ily módon: 
nem csak követségek során nyújtottak védelmet (seu in 
legacionibus deferendis), hanem részt vettek királyi hadjáratok-
ban is (et regni expedicionibus).44 Tódor győri püspök Jakab 
szombathelyi (Sabaria) villicust és Miklós nevű jobbágyát a 
püspökség nemes jobbágyai közé emelte 1301-ben, utalva arra, 
hogy még 1273-ban II. Ottokár cseh király csapataival szem-
ben, Szombathely védelménél tüntették ki magukat.45 Említést 
érdemel még a 14. század esetei közül az Igyek (Ügyek) comes, 
aki még az 1330-as, szerencsétlen kimenetelű havasalföldi 
hadjáratban szerzett érdemeiért került a szekszárdi apátság 
nemes jobbágyainak sorába fiaival együtt, és az apátság birto-
kot is adományozott számukra.46 

Az egyházi nemesek királyi hadjáratban való részvétele 
elsődleges szolgálatuknak számított (ennek megváltására csak 
bizonyos (!) nemes jobbágyoknak nyílott alkalma a 14. század 

                                                 
43 Az idézett 1322-es adattal szemben már 1320-ban is megjelenik a tihanyi 
apátság népeivel kapcsolatban: 1320. DL 8389. A pannonhalmi apátság népei 
kapcsán: 1337. DF 207 156. A zalavári apátság népei kapcsán: 1341. DF 200 
187. 
44 1285. HO. V. 57.  
45 1301. DL 40 283. és 40 289.  
46 1331. DF 243 694., Az 1330-as havasalföldi hadjáratot érintő legújabb, histo-
riográfiai jellegű áttekintés is Ügyek comes-nek nevezi a fent említett sze-
mélyt. VESZPRÉMY-SOMOGYI 2014, 37. o. 
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során),47 a leginkább apátsági birtokon megjelenő lovas jobbá-
gyi szolgálat mindezek mellett más fegyveres szolgálatot is je-
lentett, mint például az apát fegyveres kíséretét különböző út-
jain.48 

Az egyházi nemeseknek a kondícionárius népektől eltérő 
privilegizált helyzetük katonai szolgálatukból következik, 
ezért hadi érdemekért való jutalmazásuk nem jellemző, ahogy 
az egyházi nemesekkel hasonló kondíciókkal bíró királynéi 
harcos jobbágyok esetében sem, azonban ellenpélda is van. 
1354-ban a bakonybéli apátság nemes jobbágya részesült 
adományban. Az említett nemes jobbágy (Johannes filius 
Stephani, dictus Panzel de Coppan), mivel saját költségén vett 
részt Nagy Lajos király nápolyi harcaiban, Mártonföldén ka-
pott egy résznyi területet (terra particula).49 Az egyházak zász-
lai alatt a főpap személyéhez kötődő serviensek is hadakoztak, 
ők viszont gyakran kaptak adományt a harcban szerzett ér-
demeikért.50 

                                                 
47 1318. FEJÉR VIII/2. 195-197. o.; 1338 DL 25 092., 1358. DL 29 2914., 1382. 
FRAKNÓI 43-44. o.; 1383. PRT. II. 569. 
48 1239. HO. IV. 22., 1273. HO. V. 39., 1341. DF 200 187. A veszprémi püspök-
ség által 1285-ben hadakozó jobbággyá tett vámosi tizedszedők is korábban 
védelmet nyújtottak követségek során (seu in  legacionibus deferendis), és ezt  
mint érdem tüntetik fel nekik. 1285. HO. V. 57. 
49 1354. PRT. VIII. 331. Külön érdemként szerepel, hogy saját költségén vett 
részt az adományozott a nápolyi hadjáratban. Az egyházi nemesek királyi 
hadjáratok alkalmával történő ellátásáról nem sokat tudunk, mindössze né-
hány adat áll rendelkezésünkre a kérdéssel kapcsolatban. Az említett nemes 
jobbágy saját költségén vett részt a nápolyi hadjáratokban külön érdemnek 
számíthatott. 1258-ban a bakonybéli apátság lovas jobbágyai, ha többen vo-
nulnak hadba, akkor az apát segítségével fegyverkeznek fel: 1258. ÁUO. VII. 
350. A sági prépostság intézkedése szerint az egegi hospesek a hadakozó job-
bágyoknak fizettek telkenként 3 pondust általános mozgósítás esetén, mivel 
az egyházi nagybirtokon a 13. század során a hospeseknek már nem kellett 
személy szerint részt venniük a királyi hadjáratokban, így adó formájában 
járultak hozzá az egyházi mozgósításhoz: 1279. FEJÉR. V/2. 591. 
50 Ahogy az tapasztalható volt az esztergomi érsekség serviense esetében, aki 
királyi hadjáratokban szerzett érdemeiért részesült jutalmazásban: 1264. ZO. 
I. 41., Benedek aradi prépost serviensei korábbi királyi hadjáratokban való 
részvételért kaptak adomány IV. Béla királytól: 1265. HO. VI. 130., Benedek 
aradi prépost serviensei az 1265-ben lezajlott isaszegi csatában való részvétel-
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Az úgynevezett nehézfegyveres reform mellett egyértel-
mű látszik az a folyamat, hogy a tatárjárás után, leginkább az 
1260-as évektől megkezdődött a világi nagybirtokhoz képest 
megkésett famíliateremtési akarat az egyházi birtokokon is, 
amely a hadakozó népek számának emelésében elsődlegessé 
vált, a korábbi királyi telepítésekkel szemben.51 

A famíliateremtő folyamatban kezdetben az esztergomi 
érsekség járt az élen, majd pár évtizeddel később már a zágrá-
bi püspökség. Ennek oka, hogy az esztergomi érsekség érte el 
először azt a jogot, hogy nemesek álljanak soraiba, így gazda-
gítva hadakozóinak számát.52 A veszprémi püspökség és káp-
talan esetében e folyamat a 14. század során érte el a tetőfokát.  

A 13. században, és főleg annak második felében tisztán látszó fo-

lyamat volt az, hogy az egyházak igyekeznek seregtesteiket a korábbi, 

leginkább „adhoc” módon hadakozó, nem elsődlegesen katonai szolgá-

lattal bíró népelemek (lovas hírnökök, tizedszedők és hospesek53) he-

                                                                                                   
ért kaptak adományt V. István királytól: 1270. HO. VIII. 135. Adott esetben a 
főpap is részesülhetett adományban servienseinek szolgálata miatt, mint azt 
láthatjuk Pál pécsi püspök esetében, akinek serviensei életüket vesztették 
Szekcső ostrománál: 1296. DL 39 257. A gyakori királyi adományozások hát-
terében az állhatott, hogy a 13. században az egyházak értékesebb, jobban 
felszerelt harcosait adhatták a serviensek, így jobban előtérbe kerülhettek, 
mint az egyházi nemesek. A fegyverzet kapcsán érdemes megemlíteni, hogy 
1277-ben az esztergomi prépost páncélját egy serviensére hagyta, hasonlóval 
nemes jobbágyok esetében nem találkozunk. 1277. MONS. STRIG. II. 71-72. 
51 A királyi telepítésekre: lásd 9. lábj. 
52 Az esztergomi érsekség 1262-re datált privilégiuma: MONS. STRIG. I. 473. 
E folyamatban az esztergomi érsekség és a zágrábi püspökség vezető szere-
péről legutóbb Kristó Gyula írt: KRISTÓ 1979, 173-174. o.; KRISTÓ 1981, 129. 
o. 
53 Az egyházi birtokon a 13. század derekán már nem jellemző az említett 
népelemek királyi hadjáratban való személyes részvétele. Az egyházi nagy-
birtok hospeseinek hadakozása kapcsán legutóbb Solymosi László is óvatosan 
fogalmazott, mivel a hospes népekkel kapcsolatos kutatásai csak bizonyos fel-
vidéki területekre – Gömör, Hont, Liptó és Szepes megyék egyházi és világi 
magánbirtokaira – terjedtek ki. Az egyházi nagybirtok kapcsán említést tett 
István kalocsai érsek 1268-os kijelentéséről, hogy a rimabányai hospeseinek 
már nem kell királyi hadjáratban vele tartania, valamint szólt arról is, hogy a 
sági prépostság egegi hospesei már nem személyesen vesznek részt a hadjá-
ratokban, hanem a hadakozó jobbágyok ellátásához járulnak hozzá telken-
ként 3 pondus fizetésével. SOLYMOSI 1998, 101. o. 1146-ban Színes úrnő mag-
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lyett vagy sokkal inkább mellett, elsődlegesen katonai szolgálattal bíró 

népekkel gazdagítani, ebben az esetben elsősorban egyházi nemesekkel. 

A legtöbb intézmény kezdetben, más lehetőség híján a saját jobbágyai 

közül emelt fel bizonyos személyeket az egyházi nemesek kötelékébe. E 

folyamatnak nem mond ellent az sem, hogy az egyházak csökkentik ha-

dakozóik létszámát bizonyos esetekben, elsősorban a minőség érdeké-

ben. Mint ahogy azt tette például a váradi püspökség 1276-ben, amikor 

legfeljebb csak 4-5 teleknyi (mansio) hadakozó jobbágyot szeretett vol-

na szőllősi birtokán látni, feltételül adva számukra, hogy legyenek járta-

sak a fegyverforgatásban. Nem kizárt, hogy az 1267-es eset is ehhez a 

folyamathoz kapcsolódik – a katonai szolgálat megfelelő minőségű ellá-

tásához –, amikor 12 főre csökkentik a hadakozó jobbágyok számát.54 
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talan halála esetén a pannonhalmi apátságra hagy bizonyos hospeseket, akik-
nek kötelessége részt venni királyi hadjáratokban a későbbiekben is, mint 
ahogy azt még az úrnő birtoklása idején is tették. Itt egy korábbi szolgálat 
továbbélésével számolhatunk, a katonai szolgálat a világi magánbirtokról az 
egyházi birtokra tevődött át. Természetesen, az említett népek fő szolgálata 
földművelő jellegű volt nem katonai. 1146. PRT. I. 597. A gyér számú forrás-
anyag és az imént említett példák figyelembe vételével felmerül annak a lehe-
tősége, hogy az egyházi nagybirtokon a hospes népelemek katonai szolgálata 
esetleges lehetett, némely intézményre jellemző, és nem kell feltétlenül a 13. 
század előtt sem ezzel, mint általános jelenséggel számolnunk. 
54 1276. FEJÉR. V/2, 334. 1267. PRT. X, 528. Az egyházak és ezen belül az 
egyházi nemesek és az úgynevezett tatárjárás utáni hadügyi reform kapcsola-
tát külön dolgozat keretében, a teljes forrásanyag feldolgozásával szükséges 
elemezni. E mű mindössze néhány, a szerző által egyértelműnek tűnő ten-
dencia felvázolására alkalmas. 
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FEDELES TAMÁS 
 

BÉCSI LEVELEK A NÁNDORFEHÉRVÁRI 

DIADALRÓL 
 
 
„Ma sok új hír érkezett hozzánk a szomszédos területekről a hihetet-
lenül jól felszerelt, hatalmas török seregről, a derék méltóságos Hu-
nyadi János és más magyarok Krisztus ellenségei elleni legszerencsé-
sebb hadi tetteiről” – olvashatjuk egy bizonyos Johannes 
Goldner által írott levélben.1 Az 1456. július 30-án, Bécsben 
kelt missilis azon kortárs beszámolók sorába tartozik, melyek a 
világraszóló nándorfehérvári diadal részleteiről kívánták tájé-
koztatni a címzetteket.2 

A déli végvár védelmében személyesen részt vettek köz-
vetlen vagy közvetett tudósításai az események rekonstruálá-
sának kétségkívül legfontosabb kútfői közé tartoznak.3 Ezeket 
a következő főbb csoportokba sorolhatjuk: Hunyadi János fő-
kapitány kancelláriája által, egyenesen a csata után írt hivata-
los jelentések; Kapisztránói János és kísérete tagjainak, első-
sorban Giovanni da Tagliacozzónak a levelei, azaz a ferences 
beszámolók; végül pedig a harcokból hazatérő keresztesek, il-
letőleg elbeszéléseik alapján mások által papírra vetett tudósí-

                                                 
1 UBL Ms. 1092, fol. 177v, valamint Függelék 1. szám. 
2 A kéthetes ostromra vonatkozó könyvtárnyi szakirodalom közül itt 
mindössze a legfontosabbakat említem: BÖLCSKEY 1923–1924, II, 282-329. o.; 
HOFER 1964–1965, II, 349-420. o.; BABINGER 1953, 145-154. o.; BABINGER 
1957; BARTA 1985; PÁLOSFALVI 2005. 108-117. o.; CSEH 2007; KUBINYI 
2007. 
3 Természetesen a korszakot (is) tárgyaló keresztény, valamint az oszmán 
elbeszélő források szinte kivétel nélkül, rövidebb-hosszabb terjedelemben 
érintik az eseményt, azonban későbbi keletkezési idejükből, 
következésképpen publicitásukból adódóan e munkák nem játszottak 
szerepet a korabeli tájékoztatásában, a közvélemény formálásában. E 
források értékelésére lásd: HOFER 1931, BABINGER 1957. 
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tások.4  
A Hunyadi jegyezte levelek – főkapitányi tisztéből adó-

dóan – a hivatalos tájékoztatás igényével készültek, ugyanis az 
ország három potentátja, Szécsi Dénes esztergomi bíboros-
érsek, V. László király (1440/1452–1457), valamint Garai Lász-
ló nádor voltak a címzettek.5 Kapisztránói a végső ostrom si-
keres visszaverését követően ugyancsak három levelet küldött 
III. Callixtus pápának (1455–1458), melyek közül kettőben fog-
lalkozott az erősség vívásával,6 az utolsóban – mely néhány 
héttel az események után kelt – már Hunyadi haláláról szá-
molt be, s az általa (is) szorgalmazott keresztes hadjárat új ve-
zetőjéül Újlaki Miklós bánt ajánlotta.7 A korabeli ferences for-
rások közül, a Kapisztránói kíséretéhez tartozó szemtanú, 
Tagliacozzo négy tudósítása a legértékesebb.8 A később szent-
té avatott prédikátor ferences életrajzírói közül neki köszön-
hetjük az 1456-os diadal időrendben első, s egyúttal legrészle-
tesebb összefoglalását, melyet pontosan négy esztendővel a 
diadalt követően készített Marchiai Jakab felkérésére, s küldött 
el neki.9 A harcokban személyesen résztvevő keresztesek elbe-
szélésein alapuló tudósítások közül mindössze néhány maradt 
ránk, melyek közül Bernhard von Kraiburg salzburgi érseki 
kancellár két levelét említem e helyen.10 

A szemtanúk röviden érintett tudósításai mellett további 

                                                 
4 Az eseményre vonatkozó legfontosabb források jegyzékét, azok értékelését 
l. HOFER 1931; HOFER 1964–1965, I, 471-506. o.; BABINGER 1957. 
5 Mindhárom levél Nándorfehérváron kelt, 1456. július 23-án és 24-én. FEJÉR 
1844, 78. sz. (224-225. o.); IORGA 1899–1916, IV, LXVIII. sz. (134-136.o.); SZO 
277 (208-209. o.). 
6 Nándorfehérvár, 1456. július 22. AS X, 382; magyar fordítása: BÖLCSKEY 
1923–1924, II. 345-346. o.; Szalánkemén, 1456. július 23. BIHL 1926, 72-75. o. 
7 Szalánkemén, 1456. augusztus 17. FEJÉR 1844, 79. sz. (227-228. o.). 
8 Nándorfehérvár mellett, 1456. július 28. SZO Pótlékok, V. sz. (380-388. o.); 
Sulmona, 1457. szeptember 15. FESTA 1911, 18-37. o.; Udine, 1460. július 22. 
LEMMES 1906; magyar fordítása: KRÄMER 1907; Udine, 1461. február 10. 
WADDING 1785, 385-387. o. 
9 LEMMES 1906; KRÄMER 1907. Vö. GALAMB 2013, 88-89. o. 
10 Bécs, 1456. augusztus 25, és 26. JOACHIMSOHN 1901, Beilage 5-6. sz. (34-
36. o.). 
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kortárs kútfők is korunkra maradtak, melyek különböző jelle-
gű és eredetű forrásokból nyert információkat továbbítottak 
célközönségük felé. Ez utóbbiak közé tartoznak Johannes 
Goldner alább részletesen tárgyalandó levelei is. 
 
 

A híráramlás főbb jellemzői  
 
A nándorfehérvári győzelem híre az eseményt követő hetek-
ben bejárta egész Európát, mindenekelőtt az uralkodói köz-
pontokat, ami nem meglepő, hiszen Konstantinápoly elestét 
(1453) követően az oszmánok minden korábbinál nagyobb ve-
szélyt jelentettek a kontinensre. Mindebből következően az 
addigiaknál felfokozottabb érdeklődés övezte a balkáni had-
mozdulatokat, különösen a Szentszék részéről. Jóllehet Gu-
tenberg a nándorfehérvári győzelmet megelőző évektől, 1454–
1455-től kezdve alkalmazta a nyomtatás technológiáját,11 
melynek első termékei között találjuk a pápa törökellenes ösz-
szefogásra felszólító bulláját (1456. június 29.), ami hamarosan 
összeforrt e páratlan sikerrel,12 azonban a diadalról szóló ko-
rabeli információk nem az új találmány révén, hanem a késő 
középkorra jellemző csatornákon keresztül váltak ismertté 
szélesebb körben. 

A középkor kommunikációs formáinak összetettségéből 
adódóan az információkat közvetítő médiumok és a mediális 
szerepet betöltő csatornák egyaránt sokszínűek voltak.13 A 
döntően szóbeliségen nyugvó korabeli társadalom minden-
napjaiban az írásbeliség egyre fontosabbá vált az információ-
áramlás terén.14 A roppant túlerőben lévő szultáni sereg feltar-
tóztatása 1456 nyarán korszakos jelentőségű, óriási hírértékű 
eseménynek számított, amely a korabeli információs hálózat 
révén Európa-szerte rövid idő alatt köztudottá vált. Nándor-

                                                 
11 BARBIER 2006, 95. o. 
12 SCHWENKE–DEGERING 1911; VECSEY 1955; ÉRSZEGI 2000. 
13 A témára összefoglalóan l. MENACHE 1990; FAULSTICH 1996. A 15. 
századi Párizs vonatkozásában l. NOVÁK 2007. 
14 A szóbeliség- írásbeliség kérdésére lásd: SCHAEFER 1999. 
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fehérvár sikeres megtartása esetében a tájékoztatás legfelső 
szintje diplomáciai síkon zajlott, ami magától értetődő az ese-
mény Magyar Királyságon jóval túlmutató politikai-stratégiai 
jelentőségét tekintve. Ennek első elemeit kétségkívül a két fő-
szereplő, Hunyadi és Kapisztránói említett beszámolói alkot-
ták, melyek közül elsősorban a főkapitány V. László számára 
készített győzelmi tudósításai képezték az európai uralkodói 
elit ismereteinek alapját. Természetszerűleg Hunyadi jelenté-
sei számítottak a legtekintélyesebbnek, hiszen a magyar sereg 
főkapitányaként, valamint a korábbi törökellenes vállalkozásai 
révén neve ismert volt Európában, mindezek alapján nem 
meglepő, hogy a kancelláriája által írásba foglalt jelentésekben 
közölt információk terjedtek el a legszélesebb körben. A diadal 
híre gyorsan eljutott az európai udvarokba, számos alkalom-
mal Hunyadi leveleinek másolatait is továbbküldték.15 

V. László elsőként gyámját, III. Frigyest császárt (1452–
1493) értesítette a győzelemről, akihez augusztus 2-án érkezett 
meg a király levele a főkapitány jelentésén alapuló informáci-
ókkal.16 Az ifjú, mindössze 16 esztendős király a szultáni ha-
dak elvonulásával kínálkozó előnyös lehetőséget kihasználva, 
egy európai összefogáson nyugvó expedíciót kívánt tető alá 
hozni. E szándékát egyértelműen kifejezésre juttatta Francesco 
Sforza milánói herceghez intézett augusztus 3-án kelt levelé-
ben,17 valamint a herceghez küldött követén keresztül. Az 
uralkodó a cseh és morva alattvalóit is értesítette, a Boroszló 
városába küldött leveléhez pedig mellékelte Hunyadi jelenté-
sének másolatát is.18 

Milánó ura azonban vélhetőleg ekkor már tudott a ma-
gyarok helytállásáról, ugyanis Juan Carvajal pápai legátus jú-
lius 29-én kelt levelében tájékoztatta.19 Augusztus 4-én Bécsből 
újabb levelet kézbesítettek a hercegnek. A feladó ezúttal Gio-
vanni Castiglione pápai nuncius volt, aki a magyarországi hí-

                                                 
15 HOFER 1931, 182-183, 207. o. 
16 IORGA 1899–1916, IV, LXVII. sz. (132-134. o.). 
17 CHMEL 1856, 32-34. o. 
18 BÖLCSKEY 1923–1924, II, 349. o. 
19 SZO 279. sz. (210-211. o.). 
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rekről készített rövid összefoglalójához ugyancsak mellékelte 
a főkapitány tudósításának kópiáját (mando la copia de le lettere 
de quello serenissimo e christianissimo signore Johanne waiwoda 
conte de Bisterice).20  

A nándorfehérvári győzelem híre természetesen az osz-
mánellenes harcokban közvetlenül érintett Velencei Köztársa-
ságba is eljutott augusztus elejére. Francesco Foscari dózsét 
Szécsi Dénes esztergomi érsek, valamint a sebenicoi püspök 
értesítette, megküldve egyúttal Hunyadi levelének másolatát 
is (cum inserta copia litterarum illustris comitis et strenui capitanei 
regni predicti domini Iani). A dózse pedig a hozzá eljutott in-
formációkat azonnal továbbította Milánóba.21 A Lagúnák vá-
rosába Ragusából is érkezett beszámoló, melyhez a Magyar 
Királyság területén tartózkodó Damianus de Georgio levelét 
csatolták.22 

A világraszóló győzelemről tudósító első hírek augusztus 
6-án futottak be Rómába, majd 12-én a császár követei is meg-
érkeztek a beszámolóval.23 Érdekes módon azonban a pápa 
nem magyarországi legátusától, illetőleg Kapisztránói levelei 
nyomán értesült minderről. Augusztus 25-én kelt ugyanis az 
első Kapisztránóihoz intézett bulla, melyben a pápa elismeré-
sét fejezte ki a szerzetesnek az ostrom során tanúsított állhata-
tosságáért, azonban még ekkor sem volt ismert a ferences pré-
dikátor első, közvetlenül az ostrom befejezését követően írt 
beszámolója a Tevere-parti városba.24 Sajnálatos módon, a 
Magyarországon tartózkodó legátus pápához küldött jelentése 
elveszett, így csak közvetett adatok nyomán ismert, miszerint 
azt csak augusztus 22-én vette volna kézhez a Szentatya;25 

                                                 
20 SZO 281. sz. (212-213. o.). 
21 PASTOR 1901, Anhang 71. sz. 
22 SZO 283. sz. (213. o.). 
23 1456. augusztus 13-án a következőket írta Nikolaus Severinus Rómában 
kelt levelében: „Venne qui hyeri uno corriere dalo imperadore con lectere et novelle 
come e cristiani avevano rotto el Turcho et che settanta miglaia de Turchi erano stati 
morti et presi”. PASTOR 1901. o. Anhang 72. sz. 
24 A pápa szeptember 16-án kelt leveleiben válaszolt a ferences hitszónok 
júliusi beszámolóira. ANDRIĆ 2013, 51. o. 
25 PASTOR 1901, 701-702. o. 7. jz. 
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mindez persze meglehetősen kétséges információ. Mindene-
setre augusztus 10-én III. Callixtus már a francia királyt értesí-
tette a Magyarországról származó hírekről (ex Hungaria 
novissime accepimus), továbbá megküldte neki a hozzá érkezett 
levelek másodpéldányait (mittimus… praesentibus inclusas 
copias litterarum).26 A kereszténység fővárosába státusából, 
centrum szerepéből adódóan, a Szentszék kiterjedt diplomáci-
ai hálózata révén több irányból jöttek újságok (novae, novitates, 
corriere, zeitungen) amelyeket súlyuknak megfelelően továbbí-
tottak a pápai hivatalok;27 az Urbs Aeterna kétségtelenül a leg-
jelentősebb hírelosztó központnak számított. Mindezt kellően 
szemlélteti, hogy a pápa a keresztény fejedelmek mellett az 
etióp királyt is értesítette a nándorfehérvári diadalról.28 

Az elmondottakból következően érdemes figyelmünket a 
legfontosabb hírközpontok felé fordítani, hiszen a diadal híré-
nek földrajzi elterjedését döntően ezek elhelyezkedése hatá-
rozta meg. A győzelemről szóló hírek a Belgrád–Buda hadi-
úton gyorsan eljutottak az ország fővárosába, ahol a magyar 
bárók és prelátusok nagyobb csoportja tartózkodott, így vélhe-
tőleg Hunyadi levelének két címzettje, az esztergomi érsek, va-
lamint Garai nádor is. Ugyancsak Budán volt Carvajal pápai 
legátus, aki Péterváradon lévő megbízottjától, az assisi püs-
pöktől (is) értesülhetett a délvidéki erősség megtartásáról.29 
Ők saját információs csatornáikon keresztül, szóban és írásban 
egyaránt tájékoztatták szűkebb-tágabb környezetüket, vala-
mint az európai udvarokat, amint a két főpap esetében fentebb 
láthattuk.30 A magyar fővárosba maguk a német-római biroda-
lomból érkezett, s az ostromot követően haza igyekvő keresz-
tesek révén is eljutott a győzelem híre. A híráramlás köztudot-

                                                 
26 WADDING 1785, 380. o. 
27 A III. Callixtus-kori apparátusra l. PITZ 1972; a kancelláriára l. FRENZ 
1986. 
28 1456. december 1. BARONIUS 1880, 28, 85-87. o. Azt persze nem tudjuk, 
hogy az afrikai uralkodó megkapta-e a bullát. 
29 FRAKNÓI 1902, 98. o. 
30 Pl. Frigyes császár és László király – többek között – nunciata habui ex Buda 
scripta révén is tájékoztatást kapott. UBL Ms. 1092, fol. 180v. 
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tan fontos láncszemei voltak a polgárok, kereskedők, akik ré-
szint személyesen, részint pedig levelek útján továbbították az 
információkat az ismeretségi hálójuk tagjai felé. 

Budáról és egyáltalán Magyarországról a diadalról tájé-
koztató novitates az elsők között jutottak el Bécsbe, ami – a ke-
reskedelmi, rokoni kapcsolatok mellett – mindenekelőtt azzal 
magyarázható, hogy V. László király június elejétől – éppen a 
török támadás veszélye miatt – ismét a császárvárosba tette át 
székhelyét.31 Amint fentebb láthattuk, a magyar uralkodó kan-
celláriája által végzett széleskörű tájékoztatása révén, idejeko-
rán eljutott a diadal híre a cseh, morva, sziléziai régióba, va-
lamint Itáliába. A III. Frigyes császárhoz delegált pápai nunci-
us, a már említett Giovanni Castiglione páviai püspök  is Bécs-
ben tartózkodott,32 s onnét küldte leveleit. Bécs a nándorfehér-
vári győzelem hírét tekintve a birodalom irányába a legfonto-
sabb központnak számított. Az eseményekről szinte naponta 
érkeztek újabb és újabb információk, részint a hivatalos tájé-
koztatás csatornáin (a királyhoz érkező levelek, követek), ré-
szint pedig az információáramlás kötetlenebb formáiban. A 
már említett Goldner és Kraiburg levelei nem egyedülállóak e 
tekintetben. Johannes de Praga császári csillagász éppen úgy 
levélben tájékoztatta egyik ismerősét,33 mint az ott tartózkodó 
Georgies de Welche soproni polgártársait.34  

Bécsújhely a tájékoztatás egyik alközpontjaként műkö-
dött, hiszen Frigyes császár leginkább kedvelt rezidenciáján 
tartózkodott az esemény idején, s hozzá is Bécsből érkeztek a 
hírek,35 ő pedig gyorsfutárral továbbíttatta ezeket Rómába.36  

Az itáliai hírcentrumok közül, amint láttuk, Velence, Mi-

                                                 
31 FRAKNÓI 1902, 99. o. 
32 PASTOR 1901, 692. o. 
33 1456. augusztus eleje. UBL Ms. 1092, fol. 180r-181v. Az ő informátora 
Bánfalvi Barius Miklós pécsi püspök, királyi titkos kancellár volt, amint 
levelében erre két ízben is utalt: alia recepimus nova dominus episcopi 
Quinqueecclesiensi; Quinqueecclesiensis episcopus scribit. 
34 1456. augusztus 2. HORVÁTH 1861b, 134. sz. (159. o.). 
35 IORGA 1899–1916, IV, LXVII. sz. (132-134. o.). 
36 PASTOR 1901, Anhang 72. sz. 
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lánó és Róma játszottak generáló szerepet a győzelmi hír mul-
tiplikálásában, melyek közül e tekintetben Róma jelentősége a 
leginkább meghatározó. E jelenség egyrészt az uralkodókhoz, 
valamint a legátusokhoz küldött pápai bullák, másrészről pe-
dig a városszerte, és az Egyházi Állam területén megtartott fé-
nyes ünnepségek által közvetített információk nyomán tapint-
ható ki. Nicolaus Severinus tudósítása szerint miután a Teve-
re-parti városban a pápa értesülést szerzett a diadalról, hála-
adásként hatalmas ünnepséget (grandissima festa et 
demonstratione) rendezett, mely közben zúgtak a város harang-
jai (sonaro campane tucte di Rome), és minden templomban kör-
menetet tartottak (per ciascuna chiesa fu fatto intorno a quella una 
breve processione), melyeket másnap megismételtek.37 Bologná-
ban például augusztus 9-én, s a rákövetkező három napon át 
harangoztak, s tartottak ünnepi processziókat, melyeken a 
templomok relikviáit is körbe hordozták.38 

A Szentatya által elrendelt hálaadó szentmisék és a pro-
cessziók egyaránt a korszak tömegmédiumai voltak, hiszen 
amellett, hogy információt közvetítettek a résztvevők felé, 
egyúttal hozzájárultak a hálaadás apropójául szolgáló ese-
mény ismeretének köztudatban való megszilárdításához.39 A 
kisebb-nagyobb városokban, megtartott ünnepi körmenetek, 
megemlékezések tehették ismertebbé a nándorfehérvári dia-
dalt, hiszen a helyi polgárok mellett az ideiglenesen ott tartóz-
kodók (átutazók, kereskedők) révén távoli vidékekre is bizo-
nyosan eljutott a híre. 
 
 

A hírgazda  
 
Mindezen általános bevezető gondolatokat követően, immár 
fordítsuk figyelmünket a többször említett Johannes 

                                                 
37 Uo. 
38 BÖLCSKEY 1923–1924, II, 350. o. 
39 A körmenet típusaira, funkcióira összefoglalóan, további irodalommal lásd: 
FEDELES 2007. 
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Goldnerre, aki – amint láthattuk – Bécsből informálta ismerő-
seit a magyarországi eseményekről. Személye azért is érdekes, 
mivel – tudomásom szerint – a magánszemélyeket tekintve tő-
le maradt fent a legtöbb, Nándorfehérvár 1456-os ostromával 
foglalkozó beszámoló, szám szerint négy levél.40 Érdemes te-
hát őt közelebbről szemügyre vennünk, annál is inkább, mivel 
vélhetőleg pályafutásában, s ezen alapuló kapcsolatrendszeré-
ben rejlik a nándorfehérvári események iránti, az átlagosnál 
intenzívebb érdeklődése. 

Identifikálása korántsem problémamentes, ugyanis a kor-
szakban két Johannes Goldner nevű személy is kimutatható a 
Bécsben. Egyikük a magyar határ mentén fekvő Hainburg vá-
roskából származott, 1432 tavaszán iratkozott be a bécsi egye-
temre, ahol az osztrák nemzet tagjaként kezdte meg tanulmá-
nyait. 1435 októberében tette le a baccalaureusi vizsgát, majd 
1439 márciusában megszerezte a licenciátust az artes fakultá-
son.41 Ezt követően egyetemi karriert futott be, melynek lép-
csői a következőképpen alakultak: az 1440-es tanév nyári sze-
meszterében Prima pars Alexandri-ről, 1441-ben és 1469-ben 
Parva naturalia-ról, 1445-ben Methaphisica-ról, 1457-ben Parva 
loyalia-ról, 1465-ben Parva logicalia-ról, 1470-ben pedig Spera 
materialis-ról tartott előadásokat a szabad művészetek fakultá-
sán.42 Az 1445-ös nyári félévben a kar magyar, míg az 1447-es 
és az 1465-ös nyári szemeszterekben a fakultás osztrák náció-
jának volt az egyik vizsgáztatója (examinator) a baccalaureusi 
procedúrákon.43 Az 1469-es akadémiai év nyári, valamint 
1475/1476-ös téli szemeszterében az egyetem artes fakultásá-
nak dékáni feladatait látta el.44 Az 1471-es tanév nyári sze-

                                                 
40 HOFER 1931, 209-210. O. 
41 Johannes Goldner (ID: 2147108138). = RAG (http://www.rag-
online.org/gelehrter/id/2147108138, utolsó letöltés: 2014. szeptember 10.) 
42 AFA II, Nr. 7605, 7889, 8898, 9262; AFA III, Nr. 12493, 14717, 15708, 15991. 
43 AFA II, Nr. 8858, 9242; AFA III, Nr. 14782. 
44 Dekane der Wiener Artistenfakultät 1416 bis 1555. = 
http://www.univie.ac.at/archiv/artreg/Dekansliste.pdf. (utolsó letöltés: 
2014. szeptember 10). 
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meszterében pedig az egyetem rektoraként működött.45 Az 
egyetemivel párhuzamosan kiteljesedett egyházi karrierje so-
rán először Bécsben jutott javadalomhoz. 1457 novemberétől a 
Kölnerhof Szt. Fülöp és Jakab-oltárának káplánjaként mutat-
ható ki. Később szülővárosának plébánosa, majd pedig a bécsi 
Szt. István-templom Háromkirályok oltárának rektora lett. 
Úgy tűnik, 1481-ben távozott az élők sorából.46 

E rövid, meglehetősen foghíjas életrajz alapján egy tudós 
professzor sziluettje rajzolódik ki, aki az egyetemi működése 
következtében igen széles kapcsolatrendszerrel rendelkezhe-
tett, ennélfogva az információk közvetítésében is tevőlegesen 
szerepet vállalhatott.47 Ugyancsak fontos pozíciót jelenthetett 
volna számára a forrásokban feltűnő bécsi Stefanskirche dékáni 
méltósága, hiszen Bécsben a püspökség 1469-es alapítása előtt 
a város egyházi hierarchiájában a Szt. István-templom kano-
noki közösségének prépostja mögött a második helyet foglalta 
el. Az egyetemi és dékáni állás között közvetlen kapcsolat állt 
fenn, ugyanis a Habsburg Rudolf alapította (1359) kollegiális 
egyház javadalmainak harmad részét ugyancsak az általa léte-
sített bécsi egyetem (1365) professzorainak tartották fent, míg 
a studium generale kancellári hivatalát maga a prépost gyako-
rolta.48 A testület dinasztikus alapítása révén tagjai között töb-
ben kerültek uralkodói szolgálatba, így a kancelláriára, illető-
leg az udvari kápolna tagjai sorába.49 Az elmondottak alapján 
kétségtelennek látszik, hogy állásaiból adódóan kialakított szé-
leskörű kapcsolati hálóval rendelkezett, amely következtében 

                                                 
45 Johannes Goldner (ID: 2147108138). In: RAG, l. fentebb. 
46 BABINGER 1957, 13-14. o. 3. jz. valamint GÖHLER 1932, 299. o. Ez utóbbi 
munka a bécsi Szt. István-templom káptalanának középkori személyi 
összetételét dolgozta fel, azonban a dékánok között Goldner neve egyáltalán 
nem szerepel, s mindössze a Kölnerhofban lévő oltár kapcsán említi nevét. A 
bécsi Universitätsarchivban található kéziratos doktori értekezést kérésemre 
Johann Seidl, a Bécsi Egyetemi Levéltár igazgatóhelyettese nézte át e 
szempontból; szíves segítségét ezúton is köszönöm. 
47 Az egyetemi kapcsolatok egyházi javadalmak elnyerésében játszó 
szerepére lásd: KÖBLÖS 1994, 43-44. o.; FEDELES 2005, 107. o. 
48 GÖHLER 1932, 17-18. o.; WODKA 1959, 137-139. o. 
49 GÖHLER 1932, 41. o. 
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több csatornán keresztül értesülhetett a Bécsbe érkező hírek-
ről. A magyar történések iránti fogékonyságának hátterében 
még egy körülmény húzódhatott volna meg, jelesül a magyar 
határhoz közeli szülőhelye, s ennek nyomán feltételezhető 
személyes kapcsolatai. E pályakép látszólag kielégítő magya-
rázatot adna tehát a levélíró érdeklődésére, a friss informáci-
ókhoz való hozzájutására. Valószínűleg ez téveszthette meg 
Franz Babingert, aki a nándorfehérvári diadalról tudósító be-
számolók forrásértékét vizsgáló alapvető tanulmányában el-
sőként kísérelte meg Goldner azonosítását, karrierje rekonst-
ruálását.50 

A szóban forgó levélíró azonban bizonyosan nem 
Hainburgból, hanem a nyugat-csehországi Cheb városából 
származott. 1445-ben iratkozott be a bécsi egyetem jogi fakul-
tására, ahol az 1447/1448-es tanév téli szemeszterében boros-
tyánkoszorút, 1456/1457 téli félévében pedig kánonjogi dokto-
rátust szerzett.51 Az 1456-os ostromról beszámolókat készítő 
Goldner egyházi pályafutása a következőképpen alakult: 1445-
ben a szepességi Drávecz plébánosaként,52 1447-ben a borosz-
lói Szt. Kereszt-káptalan dékánjaként mutatható ki.53 1456-ban 
levelei tanúsága szerint a bécsi Szt. István-templom dékánja, 
majd 1457-től egészen halálig a regensburgi székeskáptalan 
tagja volt. 1466-ban Regensburgban püspöki helynökként te-
vékenykedett, később pedig a regensburgi közelében lévő 
Wörth plébánosaként mutatható ki.54 1458-ban III. Albert, 
1477-ben pedig Lajos bajor herceg tanácsosai között tűnt fel.55 
1478 májusában hunyt el, vörös márvány sírköve a regensbur-

                                                 
50 BABINGER 1957, 13-14. o. 3. jz. 
51 RAG Johannes Goldner (ID: 2147110443) = http://www.rag-
online.org/de/datenbank/abfrage.html (utolsó letöltés: 2014. szeptember 
19.) 
52 Vö. SCHRAUF 1892, 96. o. 4. jz. 
53 Uo. 
54 KNORR–MAYER 2008, 181. o. Nr. 262. A kötetben lévő adatokra Camilla 
Weber, a regensburgi Bischöfliches Zentralarchiv vezetője hívta fel 
figyelmem, lekötelező szívességét ehelyütt is köszönöm. 
55 LIEBERICH 1964, 131-132. o. 
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gi dóm kerengőjében található.56 Ezt az identifikációt levelei-
nek címzettjeinek személye véleményem szerint maradéktala-
nul alátámasztja. 
 
 

A címzettek  
 
Nexusait tekintve, témánk szempontjából elsősorban levelei-
nek címzettjeit kell közelebbről megvizsgálnunk. Három írás-
beli beszámolóját57 egy bizonyos Matthäus Schlickhez intézte, 
akiről – a levelek alapján – mindössze annyi bizonyos, hogy 
egy Novum Castrum nevű vár ura (dominus) volt. Minden való-
színűség szerint az erősség a mai Voralbergben található egy-
kori, ma csupán romjaiban álló Neuburg várával azonosítható, 
melyet Habsburg IV. Rudolf és testvérei építtettek az elsőként 
megszerzett voralbegi birtokukon.58 Amennyiben feltételezé-
sem helyes, úgy ő vélhetőleg a Habsburgok várnagyi tisztét 
látta el a szóban forgó erősségben. Mindezt megerősíteni lát-
szik az a tény, hogy Matthäus történetesen a néhai, igen befo-
lyásos birodalmi kancellár, Kaspar Schlick (†1449) egyik öccse 
volt. Kaspar 1415-ben a Konsatnzi Zsinaton lépett Luxemburgi 
Zsigmond (1387–1437) király szolgálatába kancelláriai jegyző-
ként. A hivatali ranglétrán mind feljebb emelkedve 1433-ban, 
miután Rómában lovaggá ütötte, főkancellárrá nevezte ki – el-
sőként a világiak közül – legbefolyásosabb tanácsadóját az 
uralkodó. Zsigmond közvetítése révén egy a Luxemburg-
házzal rokonságban álló sziléziai hercegnővel lépett frigyre, 
számos birtokadományt kapott, többek között szülőföldjén, 
Cheb (Egerland) vidékén, Észak-Magyarországon, valamint az 

                                                 
56 Felirata: A(n)o d(omi)ni M cccc lxxviij / o(biit venerabilis Egregivs 
decretorv(m) doctor d(omi)n(us)s Johan(ne)s / goldner Canonic(us) / 
Eccl(esi)e Ratispone(nsi)s et pleban(us) in werd 28 me(n)sis) may. KNORR–
MAYER 2008, 181. o. Nr. 262. 
57 Függelék 1, 2 és 4. sz. 
58 A települést Stájerországba helyezte OESTERLEY 1883, 476. Vö. 
http://www.burgen-austria.com/archive.php?id=1570 (utolsó letöltés: 2014. 
szeptember 14.) 
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észak-itáliai Bassanóban. Főkancellári hivatalát Habsburg Al-
bert (1438–1439) rövid regnálása alatt is megőrizte, majd a ki-
rály halálát követően néhány évig özvegye, Erzsébet királyné 
szolgálatában állt. 1443-ban III. Frigyes ismét kancellárrá ne-
vezte ki, mely hivatalt haláláig viselte. Az egyik pártfogója 
volt a Habsburg-udvarba kerülő kitűnő humanista, Aenea Sil-
vio Piccolomininek, a későbbi II. Pius pápának (1458–1464), 
aki több művében is emléket állított neki.59 A Habsburg ud-
varban is nagy tekintélynek és befolyásnak örvendő Kaspar 
természetesen testvéreit is támogatta. Nem kétséges, hogy 
Matthäus kezdeti pályafutását is ő egyengette, melynek egyik 
jelentős lépcsőfoka volt az említett várnagyság, s ugyancsak ő 
alapította a család cseh grófi ágát, 1487-ben hunyt el.60 

Goldner negyedik levelét szintén egy Schlickhez, jelesül 
Franzhoz címezte.61 Talán nem meglepő, hogy ő is az említett, 
cseh eredetű família tagja, Kaspar és Matthäus testvére volt. 
Az 1433-as tanév nyári szemeszterében iratkozott be a bécsi 
egyetemre, 1444 augusztusában lett a regensburgi 
székeskáptalan tagja, s még ebben az évben felvették a passaui 
dóm kanonoki testületébe. 1447-ben a bolognai egyetemen 
folytatott tanulmányokat. Időközben a stájerországi Bruck an 
der Murban, valamint a csehországi Olmützben plébánosi hi-
vatalt viselt. Egyházi pályafutása csúcsa az 1486-tól viselt re-
gensburgi préposti méltóság volt, melyet egészen 1497-ben 
bekövetkezett haláláig betöltött.62 

Mindezek alapján a levelezőpartnerek közötti kapcsolato-
kat a következőképpen rekonstruálhatjuk. A Schlick fivérek és 
Goldner között az egyik legfontosabb kapcsot a közös szárma-

                                                 
59 HOENSCH 1996, 475-477. o.; FUCHS 2007, 77-78. o.  
60 FUCHS 2007, 77. o. 
61 Függelék 3. sz. Vö. PASTOR 1901, 696. o. 2. jz.; HOFER 1931, 209. o. 
62 Vörös márványból készült sírköve a regensburgi székesegyház 
kerengőjében látható, melynek felirata a következő: Anno d(omi)ni Mo cccc 
lxxxx vij / v k(a)l(endas) decembris abiit R(evere)nd(us) in Chr(ist)o p(ate)r 
Francisc(us) / schlick Cano(n)ic(us) //ac p(re)posit(us) Eccl(es)ie 
Rat(isbonensis) c(uius) a(n)i(m)a req(uiescat) i(n) pace. KNORR–MAYER 
2008, 214-215. o. Nr. 314. 
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zási hely, a nyugat-csehországi Cheb jelentette, azaz földik 
voltak. A Luxemburg, majd a Habsburg udvarban számottevő 
befolyással rendelkező főkancellár, Kaspar Schlick ugyancsak 
fontos láncszem lehetett fivérei és Goldner kapcsolatában. Ő 
nem csupán öccsei pályakezdését egyengethette, hanem felté-
telezhetően Goldnert is felkarolta. Minden bizonnyal neki kö-
szönhette Goldner mind a boroszlói, mind pedig a szepességi 
egyházi javadalmát. Előbbi hátterében sziléziai családi kapcso-
latait, utóbbi esetében pedig felvidéki birtokai nyújtotta befo-
lyását sejthetjük. Míg Franz Schlick regensburgi kanonoki stal-
lumhoz jutásának hátterében a nagyhatalmú főkancellár pro-
tektorsága húzódhatott meg, addig Goldner ottani javadalmát 
már vélhetőleg Franz támogatásának köszönhette. A két kleri-
kus szoros, baráti kapcsolatát Goldner egyik levelének mi 
frater megszólítása mellett az is megerősíti, hogy Regensburg-
ban közös, a káptalani stallumukhoz tartozó házat tartottak 
fent.63 
 
 

A közvetített hírek  
 
Fentebb láthattuk, hogy az eseményről szóló hírek a legkülön-
bözőbb csatornákon áramlottak Európa-szerte, s a korabeli in-
formációs hálózat egyik csomópontja történetesen Bécs volt. 
Johannes Goldner tehát könnyen értesülhetett a keresztény se-
regek meglepő győzelméről. Kérdés azonban, hogy konkrétan 
mely médiumok révén szerezte a diadal körülményeire vo-
natkozó ismereteit? Szerencsés módon a leveleiben található 
utalások segítségével az információáramlás folyamatának e 
fontos szegmensei is feltárulnak. Számos alkalommal csak ál-
talánosságban utalt ismereteinek forrására. Egy ízben a szom-
szédos régiókból érkezett újságokra (multa ex finitimis 
regionibus ad nos afferentur quotidie nova) hivatkozott, majd a 
városszerte tapasztalható szóbeszédre (que singula prout 

                                                 
63 Uo. 
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narratur) utalt, melyet ő is hallott (ut ego audisset).64 A szájról-
szájra terjedő hírek valóságtartalma nyilvánvalóan nagy elté-
réseket mutathatott, főként a másod, harmad, sokadik közvetí-
tő által továbbadott hírek esetében lehetett nagy értékcsökke-
néssel számolni. Goldnernek a városi társadalomban elfoglalt 
helye, állásaiból eredő széleskörű kapcsolatrendszere révén 
megbízható információkhoz juthatott. Az egyik megnevezett 
informátora egy bizonyos Michael Baldauff volt, aki Budáról 
hozott híreket. Ő feltehetőleg a magyar fővárosban időző Juan 
Carvajal pápai legátus környezetéhez tartozott, amint erre az 
egyik levél alapján következtethetünk (dominus Michael Baldoff, 
qui heri sero venit de domino legato).65 Egy ízben éppen ő erősítet-
te meg (affirmat dominus Michael Paldauff) a Bécsben szájra ka-
pó hírt (audivi apud Sanctum Stephanum), miszerint Hunyadi a 
győzelemről tájékoztató levelében (in littera Huniad non est 
comprehensum) nem tett említést Kapisztránói érdemeiről,66 
melyre alább még visszatérek. Két, közelebbről nem ismert 
személy (venerunt duo, prefati duo dixerunt) Hunyadi környeze-
téből származó tudósításokkal (avisantes) érkezett. A főkapi-
tány levelére hivatkozva nyújtott tájékoztatást (ita nobis retulit) 
egy bizonyos Johannes Murfelder,67 s szintén Goldner infor-
mátorai között találunk egy Péter nevű személyt (Petrus 
referat).68 

A levelekben közölt hírek valóságtartamát mindvégig 
igyekezett nyomatékosítani Goldener, példának okáért a Franz 
Schlikchez küldött tudósításában egyértelműen kifejezésre jut-
tatta, hogy a Magyarországról érkezett újságok igazak 
(venerunt nova ex Ungaria et vera), melyekben ne kételkedjék 
(non dubitet).69  

A továbbított levelekben a legértékesebb információk az 
ostrom egyes részleteire vonatkoznak, de találunk adatokat a 

                                                 
64 Lásd: Függelék 1. sz. 
65 Lásd: Függelék 3. sz. 
66 Uo. 
67 Uo. 
68 Lásd: Függelék 4. sz. 
69 Lásd: Függelék 3. sz. 
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diadalt követő budai ünnepi eseményekre, a keresztes hadjá-
rat megindítására vonatkozóan egyaránt. A következőkben 
ezekből emelek ki néhányat. 

A seregek létszámára vonatkozó információk az egyes 
forrásokban meglehetősen nagy eltérést mutatnak, melynek 
következtében a szakirodalomban is különböző értékekkel ta-
lálkozunk. A Thuróczynál olvasható 400 ezer,70 illetve a 
Tagliacozzónál szereplő 160-200 ezer fős török sereg71 jelentős 
túlzásnak tekinthető, amint erre az újabb munkák egyértelmű-
en felhívták a figyelmet.72 Hasonlóképpen jelentős eltéréseket 
találunk a keresztény haderő létszámára vonatkozóan, mellyel 
kapcsolatban legutóbb Kubinyi András jogosan fogalmazta 
meg kételyeit. Jelesül arra utalt, hogy míg az újabb kutatás az 
oszmán haderő létszámadatait csökkentette, a keresztesek 
adatait viszont változatlanul hagyta.73 

A Goldner leveleiben található számok is nagy szóródást 
mutatnak, mindazonáltal a kútfőkben található becsléseknél 
alacsonyabb értéktartományba tartozókat is közölt. Első leve-
lében a hajóhadat mintegy 20 ezer (circa XX milia) főre taksál-
ta.74 A néhány nappal később kelt tudósításaiban pedig 100 
ezer főnél többre tette a legyőzötteket (ultra C milia), de azt is 
hozzáfűzte, hogy 200 ezer főről is beszélnek (dicunt ducenta 
milia).75 A szárazföldi csapatoknál megadott alacsonyabb érték 
lehet a realitáshoz közeli, amelyet megerősít Bernhard von 
Kraiburg beszámolója is, miszerint egy szemtanú elmondása 
alapján a török sereg létszáma nem haladta meg a 100 ezer 
főt.76 Mindez pedig a ma leginkább elfogadott 60-70 ezres 

                                                 
70 THURÓCZY 2001, 306. o. 
71 LEMMES 1906, 62. o. Megjegyzendő, hogy Tagliacozzo első, Július 28-án 
papírra vetetett levelében 100 ezer főre becsülte a török sereget. SZO 382. o. 
72 Erre összefoglalóan l. BABINGER 1957, 10. o. 
73 KUBINYI 2007, 13. o. 
74 Lásd: Függelék 1. sz. 
75 Lásd: Függelék 3-4. sz. 
76 „Item eur gnad sol wissen, von der niderleg wegen der Turken, daz ich der durch 
ain warhafften underricht pin, der die sach alle mit seinem augen gesehen hat. Von 
erst so hat der Turk zu disem zug uber hundert tausend man nye gehabt.” 
JOACHIMSOHN 1901, Beilage 5. sz. 
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becslésekhez közelít.77 A keresztény csapatok közül mindössze 
Hunyadi seregének nagyságára vonatkozóan közölt adatokat 
a bécsi professzor. Értesülései szerint a győztes dunai csatát 
követően a főkapitány éjszaka titokban 11 ezer gyalogost és 
ezer lovast küldött a várba (misit per Danubium furtim quasi XI 
milia peditum et quasi mille equites, quibus se adiunxit, et omnes 
intraverunt clam castrum).78 Ez teljesen egybecseng a 
Tagliacozzo által említett 12 ezres adattal.79 

A harci cselekmények közül első levelében a július 14-i 
dunai csatáról tudósított tömören. Az ostrom ezen epizódja 
meglehetősen jól ismert, elsősorban Giovanni Tagliacozzo,80 
Thuróczy János81 és Antonio Bonfini munkái nyomán,82 me-
lyet a szakirodalom is részletesen tárgyal.83 Az szinte minden 
munkában szerepel, hogy a török hajózárat a Hunyadi paran-
csára harcra alkalmassá tett vízi járművek, valamint a nándor-
fehérvári kikötőből érkező hajók törték fel. Goldner beszámo-
lójából ugyanakkor arról is értesülünk, hogy Hunyadi homok-
kal töltött (hajó)malmokat eresztett le a Dunán (molendinis, 
prius arena repletis liberis in Danubio dimissis), mely következté-
ben a törökök sok hajója elsüllyedt (naves plures […] 
submersit).84 

A castrum ostromának három fázisát úgyszintén említette 
Goldner (tres impetus fuerunt): először a vár alatt elhelyezkedő 
települést (in opidum ante castrum) özönlötték el a hitetlenek, 
ahol hosszú ideig tartó harcban (pugnaverunt cum nostris per 

                                                 
77 BARTA 1985, 236. o.; ÁGOSTON 2000, 239. o.; PÁLOSFALVI 2005, 112. o.; 
KUBINYI 2007, 13. o. 
78 Lásd: Függelék 1. sz. Vö. HOFER 1931, 195. o. 80. jz. 
79 SZO 384. o. Vö. HOFER 1931, 195. o. 80. jz. 
80 LEMMES 1906, 65-67. o. 
81 THURÓCZY 2001, 307-308. o. 
82 BONFINI 1995, 674. o. 
83 Pl. BABINGER 1953, 148-149. o.; HOFER 1964–1965, II, 286-288. o.; BARTA 
1985, 244-255. o.; CSEH 2007, 138-142. o. 
84 Lásd: Függelék 1. sz. Babinger és Hofer egyaránt említi Goldner levelére 
hivatkozva e részletet, azonban a járműveket egyszerűen tehercsónakként 
(Lastboot) határozták meg. Vö. BABINGER 1957, 13. o.; HOFER 1964–1965, II, 
387. o. 



Bécsi levelek a nándorfehérvári diadalról 

 118 

longum tempus) Isten segítségével a keresztények arattak győ-
zelmet (quasi prostrati sunt omnes). Ezt követte a második 
(iterum), majd harmadik (deinde tertii) összecsapás.85 Az utolsó 
támadás következtében a törökök már a vár közepéig nyomul-
tak előre (in medio quasi castri pugnaverunt), amikor 
Kapisztránói a keresztények segítségére sietett. A szerzetes 
ugyanis a vár egyik jól látható helyén állva (in pinnaculo loco 
castri eminenti stans), a keresztet magasra emelve (crucifixum 
erigens) fohászkodott az égiekhez, melynek következtében Is-
ten győzelmet adott a keresztényeknek (Deus eadem hora nostris 
triumphum dedit).86 Kapisztrán fohászának részleteit Goldner 
két levelében is felidézte, s egyúttal azt is hozzátette, hogy 
Hunyadi mindezt egyáltalán nem említette. Ez tehát ismét 
olyan információ, melyet mindössze Goldner levelei örökítet-
tek meg. A keresztények katonai akcióival kapcsolatban két 
további, fontos mozzanatot is feljegyzett: egyrészt, hogy sike-
rült két hatalmas ágyútornyot elfoglalniuk (turres duas 
fortissimas bombardis suis conclusasset).87 Másrészről pedig föld-
alatti alagutakat (foveis subterraneis) ástak a várvédők, melyek 
szintén hozzájárultak a győzelemhez.88 Ez utóbbi információ 
azért is kiemelkedő jelentőségű, mert ismereteim szerint 
Goldner levele az egyetlen forrás, amely megőrizte e harcásza-
ti szempontból fontos adatot. 

A várvívás során több ezer török maradt a csatatéren, 
köztük számos előkelő (omnes nobiliores), sőt maga a nagyvezír 
(viceimperator) is életét vesztette.89 A hadizsákmány is tete-
mesnek mondható: ezek közül 22 nagyobb ágyúról (bombardas 

                                                 
85 Lásd: Függelék 3. sz. 
86 Lásd: Függelék 3-4. sz. 
87 Lásd: Függelék 1. sz. Mindezt Johannes de Praga is említette ugyancsak 
Bécsben kelt levelében: unde per terram habito cum Turcis certamine quatuor 
milia ceciderunt et due bombarde grossiores Turcorum capte essent. UBL Ms. 1092, 
fol. 180v. 
88 Lásd: Függelék 1. sz. Az 1440-es ostromot kimerítően tárgyalja SZABÓ 
2014. 
89 Karadzsa pasa, rumélia helytartója, aki az ostromot irányította, július 20-án 
egy ágyugolyótalálat következtében életét vesztette, sőt maga a szultán is 
megsérült. HAMMER-PURGSTALL 1840, 442. o. 
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maximas), 200-at meghaladó haufnitzról (huffnitzbugschen), 
számtalan puskáról (pixides), arannyal, ezüsttel, élelmiszerrel 
és egyéb dolgokkal megrakott kocsikról tudósít Goldner.90 

A keresztény sereg oszmánok felett aratott csodával felérő 
győzelmét Budán (Bude tantus iubilus fuit) és országszerte 
örömtánccal (tripudia), örömtüzekkel (Ignes), valamint harang-
zúgással (pulsus campanarum) ünnepelték.91 A világraszóló di-
adal ismét reményt adott a hitetlenek elleni keresztes hadjárat 
megindítására, melynek időszerűségére Hunyadi is egyértel-
műen utalt V. Lászlóhoz küldött tudósításában.92 Mindez Hu-
nyadi levele nyomán Bécsben is köztudottá vált, mely infor-
máció Goldner egyik levelében is lecsapódott. Azt olvashatjuk 
ugyanis a vonatkozó részben, hogy a királynak lehetősége 
nyílna most a saját, valamint a görög területek visszaszerzésé-
re egyaránt (si maiestas sua et regna Grecorum dominio recuperare 
vellet, et magnam partem suorum).93 Ennek előkészítését valóban 
megkezdte az uralkodó – amint erre fentebb utaltam a Milá-
nóba küldött levele kapcsán –, és a keresztes had toborzását, 
mind Budán, mind pedig Bécsben tovább sürgette. A haderő 
bővítését szolgálták azok a keresztesek számára búcsút enge-
délyező pápai bullák is, melyeket július folyamán intézett a 
Magyar Királyság és a szomszédos területek legátusaihoz és a 
helyi klérushoz III. Callixtus.94 Goldner egyik beszámolójában 
arról tudósít, miszerint július végén Bécsben is kihirdették a 
keresztes bullát (hodie pronunciata est bulla, que dominus nostri 
beatissimi de data in profesto Sancte Margarethe ex urbe 

                                                 
90 Lásd: Függelék 3-4. sz. A zsákmányolt fegyverekről részletes jegyzéket 
készített egy V. László kíséretében 1456 novemeberében a helyszínen járt 
szemtanú. Vö. BIRK 1849, 251-252. o. 
91 Lásd: Függelék 3-4. sz. 
92 Pro eo ita sciat Vestra Serenitas, quod ad praesens ipse Imperator Turcorum tam 
maxime est destructus et confusus, ut si contra ipsum insurgerent Christiani, prout 
motum erat, extunc Deo concedente totum regnum Turciae obtinere possent, valde 
leviter: quia omnem suam potentiam ipse amisit sub hoc castro. FEJÉR 1844, 77. sz. 
93 Lásd: Függelék 3. sz. 
94 Carvajal július 13-án, Budán kelt levelében hirdette ki a búcsút a 
keresztesekhez csatlakozók számára. PRAY 1766, 170. o. A pápai bullák több 
másolata is fennmaradt. Vö. FRAKNÓI 1889, 32. o. 2. jz. 
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commendavi), melyet maga is hallott, sőt az oklevelet látta is (ita 
audivi in ambone pronunciare et vidi oculis meis bullam). Amellett, 
hogy a pápai irat legfontosabb részeit leveléhez illesztette, a 
misén a hitetlenek ellen elmondandó könyörgéseket is közöl-
te.95 
 
 

A levelek fennmaradása  
 
Végezetül a levelek utóéletéről kell röviden szólni. A tanul-
mány függelékében közölt missilisek közül három másolatát a 
Lipcsei Egyetemi Könyvtár 1092. számú kódexe tartalmazza. 
A 15. századi eredetű, 379 lapos papírkódex az 1457 és 1475 
közötti időszakhoz kapcsolódó különböző egyházi témájú 
szövegek kolligátuma.96 Mindazonáltal a kéziratos kötetben 
összesen négy Goldner levél lelhető fel, ugyanis a Matthäus 
Schlickhez intézett augusztus 3-i keletű kisebb, a tartalmat 
nem befolyásoló szövegeltérésekkel mind a 13., mind pedig 
178-179. fóliókon megtalálható.97 A kronológiát tekintve az el-
ső és a második, ugyancsak Matthäusnak címzett missilis a 
177-179. fóliókon található. Szintén e kódex őrizte meg Johan-
nes de Praga már többször említett, ugyanezen eseményről 
készült tudósítását is.98 

                                                 
95 Lásd: Függelék 2. sz. 
96 Mérete 31×21,5cm. Az egyhasábos latin nyelvű szövegek sorszáma 
oldalanként változó, kezdő vörössel színezett iniciálékkal látta el a másoló az 
egyes textusokat. A kötéstábla felső szélén lévő metszeten 15. századi 
kézírással a következő olvasható: De negociis ecclesie universalibus. Item de 
bohemis. Ab anno 1457 usque ad annum 1475. Az alsó szélén pedig ugyanazon 
kéztől: Secundus. Septem appellaciones ad generale concilium. HELSSIG 1996, 219. 
o. 
97 A fol. 13r incipitje: De prostratione Turcorum in regno Hungarie anno Domini 
1456 presente devoto patre Johanne de Capistrano ordinis minorum de observancia. – 
A fol. 178v incipitje: De triumpho Christianorum contra turcos anno 56 in profesto 
Marie Magdalene. Vö. HELSSIG 1996, 220. o. 7. sz. és 227. o. 79. sz. 
98 A fol. 181r incipitje: Novitates de Turcis scripte per magistrum Johannem de 
Praga, astronomum imperatoris ad magistrum Nicolaum Gerstmann. Vö. HELSSIG 
1996, 227. o. 79. sz. 
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Az általam ismert negyedik beszámoló függelékben kö-
zölt textusát az Osztrák Nemzeti Könyvtár 4498. számú, 188 
lapos, 1500 táján egybekötött kolligátuma őrizte meg.99 E kéz-
iratban található Hunyadi Garai nádorhoz intézett levelének 
másolata, valamint egy a diadalnak emléket állító néhány so-
ros latin nyelvű vers is.100 A Franz Schlickhez címzett levél Eu-
rópa-szerte ismertté válhatott a diadalt követően, ugyanis a 
Bécsin kívül több másolata is fennmaradt. Egy példánya Col-
marba került, ahol a városi könyvtár egyik kódexe (Murbacher 
Handschrift 45. sz.) tartalmazza a latin nyelvű szöveg hiányos 
másolatát.101 A levél egy további kópiáját őrizte meg a Vatiká-
ni Apostoli Könyvtár egyik kódexe (Codex Palatinus 368), s 
valamennyi fennmaradt példány közül mindössze ezen szere-
pel a címzett neve: Pro domino Francisco Schlick, canonico 
Ratisponensi.102 E levél széleskörű ismertségét az imént érintett 
három másolat mellett az a körülmény is alátámasztja, hogy 
két korabeli németnyelvű krónika, jelesül a Speyeri Króni-
kák,103 valamint Erhard Appenwiler munkája104 egyaránt kö-
zölték ennek szó szerinti német fordítását. E két kútfő egyúttal 
Hunyadi János egy-egy levelének német változatát is tartal-
mazza.105 Az említett források mellett az Augsburgi Évköny-
vekben az 1456-os diadalról olvasható részletgazdag ábrázolás 
hátterében is Goldner e beszámolójának kontúrjai rajzolódnak 
ki.106 Ez utóbbi esetben szerencsésen nyomon tudjuk követni 
az információ útját is, ugyanis a Johannes Frank, az említett 
augsburgi munka szerzője személyes kapcsolatban állt a bécsi 

                                                 
99 A kódex leírását l. TABULAE 1864–1899, III, 287–289. o. 
100 A fol. 185r incipitjén tévesen a következő szerepel: Epistola ad regem 
Ladislaum de depulso Turca ab obsesso Belgrado anno 1456. A vers kezdősora: 
Kryeschwißenburg Ungaria Machimetus per varia munimina vastavit. Fol. 187v. 
101 A levél kiadása, a szerkesztő kiegészítéseivel: APPENWILER 1890, 392-
394. o. 
102 PASTOR 1901, 696. o., 2. jz. 
103 SPEYERISCHE 1849, 408-408. o. 
104 APPENWILER 1890, 392-394. o. 
105 SPEYERISCHE 1849, 407-408. o. (V. Lászlóhoz); APPENWILER 1890, 390-
392. o. (Garai nádorhoz). 
106 A Goldner leveléből származó információkat lásd: FRANK 1896, 311. o. 
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dékánnal. E nexus egyértelműen megerősíti Goldner második 
Matthäus Schlickhez intézett levele, melyből megtudjuk, hogy 
Hanus Francknak beszámolt (referebam) az eseményekről, s vele 
továbbíttatta (commendavi presentandam) a küldeményt a cím-
zettnek, azzal a meghagyással, ha leírtakból valami nem lenne 
egészen egyértelmű (de quibus non scribo clarius), úgy Frank 
szóbeli kiegészítéseket tegyen (Vestre Maiestati dixisset).107  

Az elmondottak teljes mértékben alátámasztják, miszerint 
Európa-szerte nagy érdeklődés övezte az oszmánok előretöré-
sét és annak feltartóztatását, melynek kétségkívül az egyik 
legkiemelkedőbb eseménye az 1456-os diadal. A Hunyadi és 
Kapisztránói által vezetett, túlnyomórészt magyarokból álló 
csapatok nándorfehérvári győzelme élénken foglalkoztatta a 
kortársakat, így a hivatalos jelentések, diplomáciai iratok, pá-
pai bullák mellett a magánlevelezésben is helyet kapott. Min-
dezek következtében számos korabeli nyugati keresztény el-
beszélő munka is kiemelten tárgyalta az ostrom körülménye-
it,108 mely révén az esemény a 15. századi Európa, a Respublica 
Christiana kollektív emlékezetének részévé vált.  

 
 

Függelék  
 

1. 
Bécs, 1456. július 30. 
Johann Goldner bécsi dékán levélben tájékoztatja Matthäus 
Schlicket a nándorfehérvári diadalról. 
Eredeti: UBL, Ms. 1092, fol. 177v-178v. 
 

[177v] Pro magnifico domino Mattheo Slick, domino Novi 
Castri109 
 

                                                 
107 Lásd: Függelék 2. sz. 
108 A narratív források (inkluzíve a bizáci és az oszmán történetírók munkái) 
listáját lásd: HOFER 1931, 211-212. Vö. BABINGER 1957. 
109 Elpusztult vár Stájerországban. 
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Magnifice ac nobilis Domine! 
Multa ex finitimis regionibus ad nos afferuntur quotidie nova de 

incredibili apparatu et validissimi Turci exercitu, deque strenuis 
magnifici Iohannis de Hunyad110 contra inimicos Cristiani 
fortunatissimi aliorumque terrigenarum Ungarorum gestis, qui sua 
gloriosa industria miranda, ymmo digna inscriptione perpetua facit, 
que singula prout narratur, [178r] nisi presencium exhibitor sciret 
eaque, ut ego, audisset ad quem me refero plenius exarcassem 
tremorem, anxietatem ac devocionem populi Ungarici regenda per 
eos, qui a toto fere mundo se noscunt delictos, sine lacrimis audite, 
minime potui respicientes in adiutorium homini et non erat a Deo 
postulans auxilium. Clamant in celum pauperes, processiones 
faciunt per singulas civitates, vicibus duabus aut tribus in ebdomada 
presbiteri cum reliquiis, nudis pedibus virgines discalciate dispersis 
crinibus ab humerum ventilorum distincte dimissis vultibus in 
terram. Ita et vidue ac maritate complosis manibus ad modum ut 
virgines velo capitis exili utentibus, viri vero in alia cinerum ieiuniis 
et oracionibus multis. Nec est nacio sub sole, que nostris ac 
progenitorum nostrorum temporibus tantum pro fide Christi fuderit 
sanguinem, sicut gens Ungarica, et nemo percipit corde, nuncquid 
clipeus et murus a multis retroactis temporibus nostro fidei vero cre-
do in hoc, que vidit, testis michi erit, cum in partibus illis aliquando 
conversata est. Ac non est, qui misereatur pupillis suis111 clamat, 
legatus apostolicus112 scribit, ammonet, vocat lamentatur omnium 
peccatorum remissionem ex sola contricione sive confessione 
concedens celum aperit, nec est ex principibus nostris, qui ingredi 
cupiat preter simplices et pauperes, quorum, ut dicit, veritas est 
regnum celorum ymmo, quod periculum in mora sit, suis litteris 
profitentur, clamant hic predicatores, nec quid factis factum sit 
usque per principes christianos hac in re favorabilissima, scio Deus 
fortunetur hec omniam nos Almani in decisim habemus in memores 

                                                 
110 Hunyadi János erdélyi vajda, gubernator (1446–1452), országos 
főkapitány. Személyére lásd: TEKE 2002. 
111 Vö. Zsoltárok könyve 108,11. 
112 Juan de Carvajal coriai (1438–1443), plasenciai püspök (1446–1470), a SS. 
Angeli diakónus-bíborosa (1446–1461), portói püspök-bíboros (1461–1469), a 
bíborosi kollégium kamarása (1469). Vö. HC II, 9, 59, 60, 66, 123, 216; 
FRAKNÓI 1889. 
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nostre salutis timorem Dei postponentes nomine homines sunt nobis 
similes ad ymaginem summe trinitatis creati non ante oculos 
habentes, quia nos primi, si Ungari, quod Deus avertat, 
succumberent, essemus, timeo de plaga nationis Teutonice magna 
propter hanc solam immanitatem eveniem irremediabilem Deus 
fidelis in se sperantes non deserit eis hiis diebus auxilio fuit, cum 
Turcus, hostis iste sevissimus castrum Krichisweyssenburg113 
impetu ingenti aggrederetur, et turres duas fortissimas bombardis 
suis conclusasset in discessu nostri ultra quatuor milia inimicorum 
crucis Cristi prostraverunt partim ictibus, partim industriosis foveis 
subterraneis precipitantes gubernator iste vir strenuus [178v] ad 
bella doctissimus sua ingenti usus industria interim molendinis, 
prius arena repletis liberis in Danubio dimissis, quorum impetuoso 
incursu pregravedine naves plures cum populo Turcorum circa XX 
milia fere submersit audiens, bestia crudelis hec cum suo exercitu per 
quatuor miliaria a castro discessit, Deus secundet corda principum 
nostrorum et illuminet cum vada prius per inimicos fidei occupatur 
nobis pateant nunc libera de quo Deus sit benedictus per infinita 
secula.  

Hec malui V. M. quam nichil scribere cum rerum novarum vos 
scio esse cupidum, valeat V. M. 

Scriptum ex Wyenna, feria sexta ante vincula Petri anno etc. 
LVIo per Iohannem Goldner, decanum Sancti Stephani ibidem. 
 
2. 
[Bécs, 1456. július 30.] 
Johann Goldner bécsi dékán Matthäus Schlickhez intézett elő-
ző levelének kiegészítése. 
Eredeti: UBL, Ms. 1092, fol. 179v-180r. 
 

[179v] Magnifice Domine! Referebam me ad Hanus Franck,114 
cui hanc litteram meam commendavi Vestre Maiestati 
presentandam, proconceperam, quod alia de quibus non scribo 

                                                 
113 Helyesen: Griechisch-Weißenburg, Nándorfehrérvár görög nevének (Alba 
Graeca) német tükörfordítása. 
114 Johannes Franck az augsburgi Szt. Ulrich és Afra Benedek-rendi monostor 
szerzetese. Vö. FRANK 1896, 285. o. 
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clarius, Vestre Maiestati dixisset, sed ex quo alius nunctius 
occurrebat statui alia Vestre Magnificencie innotescere premisi in 
littera mea, quia pauperum est regnum celorum veritate attestante 
verum scripsi, cum hic congregati sunt milites Christi ad tria milia 
cruce signati ex diversis hominibus sutores, sartores, vineatores etc., 
qui nunc istis diebus processiones sollemnes marnis (?) per totam 
civitatem fecerunt: precedentibus presbiteris, monachis et conversis, 
doctoribus, magistris aliquibus et baccalaureatis etc. signatis, et bene 
armatis, qui sponte se Deo obtulerunt et contra Turccum ituri 
expresse professi sunt, naves parate sunt. Ista septimana, audio, 
descendent Deus eis auxilio sit nullus militari habitu insignitus 
neque nobilis, sed pauperes machanici ordo etc. nobilium pervertitur, 
scribitur, clericis: tu supplex ora, ad milites et nobiles: tu protege, 
hodie monachis clero et laboratoribus: tu protege, et pro nomine 
Ihesu pugna dicitur. Ecce qualis hec mutacio, hec hodie vere vidi ad 
oculum, nec pauperes usque capitaneum habent quamquam in 
magna, ut promisi congregati multitudine Deus autem eorum 
protector, defensor et gubernator erit. Plura in hac re scribenda 
essent, que causa brevitatis omitto, quia eciam tempus non potuit. 
Casper Smidel poterit supplere defectum etc. Rex et dominus 
imperator usque non sunt concordati speratur, tamen de bona 
concordia. Hodie pronunciata est bulla, que dominus nostri 
beatissimi115 de data in profesto Sancte Margarethe116 ex urbe 
commendavi memorie a predicatore hos articulos. Primus, papa 
mandat omnibus presbiteris eciam religiosis, ut in missis legendis 
imponant collectam contra infideles, que legitur sexta feria, magna 
„Omnipotens sempiterne Deus” etc. et quociens tociens indulgentia 
C dierum. Item instituit processionem per universum orbem omni 
dominica sequenti mensis novembris per singulas civitates, villas et 
opida (!), ubi sunt ecclesie et monasteria fiendas et ipsis clericis et 
monachis etc. laycis utriusque sexus sequentibus indulgencias VII 
annorum et tot Karenas. Item, scribit in eadem bulla esse christianis 
de necessitate salutis subvenire contra Turcos. Item, maledicit 

                                                 
115 III. Callixtus pápa júliusban több bullát intézett a magyar és szomszédos 
országok klérusához, hogy búcsú hirdetésével minél több keresztest 
toborozzanak a török elleni harcra. FRAKNÓI 1889, 32. o. 2. jz. 
116 Július 12. 
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omnibus, qui cruce signatos impediunt [180r.] in itinere eorum et 
quovis alio modo impediantur, quo iniqueant. Item, omnibus 
maledicit, qui impediunt, disuadent verbo sancto hos, qui crucem 
assumere volunt, aut contra Turcum ire. Item, percipit sub 
obediencia omnibus, quia apud ecclesias fiat pulsus trina vice ante 
vesperum ad modum Ave Maria, et quicunque layci utriusque sexus 
vel alii flexis genibus dixerint Pater noster et Ave Maria, vicini XL 
dies indulgenciarum consecuntur, qui vero triea dixerint, centum et 
plura alia graciose distribuit, que memorie nequivi commendare. Ita 
audivi in ambone pronunciare et vidi oculis meis bullam, quam 
dominus legatus apostolicus episcopus Papiensis117 dum (?) ad 
partes superiores. 
 
 

Collecta ad missam 
Omnipotens sempiterne Deus in cuius manu sunt omnium 
potestates, et omnium regnorum iura, respice benigne in auxilium 
christianorum, ut gentes paganorum, qui in sua ferocitate confidunt, 
dextera tue potencie conterantur per [dominum nostrum]. 
 

Secretis 
Sacrificium Domine, quod ymmolavimus, intende, ut propugnatores 
tuos ab omnium exuas nequicia paganorum et in tue protectionis 
securitate custodias per dominum nostrum. 
 

Complendis 
Protector noster aspice Deus et propugnatores tuos a paganorum 
defende periculis, ut a perturbacionibus se moti liberis tibi mentibus 
deserviant per dominum nostrum. 
 

Ante Contra inimicos 
Congregati sunt inimici nostri et gloriantur in virtute sua contere 
fortitudinem illorum Domine, ut cognoscant, quia non est alius, qui 
pugnat pro nobis nisi tu Deus noster. 
 

Versiculus 

                                                 
117 Giovanni Castiglione páviai püspök (1453–1460). Vö. HC, II, 212. 
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Disperge illos domine in virtute tua et depone eos protector noster 
domine. Collecta ut supra Omniptens sempiterne etc. 
 
 
3. 
Bécs, 1456. augusztus 2. 
Johannes Goldner bécsi dékán levélben tájékoztatja Franz 
Schlick regensburgi kanonokot118 Nándorfehérvár ostromáról. 
Eredeti: ÖNB, Cod. 4498, fol. 186r-187r. – Részleteket közölt 
belőle: HORVÁTH 1861a, 65-66. o.; E részeket ismét közölte: 
BÖLCSKEY 1923–1924, II, 317. o. 
 
[186r] Epistola de iactura urbis Constantinopoleos scilicet de depulso 

ab obsesso Belgrado Turca a. 1456 
 

Venerabilis Domine! Heri119 [cum] clausis litteris vestre 
reverencie mittendis venerunt nova ex Ungaria et vera, de quibus 
Dominacio Vestra non dubitet, sed omnibus bonis fautoribus in 
veritate dicere poterit secure, quod cras octo [186v] dies venerunt120 
duo quidam Cristiani de exercitu Thurci, avisantes gubernatorem,121 
quod Thurcus et omnes sui nobiliores iuraverunt per Machimet122 
perdere omnes vitam et castrum Krieschwißenberg obtinendum, et 
quomodo dispositi sunt feria quarta, que fuit pro festum Marie 
Magdalene123 aggredi. Iohannes Huniad gubernator nocte eadem 
misit per Danubium furtim quasi XI124 milia peditum et quasi mille 

                                                 
118 A levél egy további másolatát őrizte meg a Vatikáni Könyvtár egyik 
kódexe, melynek címzése a következő: pro domino Francisco Schlick, canonico 
Ratisponensi. PASTOR 1901. 696. o. 2. jz.; HOFER 1931, 209. o. 
119 Augusztus 1. 
120 Július 26. 
121 Hunyadi János. 
122 II. (Hódító) Mehmed szultán (1451–1481). Életére lásd: BABINGER 1953. 
123 Július 21. 
124 HORVÁTH 1861a. olvasata: XII, amit BÖLCSKEY 1923–1924. is átvett. A 
colmari kéziratban quadraginta milia peditum szerepel, melynek német 
tükörfordítása megtalálható Erhard von Appenwiler krónikájában is: 40 
tusent fuszfolck. A Speyeri Krónika, valamint Johannes Frank Augsburgi 
krónikája szintén ezt a létszámot tartalmazza. APPENWILER 1890, 327, 392. 
o.; SPEYERISCHE 1849, 408. o.; FRANK 1896, 311. o. Vö. HOFER 1931, 195. o. 
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equites, quibus se adiunxit, et omnes intraverunt clam castrum. 
Mane, feria quarta,125 prout prefati duo dixerunt, factum est. 
Irruerunt enim bestie crudeles in opidum (!) ante castrum et 
pugnaverunt cum nostris per longum tempus, qui a nostris per Dei 
gratiam quasi prostrati sunt omnes, denuo alii non fessi, qui iterum 
pugnaverunt, deinde tertii succubuerunt. Quod pater iste 
Capistranus Ioannes,126 in pinnaculo in loco eminenti castri stans, 
crucifixum erigens, clamabat flebili ullulatu: „O Deus meus, o Ihesu, 
ubi sunt miserecordie tue antique! O veni, veni in adiutorium! Noli 
tardareVeni! Libera, quos pretioso sanguine redemisti! Veni, noli 
tardare, ne dicant: ubi est Deus eorum!”.127 Et hoc de Capistrano 
non comprehenditur in littera gubernatoris, sed qui ascendunt, 
dicunt, ut etiam affirmat dominus Michael Baldoff [187r], qui heri 
sero venit de domino legato,128 qui vidit, quod pridie129 Bude tantus 
iubilus fuit cum campanis omnibus et ignis etc. Ita, mi fratrer, 
pugna ista duravit multis horis, et tres impetus fuerunt, sed 
nobiscum fuit Deus ita, quod infideles fugam dederunt et prostrati 
sunt ultra C milia. Quod littera lecta est heri domino Pataviensi.130 
Et dominus Iohannes Mulfelder ita nobis retulit, quod Huniad 
scribat, tot esse interemptos, de quorum numero scribere nescit. 
Insecutus est eos octo miliaribus, et tam avidi fuerunt pauperes 
Christi, non aurum, nec argentum curaverunt, sed omissis omnibus 
curribus, bombardis, victualibus, continuo eos insequebantur. Tot 
interemerunt in fuga, quod numerus scribi nescitur. De quo omnipo-
tens Deus sit benedictus! Pauci nobiles ibi fuerunt, sed solum 

                                                                                                   
80. jz. A bécsi kódexben található számmal kapcsolatban korábban Hofer is 
megjegyezte, hogy az vagy XI-nek, vagy pedig XL-nek olvasható. Magam 
Hofer tanulmányát akkor még nem ismerve, a kisebb értéket betűztem ki a 
kéziratból. Nagyon valószínű, hogy a másolatokban olvasási hiba révén 
kerülhetett a 40 ezres létszám, hiszen a Nándorfehérvárhoz felvonult, 
valamint a várban tartózkodó haderő összlétszáma sem érte el ezt. Vö. 
HOFER 1964–1965, II, 371. o.; BARTA 1985, 236. o.; ÁGOSTON 2000, 239. o. 
125 Július 21. 
126 Giovanni da Capestrano obszerváns ferences prédikátor, a keresztes sereg 
vezetője. Életére lásd: KULCSÁR 1987. 
127 Vö. Zsoltárok 113,10. 
128 Juan Carvajal bíboros, pápai legátus. 
129 Július 31. 
130 Ulrich von Nußdorf passaui püspök (1451–1479). HC II, 213. 
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mechanici. Vereantur effeminati nobiles, quod tam egregium actum 
neglexerunt, superbie solum inherentes, et qui vanitates sunt 
sectantes, non que honor Dei et status eorum [poscit]. Item Thurcus 
omnes nobiliores perdidit et viceimperatoris.131 Item bombardas 
receperunt XXII maximas, de XXXII palmis in longum et in latum 
VII, et huffnitzbugschen CC et ultra. Hoc scribit gubernator filio 
suo,132 ut regi133 mox referat, quod si maiestas sua et regna 
Grecorum dominio recuperare vellet, et magnam partem suorum. 
Veniat et non tardet; iam via serenissime maiestati regie preparata. 
Ita litteram heri134 sero ad Budam missa est. Hodie135 hora nona 
reversa legatio per totam civitatem equitavit, buccinis precedentibus 
proclamando: ut omnes volentes recipere stipendia a regia maiestate 
veniant, quibus omnibus dare velit affluenter. Item cum viderunt 
navis et galeis Thurci ipsorum tantum imminere periculum, dimissis 
galeis se ad terram in fugam dederunt. Aliqui incenderunt aliquam. 
Sic stare dimiserunt. Ex Wienna, cursorie feria II, in die Sancti 
Steffani pape et martiris, anno Domini MCCCCLVI. 
 
4. 
Bécs, 1456. augusztus 3. 
Johannes Goldner levélben tájékoztatja Matthäus Schlicket a 
nándorfehérvári diadalról. 
Eredeti: UBL, Ms. 1092, fol. 178v-179r. A szöveg kisebb, a levél 
tartalmát nem befolyásoló eltérésekkel megtalálható uo. fol. 
13r-v. Ez utóbbi alapján adta ki: IORGA 1899–1916, IV, LXX. 
sz. (141-143. o.). 
 

[178v] De triumpho christianorum contra Turcos annorum LVIo, 
in profesto Marie Magdalene.136 

 

                                                 
131 Daji Karadja pasa, nagyvezír. HAMMER-PURGSTALL 1840, 442. o. 
132 Hunyadi László. 
133 V. (Utószülött) László magyar és cseh király (1440/1452–1457). 
134 Augusztus 1. 
135 Augusztus 2. 
136 Július 21. – A fol. 13r szövegvariánsa: De prostratione Turcorum in regno 
Hungarie anno Domini 1456, presente devoto patre Johanne de Capistrano, Ordinis 
Minorum de Francia. 
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Venerabilis Domine! De vindicta quam in profesto beate Marie 
Magdalene137 plebs christiana in Turcos, sevissimos crucis Cristi 
benedicti inimicos, fecit, presencium exhibitor Vestra Dominacio 
informabit; ubi Deus, non homines pugnare, cum ultra centum 
milia, ymo dicunt ducenta milia, prostrati sunt, paucissimi vero de 
nostris; magna spolia obtinuerunt, bombardas duodecim maximas, 
que in longum XXXII habentes palmas, in latum VII, communes 
vero pixides sine numero, currus cum auro et argento, victualibus et 
aliis preciosis rebus; copiosissime modis, quibus inimici castrum 
aggressi sunt, Petrus referat, et quibus modis etc. Cum tertius 
impetus fieret, ubi nunc et fortissimi et strenuissimi ex Turcis in 
medio quasi castri pugnaverunt, nostri quasi succubuissent. Videns 
hoc pater ille beatus dominus Iohannes de Capistrano,138 in loco 
castri eminenti stans, in celum clamans, lacrimis videns affliccionem 
populi cristiani, qui ait, crucifixum manifixum manibus extendens: 
„O deus, o Deus, o Deus, o Ihesu, veni, succurre miseris. Dormis, mi 
Ihesu? O Deus, ubi sunt misericordie tue antique? O veni in 
adiutorium, veni, noli tardare! Ne dicant inimici nostri ubi est Deus 
eorum? Veni, vide affliccionem populi tui, quem redemisti sanguine 
tuo!” Quid factum est? Deus eadem hora nostris triumphum dedit. 
Hoc in littera Huniad non est comprehensum, sed referent veridici. 
Et ista hora audivi apud Sanctum Stephanum139; hec predicta [179r] 
affirmat dominus Michael Paldauff, qui heri140 ex Buda de recenti 
venit; et qualia tripudia, ignes, pulsus campanarum in civitatibus 
Ungarie peragitur, non vocibus illud sufficienter exprimere possunt; 
plausus et gaudia magna ipsorum sunt. Et merito Deus est 
benedictus in secula etc. fugavit; eos gubernator et insecutus est per 
septem miliaria. Considerat Dominacio Vestra, quam avidi pauperes 
fuerunt christiani, quod non aurum neque argentum, non currus 
cum rebus preciosis adverterunt, sed solum vindictam sanguinis 
Cristi innocentis pre oculis gesserunt, Turcum et suos insequentes. 
Nomine hoc signum magnum a Deo, quod tam paucus populus 
tantam multitudinem, ymmo quasi innumerabilem, prostravit, et 

                                                 
137 Július 21. 
138 Giovanni da Capestrano. 
139 A Stefanskirche Bécsben. 
140 Augusztus 2. 
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fugavit residuum. Hec vera sunt que Vestra Dominacio aliis bonis 
fautoribus secure scribere poterit. O Deus, illumina corda tuorum 
principum fidelium superiorum, qui, si, ut referunt isti, de recenti 
veniunt populum haberent, Constantinopolim indubie restaurarent. 
Tantus enim pavor ex hoc conflictu Turcum et suos invasit, quod 
unus nostrum decem fugaret. Dicit dominus Michael, quod 
nunquam credidisset nisi oculis vidisset, tantum populum in 
Ungaria esse, quantus sicut nix confluit turbatim: paucissimi exteri 
ibi fuerunt in conflictu, sed incole dumtaxat, qui pugnaverunt. 
Cras141 et feria sexta142 ex Wyenna ibunt qui se heri143, et hodie144 
cum magna devocione sacramento Eucaristie communicaverunt ad 
minus tria milia pauperes simplices, – nullus cliens, aut satrapas 
neque nobilis. Vereatur effeminata hic miliciaque, tantum superbie 
inherens ac vanitates sectans, tam strenuos, viriles ac militares actus 
negligentes. Vidi eos die dominico processionatim: precedebant 
sacerdotes, monachi, conversi, doctores, magistri, baccalarii et 
licenciati in numero tricenti bene armati, aciem tocius populi 
gerentes, alii sartores, sutores etc. pauperes usque sine capitaneo et 
capite vadunt; a rege aut superioribus datis, quod miserandum est. 
Credo amplius scribere contra vulgare dictum: clero, tu protege, et 
militibus, tu ora aut labora et mechanici milites facti sunt. Parcat 
michi Dominacio Vestra scribo hec, milicie a qua processi 
compaciendo, cum tantam ignominiam nostris saltim temporibus 
nunquam passa est, sicut modo. Heu quanta confusio, quod inter tot 
milia unicus non debeat reperiri cliens! Taceo de magnis. Wyenna, 
feria tertia in die inventionis Sancti Steffani, anno etc. LVI. 

 
[Per V. D. Johannem Goldner pro Magnifico domino Matheo 

Slick, domino Novi Castri.]145 
 
 
 

                                                 
141 Augusztus 4. 
142 Augusztus 6. 
143 Augusztus 2. 
144 Augusztus 3. 
145 A fol. 13v. szövegváltozata. 
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KAJTÁR ISTVÁN 
 

LEPANTO, 1571. OKTÓBER 7. 
A KERESZT ÉS A FÉLHOLD TENGERI ÜTKÖZETE 

 
 

Háború és béke a Földközi -tengeren 
 
A mediterráneum kultúrák bölcsője – népek találkozóhelye, a 
térségben mindig kitüntetett szerepet játszik, ahogy gyakran 
nevezik, a „fehér tenger”.1 Kereskedőhajók szelik habjait, de 
vizein időről időre hadiflották is megütköznek, így Szalamisz-
nál Kr. e. 480-ban,2 vagy Actiumnál Kr. e. 31-ben – a fegyverek 
erejével eldöntve a hatalompolitikai kérdéseket. 

A keresztények flottája és a török hajóhad 1571. október 7-
én bekövetkezett lepantói összecsapása, mint a tengeri hábo-
rúk történetének talán legnagyobb gályacsatája3 illeszkedik e 
sorba.4 
 
 

A stratégiai helyzet a Földközi -tengeren a 16.  
században  
 
A mediterrán térségben a 16. században lényegében a török 
szultán birodalmának állandó terjeszkedése, a spanyolok ér-

                                                 
1 A tenger és Európa (ebben a Mediterránum) viszonyáról alapmű: MOLLAT 
DU JOURDIN 1996. Népszerű áttekintés: HANKE 1965. 
2 KAJTÁR 2013, 182-187. o. 
3 A lepantói csatára a Görögország nyugati partjainál fekvő patrei-öbölben 
került sor. 
4 BLACK 2006, 113–117. o.; CROWLEY 2009, 158-181. o.; DAUBER-SPADA 
1992, 81-112. o. KALMÁR én. 29-49. o.; KARSTEN–RADER 2013, 151–179. o.; 
LUKINICH–MARKÓ én., I. 407–427. o.; MORDAL 1963, 58–67. o.; PEMSEL 
2003,; PEMSEL 2004, 296–299. o.; RODGERS 1967, 167–215. o.; STENZEL 
1909, 122–161. o.; ERDŐDY 1967, 175–189. o.; THUBRON 1981, 132–161. o.; 
ZIMÁNYI 1963. 
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dekérvényesítésre törekvése, továbbá Velence kereskedelmi 
politikája határozták meg a tengeri stratégiai erővonalakat és 
preferenciákat.5 

A török birodalom jellegéhez tartozott a hódító–rabló 
hadjáratok viselése. Tengeri és szárazföldi hadereje a kortár-
sak szemében a 16. század derekáig legyőzhetetlennek tűnt. 
Az évszázad elején a Földközi-tenger déli partvidéke – eseten-
ként vazallusként – az Oszmán Birodalom része lett, a görög 
térséget is alávetették. Egyedül Málta sikertelen ostroma 
(1565) volt mintegy szálka a Török Birodalom testében.6 

A spanyol királyság egyesülése után a 16. században eu-
rópai vezető szerepre törekedett, de aktív volt a barbareszk ál-
lamokkal szemben is, különösen Algír és Tunisz esetében. A 
század folyamán a térség kikötői felváltva voltak spanyol, il-
letve muszlim kézen.7 A spanyol törekvések néhány enklavé 
kivételével Észak-Afrikában végül kudarcot vallottak, a spa-
nyol katonapolitika fő iránya Nyugat-Európára tevődött át. 

Velence a levantei kereskedelmi érdekeit elsősorban dip-
lomáciai eszközökkel biztosította, a fontosabb stratégiai pon-
tokon erődöket emelt és szükség esetén hajórajokat küldött 
harcba.8 A 15. század végétől egyre hatalmasabb erő veszé-
lyeztette a velencei érdekeket: a török szultánok birodalma.9 

 
 

                                                 
5 PEMSEL 2004, 563–302. o. 
6 BRANDES 2000, 223–224. o.; PEMSEL 2004, 292–93. o.; DAUBER–SPADA 
1992, 81–110. o. 
7 PEMSEL 2004, 296–299. o. 
8 THUBRON 1981, 132–161. o. 
9 Velencében már évszázadok óta a szimbolikus menyegzőre sajátos szertar-
tás keretében került sor. A doge a nyílt tengerre kievező Bucentauro nevű ál-
lami díszgályáról egy gyűrűt ejtett a tengerbe, és azt kiáltotta, hogy eljegyzi a 
tengert Velence jogos és igazságos uralma jegyében. THUBRON 1981. 9. o. A 
feljegyzések szerint a szultáni udvarban a nagyvezír megjegyezte a velencei 
követnek, hogy bár a doge minden évben eljegyezte a tengert, de a jövőben 
az igazi vőlegény a szultán lesz. THUBRON 1981, 101. o. A kínos 1499-es 
közjáték során a velencei követ erre megjegyezte, hogy az eljegyzés csak az 
Adriára vonatkozik. 
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A mediterrán térség alapvető hadihajó típusai: a  
gálya és a galeassz  
 

 
Török gálya10 

 

 
Spanyol galeassz11 

                                                 
10 Forrás: NEUKIRCHEN 1988. 165. o. 
11 Forrás: GULAŠ- LEŠČINSKY 1979. 48. o. 
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A földközi-tengeri gályák és galeasszok karakterikusan jelle-
mezték az itteni tengeri háborúkat.12 A gálya a bizánci 
dromonból fejlesztett evező-vitorlás hadihajó volt. Az 1000. 
esztendő tájékán bukkant fel az itáliai kereskedővárosok flot-
táiban. Megnyújtott, karcsú törzsének hosszúsága körülbelül 
50 métert tett ki, szélessége 7 m, merülése 2,5 m volt. A 13. 
században két, sőt három latin vitorlával szerelték fel, de az 
eddigi két evezősor helyett csak eggyel hajózott. Miután az 
evezők hosszabbak lettek, súlyuk megnövekedett, az adott 
evező kezeléséhez három-hét emberre volt szükség. A gálya 
tatján emelkedett egy kisebb felépítmény, amely a magas ran-
gú tiszteket szolgálta. A hajó orrában volt a megerősített döfő-
sarkantyú, amelyet a tengerészgyalogság rohamhídként is fel-
használt támadásnál. A hajó elején kisszámú ágyút helyeztek 
el. 

A Földközi-tenger l6-17. századi hadihajója volt a 
galeassz. Szélesebb és hosszabb a gályánál, ezért három árbo-
cot hordozott, a ferde vitorlarudakon latinvitorlákkal látták el. 
Az evezők száma mindkét oldalon 30-50 lehetett. Az evezősök 
a fedélzet alatt kaptak helyet, hogy a vitorlakezelést és az 
ágyúk bevetését ne akadályozzák. A hajót 60-70 ágyúval sze-
relték fel, az ágyúkat a hajóorrban, a tatfelépítményen, de fő-
leg a hajó oldalain helyezték el. A galeassz magasabb hajóol-
dallal készült, mint a gálya, bár a nyílt óceáni hajózásra még 
így sem volt alkalmas. Vitorlás volt, de harcban csak evezők-
kel hajtották. Az evezőknél átlagosan 4-7 ember ült. A törzs 
hossza elérte 80 métert, a vízkiszorítása 1.000 tonna körül 
mozgott. 400 evezős, 300 tengerész és tengerészgyalogos kato-
na befogadására volt alkalmas. Óriás gályának is tekinthetjük, 
amelynek tüzérségi ereje messze felülmúlta a közönséges gá-
lya tűzerejét. A gályától eltérően azonban nem terjedt el észa-

                                                 
12 KULÁŠ–LEŠČINSY 1979, 46,48. o. Stratégiájuk és taktikájuk legjobb ismer-
tetése STENZEL 1909, 122–155. o. és RODGERS 1967, 167-215. o. A megfelelő 
címszavakat Lásd még DUNSZUS–HENRIOT–KRUMREY 1987, 119–121. o. 
Természetesen a felderítés, szállítás igénye egyéb hajótípusokat is kitermelt a 
kor „csatahajói” mellett, például a frigatast és a galiotát. THUBRON 1981, 
131. o. 
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kon, földközi-tengeri hajótípus marad. 
 
 

Ciprus török kézre kerül  
 
A velencei kereskedelmi útvonalak biztosításában kulcsfon-
tosságú volt Ciprus birtoklása.13 A gazdag és stratégiai szem-
pontok alapján nagyfontosságú sziget 1489-ben került velencei 
uralom alá, amikor Cornaro Katalin özvegy királynő lemon-
dott a gazdag tartományról.14 

A török állam a 16. század derekán szemet vetett a „biro-
dalom torkában” lévő tartományra. A partraszállásra 1570 
nyarán került sor, 1570. szeptember 9-én elesett a sziget fővá-
rosa, Nicosia. Csak Famagusta erődje védekezett az elsöprő 
erejű török haderővel szemben Marc-Antonio Bragadino veze-
tésével.15 

A török ostromtüzérség csapásai és a szakszerű aknász 
műveletek ellenére Famagusta sokáig kitartott, de hiába re-
ménykedett felmentő hajórajban. 1571. augusztus elején az 
erőd tisztes feltételek mellett megadta magát. Augusztus 6-án 
Bragadino augusztus 6-án akarta átadni a kulcsokat, ekkor La-
la Musztafa pasa erőteljes hangon azzal vádolta a velencei 
tiszteket, hogy fogoly törököket öltek le előző éjjel. A velencei 
küldöttséget azonnal lemészárolták. Bragadinót megcsonkítot-
ták, majd elevenen megnyúzták, bőrét szalmával kitömték, pi-
ros ernyő alatt tehénre ültetve körbevitték és Sztambulban is 
mutogatták.16 

A Szent Liga hajóhada Famagusta felmentésével végzete-
sen elkésett, hiszen a lepantói ütközetre két hónap múlva, ok-
tóber elején került sor. Ciprus hosszú időre török kézre került. 

 
 

                                                 
13 ZIMÁNYI 1983, 84. o. 
14 Uo. 14. o. 
15 PEMSEL 2004, 292. o. 
16 THUBRON 1981, 138. o.; ZIMÁNYI 1983, 91-94. o.; A magyar végvári har-
cokban is ismételten előfordult a török hitszegés. 
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A Szent Liga megalakulása  
 
A 1566-ban megválasztott V. Pius pápa (1504-1572) tisztában 
volt azzal, hogy a törökök ellen csak nagyhatalmi összefogás 
érhet el sikereket.17 1571. május 19-én létrejött a Szent Liga: 
Spanyolország, Velence és a pápai állam, félretéve érdekellen-
téteiket, a török elleni defenzív és offenzív katonai fellépésre 
szövetkezett. A szövetkezés18 örökre szólt, a török megsemmi-
sítése és a megszállt területek felszabadítása volt a cél. A közös 
flotta kétszáz gályából, száz szállítóhajóból állt, a közös had-
erőt 50 ezer gyalogos és a szükséges mennyiségű ágyú felvo-
nultatása egészítette ki. A fővezér Don Juan ď Ausztria lett, 
helyettese Marc-Antonio Colonna, a pápai hajóraj parancsno-
ka. A felmerülő költségek hatalmasak voltak, hiszen egy gálya 
éves fenntartása megfelelt az építési költségének. A szerződő 
felek felosztották a terheket: a spanyol uralkodó 3/6, Velence 
2/6, a pápa 1/6 részt vállalt magára.19 

A Liga meghirdetése hatalmas lelkesedést váltott ki a ka-
tolikus lakosságból. 
 
 

A szembenálló felek flottái  
 
A flottákat alkotó hajók számát illetően a források különböző 
számokat adnak meg. Egyik szerint20 a török több mint 230 gá-
lyával és 60 más típusú hajóval vonult fel, a szövetségesek 200 
gályája és 30 más típusú hajója ellen. Pemsel szerint a Szent 
Liga 206 gályája és galeassza harcolt a törökök 220 gályája el-
len. 

A törökök nem rendelkeztek galeaszokkal, de gályáik 
gyorsabbak voltak, és kisebb volt a merülésük is. Kisebb tü-
zérségük részben még a korszerűtlen kővető lövegeket hasz-

                                                 
17 KALMÁR én. 32–33. o. 
18 Amelyhez több kisállam is csatlakozott. 
19 ZIMÁNYI 1983, 62–63. o. 
20 GULĂŠ–LEŠČINSKY 1979, 47. o. 
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nálta.21 A „tengerészgyalogság” elitjének, a janicsároknak csak 
egy része harcolt puskával, többre tartották az íjat.22 A Szent 
Liga gyalogosai valamennyien tűzfegyverekkel voltak ellátva. 
Sokat nyomott a latban, hogy a török legénység a csata előtt 
zsákmányoló bevetésen volt és kifáradt. Ezen kívül a török ha-
jóhadban jelentős volt a betegek száma. Figyelmet érdemel, 
hogy Ali pasa, a fővezér nem rendelkezett tapasztalatokkal a 
tengeri hadviselésben.23 

Ezekkel a jelenségekkel szemben állt a szövetségesek 
enyhe haditechnikai fölénye, elsősorban a tűzfegyverek terén, 
továbbá vitézsége és elszántsága. 
 
 

A keresztények flottavezérei  
 
A keresztény hajóhad küzdelmére a fővezér, Don Juan ď 
Ausztria (1547-1578) vitézsége és flottavezéri rátermettsége 
nyomta rá bélyegét.24 V. Károly illegitim fiát II. Fülöp féltest-
vérként ismerte el. Haditapasztalatokat a moriszkók felkelésé-
nek leverésében és a barbareszk korzárok, kalózok ellen veze-
tett tengeri portyákon szerzett.25 A Szent Liga tengeri erejének 
összetartásában teljes határozottsággal lépett fel. A lepantói 
győzelem kivívásában óriási érdeme volt. A csata eredményét 
azonban nem tudta kihasználni, a mediterrán hadszíntéren a 
következő években csak ideiglenes részsikereket tudott elérni. 
Katonai pályájának végső állomása Németalföld volt, ahol jár-
vány áldozata lett. A kor ifjú keresztény héroszként ünnepelte 

                                                 
21 LUKINICH–MARKÓ én. 421. o. 
22 Jellemző módon a csatába maga Ali pasa is bekapcsolódott, íjat ragadva. 
23 Amit személyes bátorsága ellensúlyozott. Amikor levágott fejét bemutatták 
Don Juannak, a Liga flottájának vezére elborzadt a nemes ellenfél sorsán. 
24 NEUHOLD én. 12–22. o.; PEMSEL 2003. 215. o.; ZIMÁNYI 1983, 75-81., 
178–186., 221–212. o. 
25 A korzároknak egyfajta állami legitimációjuk volt, míg a pirat tengeri rabló, 
köztörvényes bűnönöző, akit elfogása esetén azonnal ki kell végezni, a vitor-
larúdra fellógatni. A kalóz elnevezést mindkettőre használják, időnként a 
szakirodalomban is keveredhetnek, összefonódhatnak ezek az elnevezések. 
Nagy ívű áttekintést ad BONO 2009. 
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egész Európában, jellemére mutat, hogy nővére kérelmére Ali 
hadifogságba került, egyik még életben lévő fiát ajándékokkal 
Sztanbulba bocsátotta.26 
 

 
Don Juan ď Ausztria arcképe27 

 
A Liga flottájában a velencei kontingens volt a legna-

gyobb, élén Sebastiano Venier (1496-1578), a későbbi doge állt. 
Az energikus, idős patrícius ismételten tanúbizonyságot tett 
vitézségéről, flottilla-vezető tudásáról, de hirtelen haragjáról 
is. Az ütközetben szakállas puskát kezelt, melyet egyik embere 
állandóan újratöltött.28 

Santa Cruz márki (1526-1588) a tartalék vezéreként a csata 
kritikus szakaszaiban avatkozott be a mérleg nyelveként. 
Augustino Barbarigo is megállta a helyét. Gianandrea Doria 
(1539-1606) megítélése viszont a déli szárnyon tanúsított visz-
szafogott magatartása miatt többértelmű.29 

                                                 
26 CROWLEY 2009. 
27 Forrás: LACROIX 1877. 141. o. 
28 PEMSEL 2003, 410. o.; ZIMÁNYI 1983, 97–99. o.; THUBRON 1981, 151. o. 
29 Persze a zseniális Uluch Ali manővereivel szemben nehéz dolga volt, de az 
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A törökök hadvezérei  
 
A török hajóhad élén Müezzinzade Ali kapudán pasa állt. A 
tengeri hadviselésben tapasztalatlan janicsár agából emelte 
flottavezérré a szultáni kegy, II. Szelim (1524-1574) akarata.30 
Meg kell jegyezni, hogy Ali pasa nem volt műveletlen, tudott 
spanyolul és olaszul. Emberségesen bánt gályái evezős rab-
szolgáival, elestéig elszántan harcolt. A török alvezérek, így a 
jobbszárny parancsnoka, Csulok Mehmed, másként Sirocco 
alexandriai pasa, is kitűntek személyes bátorságukkal.  
 

 
Uluch Ali arcképe31 

 
A legszínesebb egyéniség admirális Uluch Ali (1496-1587) ad-
mirális, algíri beglerbeg volt.32 Származását vitatják, egyesek 
szerint renegát calabriai születésű olasz,33 török történészek 

                                                                                                   
is lehetséges, hogy saját hajóit nem akarta feleslegesen kockára tenni. 
30 II. Szelim iszákos, tunya uralkodó volt, a nagyvezíri kormányzás, az asz-
szonyuralom jellemezte korszakát. FREELY én. 90–100. o. 
31 Forrás: THOUBRUN 1981. 157. o. 
32 PEMSEL 2003. 405. o.; A forrásokban Uluch Ali, Uludzs Ali, Ullug Ali, Uluj 
Ali néven is szerepel. Olasz térségben Ohiali néven rettegték. THUBRON 
1981 157. o.; STEWART 2009, 281-82. o. 
33 ZIMÁNYI 1983, 106–107. o. A renegát változatról romantikus históriát kö-
zöl, rabságba jutással, gályarabsággal, szerelemmel, valamint kíméletlen ten-
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szerint anatóliai születésű. Chair ad Din (1470-1546) és Turgut 
(1485-1565) korzár vezérek mellett a barbareszkek hadjáratai-
ban vett részt évtizedeken keresztül. Lepantónál a török bal-
szárnyat vezette és ragyogó manőverezésről tett tanúságot. 
Úgy tartotta, amit a paripája tud, azt a hajójának is tudnia kell. 
A török hajóhad maradványait, nagyrészt algériai gályákat, 
részben ő vezette haza a török főváros kikötőjébe az ütközet 
után, és a máltai lovagrend zsákmányul ejtett lobogója bemu-
tatásával a részleges sikerek jelzésére is volt gondja. A csata 
után három héttel a török flotta élére került. Kapudán pasa-
ként, flottaparancsnokként a következő években újjászervezte 
a török flottát, haditengerészeti tudása még magasabb szintre 
emelkedett.34 Mintegy másfél évtizeddel Lepantó után görög 
ágyasa karjai közt halt meg. Az általa a hírneves Sinannal épít-
tetett mecsetben temették el Isztambul-Tophaneben.35 
 
 

Felvonulás az ütközetre  
 
A Szent Liga armadája Messinából indult el a görög vizekre, 
amikor elhagyta a kikötőt, főpapi áldásban részesültek hajóra-
jai. A fiatal fővezér, Don Juan vegyítette a hajó-svadronokban 
az egyes, a flottát alkotó elemeket, nehogy az egyazon eredetű 
legénység összebeszélésével fegyelmezetlenségre, defetizmus-
ra kerüljön sor. Mégis történt véres civakodás, aminek okozóit, 
köztük spanyol tiszteket Sebastiano Venier velencei tenger-
nagy rövid úton az árbocrúdra felakasztatott.36 

A vezérek haditanácsán többen az ütközet elkerülését ja-

                                                                                                   
gerészekről és Ali dinamikus szaktudásáról, a csúcsra emelkedéséről ír. 
34 Lepanto után a keresztény flottával összetalálkozva egy alkalommal ágyú-
zással, vagyis tűzfüggönnyel fedezte az új török hajóraj visszavonulását 
PEMSEL 2004, 98. o. 
35 Sajátos hír, hogy calabriai kisváros, Da Castella lakói annyira megbékültek 
a városka szülöttjével, Uluch Alival, hogy emlékművet emeltek tiszteletére. 
Mellszobrát múzeum őrzi. CROWLEY 2009, 295. o. 
36 Ezzel komoly nézeteltérés keletkezett a fővezérrel a hatáskör durva túllé-
pése miatt. 
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vasolták, de Don Juan ď Ausztria a csata megvívása mellett 
döntött. Az összecsapás előtti órákban körbehordozták a ke-
resztet. Megáldották a keresztény harcosokat, akik lélekben 
megtisztulva, a szentségek felvétele után fokozott harci kedv-
vel készültek az ütközetbe. Az evezősöknek győzelem esetére 
szabadságot ígértek, a keresztény gályarabok között fegyvere-
ket osztottak ki, láncaikat megoldották. Sajátos feszültségol-
dásként harcba hajózva Don Juan ď Ausztria néhány lovaggal 
táncot, gaillarde-t lejtett a vezérgálya fedélzetén.37 

A törökök az ütközet előtti napokban a vidék fosztogatá-
sával voltak elfoglalva, ezen kívül betegségek terjedtek közöt-
tük, a súlyos betegeket a szárazföldre küldték. A Szent Liga 
hajóiról török megbízásból egy vakmerő korzár, Caragoggia 
hozott hírt, aki a holdfényben fekete vitorlákkal hajózott be 
Messina kikötőjébe, és megbecsülte gályáik számát. Sajátos 
módon alábecsülte a keresztény flotta erejét. Ennek a későbbi 
ütközetben jelentős következménye lett.38 

A törökök szintén tartottak az ütközet előtt haditanácsot, 
de a fővezér, Ali pasa a szultáni parancsra hivatkozva az el-
lenvélemények dacára az ütközet mellett döntött. A kapudán 
pasa is szabadságot ígért az evezősöknek török győzelem ese-
tére.39 Ez mindkét félnél a csata előtti rituálé részét képezte.40 

1571. október 7-én délelőtt a két flotta egyre közelebb ke-
rült egymáshoz. Ez az összecsapás volt hivatott dönteni a had-
járat sorsáról. 
 

 
 

                                                 
37 THUBRON 1981, 145. o. Hasonló jelenetekre került sor a behajózott török 
gyalogságnál is. A janicsárok gúnydalokat is énekeltek arról, hogy hogyan 
fogják, mint a tyúkokat, vízbe fojtani a keresztényeket. 
38 Mint ahogy annak is, hogy a szövetségesekkel ellentétben a törökök az orr-
felépítményeket gályáikról nem távolították el, minek következtében hajótü-
zérségük túlságosan magasra lőtt. 
39 Spanyolul szólt hozzájuk, utalt emberséges bánásmódjára és viszonzásul 
kiemelkedő evezősteljesítményt kért. 
40 MORDAL 1963. 67. o. 
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Az ütközet hadrendje  
 
A Szent Liga flottája 1571. szeptember 15-én indult meg Mes-
sinából. Az élen nyolc gyorsgálya úszott Juan de Cadorna ve-
zetésével. A főerők három nagy egységre tagolódtak. A jobb-
szárny 54 gályával, zöld lobogóval, Giovanni Andrea Doriaval 
az élen hajózott. A derékhadat 64 gályával Don Juan 
ďAusztria vezette, lobogójuk kék volt, a balszárny 53 gályáját 
sárga lobogóval Agostino Barbarigo vezényelte. A hátvéd 30 
gályával Santa Cruz márki, Don Alvaro de Bazan volt. A hat 
galeasszt Francesco Duardo vezényelte, amelyet az egyes egy-
ségek között szándékoztak elosztani.41 A menetalakzat beosz-
tása lényegében már a későbbi hadrendnek felelt meg, a ke-
resztény flotta közvetlenül a harccselekmények megkezdése 
előtt könnyen felvehette a csatarendet.42 

A török flotta valószínűleg aznap reggel indult meg a 
patrasi öbölből. Középső egységét (95 gálya) Ali pasa vezette, 
a jobbszárny parancsnoka Mohamed Sirocco alexandriai pasa 
volt (56 gályával), a balszárny 93 gályából és gyors galiotából 
tevődött össze, az algériai hajókat Uluch Ali vezette. A had-
rend felépítésénél a törökök a szövetségesekhez képest a tarta-
lékra kisebb súlyt fektettek. 

                                                 
41 A csata reggelén a nehézkesen mozgó hat nehézgályát (galeasszt), több 
normál hadigálya vontatta a helyére. 
42 LUKINICH–MARKÓ én. 410. o. A hadrend erőteljesen emlékeztetett a szá-
razföldi ütközetekre. 
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A lepantói csata térképvázlata43 

 

                                                 
43 Forrás: NEUKIRCHEN 1988. 163. o. (adaptálva) 
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A hadrend felvétele után Don Juan ďAusztria lelkesítő beszé-
det tartott. „Fiaim, azért vagyunk itt, hogy vagy győzzünk, vagy 
meghaljunk, amint az az égben elhatároztatott. Ne engedjétek oda-
jutnunk, hogy hitetlen ellenségünk benneteket kérdezzen: hol van Is-
tenetek? Harcoljunk az ő nevében, a halálban és a győzelemben a 
halhatatlanságot fogjátok kivívni.”44 
 
 

Ütközet a török jobbszárnyon  
 
Sirocco, alexandriai pasa kihasználva gályái gyorsaságát és 
alacsonyabb merülését, igyekezett megkerülni Agustino 
Barbarigo gályáit.45 Ádáz és kíméletlen kézitusa után a török 
balszárny felmorzsolódott, ezt a keresztény tartalék erők idő-
ben való alkalmazása is elősegítette. Különös elszántsággal 
harcolt a Famagustánál kínhalált halt Marc-Antonio Bragadino 
két rokona. A török szárny vereségét siettette, hogy a 
galeasszok manővere után összpontosított sortüzek pusztítot-
ták az összetömörült ellenséget. Elesett Sirocco pasa, fejét le-
vágták, tisztikarának zöme ugyancsak katonahalált halt. A 
partra menekülő török harcosokat a helybeli görög lakosság 
kíméletlenül lemészárolta.46 

A keresztények oldalán a veszteségek között szerepelt a 
parancsnok, Agustino Barbarigo. Amikor sisakrostélyát fel-
emelte, hogy vezényszavait katonái jobban hallják, szemébe 
török nyíl fúródott és további sérülések is érték. Pár napon be-
lül életét veszítette.47 

                                                 
44 LUKINICH–MARKÓ én. 414-415. o. 
45 RODGERS 1967, 198–201. o. A kétoldali átkarolás Sirocco és Uluch Ali 
szárnyai részéről egy átfogó török csataterv mellett szól. A török jobbszár-
nyat hamar felmorzsolták. A török balszárny, Uluch Ali manőverei ellenére, 
elkésve folytatta átkaroló műveleteit. A csata a két centrum frontális ütközé-
sével dőlt el, és mondhatni mészárszékbe torkollott. 
46 Ez a koraújkori hadviselés során eldurvuló általános szokás volt. Sémája: a 
hadsereg fosztogat, atrocitásokat követ el. A vereség után menekülő katona-
elem ellen a sérelmei alapján motivált helybeli lakosság erőszakos módon lép 
fel, majd a visszatérő reguláris haderő megtorlása következik. 
47 Az olasz hadiflotta eleven hagyományai között még a II. világháború ide-
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Harctevékenység a centrumban  
 
Az ütközet középpontja a két fővezér összecsapása volt, a ve-
zérhajók, a Reale és a Szultana48 ádáz küzdelme. Az eleinte 
szembefújó szél megfordulva a csata során a keresztényeket 
segítette. A támadó török gályák sokat szenvedtek a 
galeasszok sortüzeitől. Ilyen típusú nehézgályája ez idő szerint 
ugyanis csak a velencei tengerészetnek volt, a törökök való-
színűleg előzetesen nem ismerték fel ezek hatalmas tűzerejét.49 
Miután sortűz következtében több gályájuk elsüllyedt, a tűz-
okádó fekete hajókat két oldalról megkerülve támadtak tovább 
Ali pasa parancsára. 
 

 
Ali pasa Lepantónál, freskórészlet a velecei Dózse-palotából.50 

                                                                                                   
jén is névadással emlékeztek meg hősiességéről. Lásd 50. jegyzet. 
48 Erősen emlékeztetve a szárazföldi hadviselés harcrendjeire, taktikájára, és 
manővereire. A főparancsnoki zászlóshajók (Reale, Szultana) a csata szinte 
teljes idején harcérintkezésben voltak. A harc kimenetele nagymértékben 
függött a tartalékok alkalmazásától, ez a kor modern haditengerészeti össze-
ütközéseit már nem jellemezte. 
49 Ellátó- szállítóhajónak nézték. 
50 BLACK 2006, 114. o. 
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Tehát a váratlan helyzetre megfelelően reagált a szárazföldi 
vezér. A keresztény tüzérség erősebb és hatékonyabb volt az 
orrfelépítmények eltávolítása miatt. A csata folyamatos kézi-
tusa jelleget öltött. Don Juan spanyol gyalogosai, akik a konti-
nens legjobb gyalogságának számítottak, ismételten visszave-
tették a török vezérhajó fedélzetén a janicsárokat, akik több-
ször lendültek ellentámadásba. A gályák összekapcsolódásá-
nál a kézitusát vívó gyalogság a hátsó hajóegységektől kapha-
tott folyamatos erősítést. Tény az is, hogy a törökök nagyobb 
lövési sebessége miatt a puskákkal szemben előnybe részesí-
tették az íjat. Végül Ali pasa halálos sebet kapott, levágott fejét 
lándzsára tűzték. Vezérgályájának árbocára a Szent Liga lobo-
gója került. Az öblöt halottak ezrei és hajóroncsok tucatjai bo-
rították. Az ütközet egyéni sorsokban összekapcsolódó tragé-
diákat is okozott. A pápa egyik rokona rohamosztagot vezetett 
egy török gályára. Megpillantotta azt a korzárt, akivel több 
éves algieri fogsága idején szinte baráti kapcsolatot ápolt. Sze-
rette volna az életét az ütközetben menteni, felszólította, hogy 
ugorjon a tengerbe, de a korzár nem akarta cserbenhagyni tár-
sait, továbbra is harcolt, így a hajdani barátja végzett vele.51 Az 
ütközet négy órán keresztül tartott. A csatanap derekára a ke-
resztény hajóhad győzelme teljes volt.52  

Értékelve az ütközetet elmondhatjuk, ha Uluch Ali egy 
órával előbb avatkozik be a centrumban, az ütközet kimenete-
le másként is alakulhatott volna, hiszen a törökök jobban ma-
nővereztek. 

Az összecsapás kultúrtörténeti mellékszála egy férfiruhá-
ba öltözött spanyol flamenco táncosnő, Maria la Bailadora ese-
te. Ő férfi bajnok módjára harcolt az ütközetben és kitüntetés-
ként a regimentjével maradhatott azt követően is. Anekdoti-

                                                 
51 THOBRUN 1981, 155. o. 
52 Ez a többféle értékben becsült veszteségi adatokból is kitűnik. LUKINICH-
MARKÓ én. 421. o.; A keresztény flotta 7 ezer halottat és 14 ezer sebesültet 
veszíthetett, 32 gályája süllyedt el, nagyobb részt Uluch Alival összecsapva. 
A törökök 84 gályát veszítettek, a Liga hajóhada 127 ellenséges gályát zsák-
mányolt, nagyobbrészt sérült állapotban, ezért ezek tetemes részét felgyújtot-
ták. 
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kus Don Juan selyem-majmocskájának igyekezete, amellyel az 
árbocba fúródott török nyílvesszőket kihúzta, eltörte és a ten-
gerbe hajította.53 Lényegesen jelentősebb, hogy a pápa a dia-
dalmas napot a Rózsafüzér Királynője ünnepévé nyilvánítot-
ta.54 

Az irodalomtörténet tárházába került Miguel Cervantes 
részvétele az ütközetben, sebesülése és barbareszk fogságba 
kerülése.55 
 
 

Ütközet a török balszárnyon  
 
A balszárnyon az ütközetet Uluch Ali dinamikus manőverei 
jellemezték.56 Átkarolási kísérletével elvonta az ifjabb Doriát le 
délre, a résbe benyomulva csapást mért ellenfelére, majd a ke-
resztény flotta nyomására a centrumba vetette magát, és fel-
morzsolta a máltaiak kötelékét, zsákmányként megszerezte a 
lovagok vezérgályáját és lobogóját, valamint kíméletlenül vég-
zett a rend sok tagjával. A Szent Liga flottájának támadásba 
lendülő tartalékegységeit nem várta be, eloldotta a vontatókö-
teléről a zsákmányolt Johannita (máltai) gályát57 és néhány tö-
rök gályával távozott a csatatérről, ami képességei ismereté-
ben inkább elszakadó manőver, semmint menekülés volt.58 

                                                 
53 CROWLEY 2009, 275. o. 
54 CROWLEY 2009, 283. o. Gesztus értékű volt, hogy a pápa az 1960-as évek-
ben visszaadta a Lepantónál zsákmányolt török hadilobogókat. 
55 THUBRON 1981, 150. o. Cervantest, a lendületesen rohamozó spanyol gya-
logostisztet úgy ejtették foglyul, hogy a megtámadott török gálya fedélzetén 
egyedül maradt az ellenséggel szemben, saját hajóját elsodorta a tenger. Szí-
vós kitartásának köszönhetően több évet kibírt az evezőpadhoz láncolva. 
56 Kétségtelen, hogy Uluch (Kilich) Ali volt a korszak talán legtehetségesebb 
török admirálisa. Melléknevei (Villám, Kard) jól jelzik habitusát, félelmetes 
tekintélyét. Vö. RODGERS 1967, 201–204. o. Briliáns módon vezetett gályától 
flottaegységig mindenféle formációt és a flottaszervezésben is kitűnt. Bátor-
ság, rámenősség, taktikai és stratégiai érzék jellemezte. 
57 A máltaiak hadiflottájáról lásd: BRANDES 2000, 225–239. o.; DAUBER-
SPADA 1992, 81–112. o. 
58 Lásd még korábbi flottavezéri értékelését! Arra is kell ismételten utalni, 
hogy az ifjabb Doria hírnevét habozása és visszafogott részvétele a lepantói 
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A csatában a döntés tehát inkább „szárazföldi módon” a 
török jobbszárnyon, de még inkább a centrumban született. A 
török balszárny manővereiről elmondhatjuk, hogy a muszlim 
hajóegységeké volt a kezdeményezés és a részbeli, csak időle-
ges siker. Mindez ismét Uluch Ali rendkívüli taktikai képessé-
geinek az eredménye volt.59 
 
 

A lepantói csata után 60 
 
Az ütközet kimenetele csodának tűnt a kereszténység számá-
ra, hisz a török tengeri haderő szinte teljesen megsemmisült, a 
győzelmet azonban később mégsem sikerült kihasználni.61 
Uluch Ali, aki a csatából visszatérve a szultántól engedélyt 
kapott a Kilich (Kard) név felvételére, már a következő évben 
újjászervezte a török flottát.62 Galeasszokat is építettek a kons-
tantinápolyi arzenálban, bár nemigen tudták azokat alkalmaz-
ni. Kormányzati preferencia volt a hajók építése, ugyanakkor a 

                                                                                                   
harcban még sokáig terhelte, annak ellenére, hogy a gályák tüzérségi kilövési 
lehetőségei az orr-részek lecsupaszításával az ütközetet megelőző javaslatára 
növekedtek meg. 
59 Bár kor tengeri hadművészeti elemeit összefoglalta, de semmi esetre sem 
fejlesztette tovább. A jövő a vitorlás sorhajóké volt, a gályák szerepe fokoza-
tosan háttérbe szorult. 
60 A szakavatott értékelések nyugalmazott tengernagyoktól (Rodgers, 
Neukirchen), illetve Stenzel ny. sorhajókapitánytól származnak, munkáikban 
ez az alábbi részben vonatkozik témánkra: STENZEL 1909, 122–150. o.; 
RODGERS 1967, 213–215. o.; NEUKIRCHEN 1988, 159–166. o. A műveket 
térképek és ábrák gazdagítják. 
61 Török szemszögből jellemző Szokolli Mehemed nagyvezír, egy velencei 
diplomatának tett kijelentése: a velenceiek számára Ciprus elvesztése egy kar 
elvesztésével ért fel, a lepantói ütközetben a török flotta megsemmisülése a 
szakáll levágására hasonlít, amely köztudottan újra nő, még erősebben. 
62 A vereséget a szultán kizárólag az elesett Ali pasa tehetetlenségének tulaj-
donította, aki „még egy csónakot sem irányított”. A csata eufemisztikus megne-
vezést kapott: „a szétszórt flotta csatája” CROWLEY 2009, 282–285. o. A málta-
iak lobogóját kiállították az Ajaszófia mecsetben. E kegyetlen korszak másik 
relikviáját, Marc–Antonio Bragadino lenyúzott bőrét valaki 1580-ban ellopta 
a török fővárosból és a mártír katona velencei emlékműve mögött helyezték 
el, ma is ott található. CROWLES 2009, 295, 96. o. 
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tengerészek és a tengerészgyalogosok kiképzése tetemes időt 
igényelt.63 A török flotta a következő években nagyobb össze-
csapásra nem vállalkozhatott. Uluch Ali halálának idején már 
tétlenségre kárhoztatva korhadtak a gályák. 

A szent Liga felbomlott. Velence 1573-ban különbékét kö-
tött megalázó feltételek mellett a Fényes Portával, természete-
sen ismételten levantei kereskedelmi útvonalainak megmara-
dása érdekében. Ciprusról véglegesen lemondott, adót fizetett. 
A Liga motorjának, V. Pius pápának halála végképp háttérbe 
szorította a közös keresztény érdekekért való fellépést. 

A spanyolok a déli hatalmi irányból végérvényesen Né-
metalföld és az óceánok felé fordultak. A Földközi-tenger ha-
dihajózási kultúrája véglegesen zsákutcába került. Az 1588-as 
a Győzhetetlen Armada alapvetően galionokból állt, jellemző 
módon a mégis bevetett négy nápolyi galeassz egyike sem tért 
vissza az atlanti viharokból.64 

Megkeseredett Don Juan ď Ausztria is, hiszen a vágyál-
mai között szereplő, ambícióihoz méltó saját királyság II. Fü-
löp (1527-1598) spanyol király tervei között egyáltalán nem 
szerepelt. A fiatal Habsburg Németalföldön tífusz áldozata 
lett.  
 
 

Lepantó  emlékezete  
 
A haditengerészet és évszázadok tengeri csatáinak, hadihajó-
inak kultúrtörténetét vizsgálva szólnunk kell a méreteiben je-

                                                 
63 A kétségeit nyilvánító Uluch Alinak Szokollli Mehemed a nagyvezér ma-
gabiztosan jelenti ki: a török birodalom hatalmas és gazdag, ha kell, a gályák 
horgonya ezüstből készülhet, kötélzete és vitorlái értékes kelmékből, a pasá-
nak csak kérnie kell tőlem! THUMBRON 1981, 161. o.; CROWLEY 2009, 286. 
o. 
64 Ami a földközi-tengeri harcérték relatív voltára utal. A kisméretű evezős 
hadihajókat a Balti-tengeren a svéd-orosz tengeri csatákban, a finn szigetvilág 
sekély vizeiben még az újkor végén is alkalmazzák, és harctevékenységükkel 
Észak-Amerika tavain is találkozhatunk. Bevetésüknek a vitorlás sorhajók 
megjelenése vet fokozatosan véget. A gályák pályafutásának végét jelzi a gá-
lyarabság szégyenteljes büntetésvégrehajtási intézményének felszámolása. 
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lentős lepantói tengeri ütközet utóéletéről, emlékezetéről. 
A tengeri hatalom jelképrendszerének jellemző eleme az, 

hogy milyen neveket viselnek a hadihajók.65 A csatában talán 
leginkább érintett spanyol flotta a 19-20. században ismételten 
nevez el hajókat Lepantóról, és Don Juan ď Ausztria is hadiha-
jók névadója.66 Az olasz haditengerészet Lepantóról nevez el 
egy, a hajótervező mérnökök tudását fémjelző, merész újításo-
kat jelentő csatahajót a 19. század végén. A 20. században egy 
aknarakó viseli a Lepanto nevet.67 Az 1940-es években két 
olasz tengeralattjáró kapta két, a hajdani török elleni hadjárat-
ban hősi halált halt hadvezér, Barbarigó és Bragadino nevét.68 
Az osztrák császári flotta mítoszt teremtő 1866-os lissai ütkö-
zetében részt vett a Don Juan ďAusztria nevet viselő kis pán-
célhajó is.69 

A lepantói csatát költemények is megénekelték. Többen 
említik, hogy korunkra fennmaradt a lepantói hős a spanyol és 
olasz népdalok világában.70 Az ütközetről képzőművészeti áb-
rázolások is készültek, különösen monumentálisak a velencei 
paloták falán található Tintoretto és Veronese festmények.71 
Természetesen a csatát követő diadalünnepben alkalmi versek 
garmadája keletkezett, és emlékérmeket is vertek a hadtörté-
nelem egyik legnagyobb tengeri ütközetének és hadvezéreinek 
emlékezetére. 
 
 
 
 

                                                 
65 KAJTÁR 2011. 
66 WEYERS 1939, 102, 176. o. 
67 CHESNEAU–KOLESNIK 3. 1985, 157. o. 
68 FRACCAROLI 1968, 113, 129. o. 
69 CHESNEAU–KOLESNIK 1985, 157. o. 
70 Utal rá ZIMÁNYI 1983, 5. részletezés nélkül. Közli viszont Zsámboki János 
1572-es dicsőítő énekének egyes részletei a 178-186. oldalon. 
71 PATAKY–MARJAI 1973, 17. kép. Vö.: KARSTEN–RADER 2013, 178. o.; Le-
panto ikonográfiája igen gazdag. Példa erre a megadott irodalomban különö-
sen ZIMÁNYI 1983, THUBRON 1981, képi anyaga. 
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SARLÓS ISTVÁN 
 

AZ ELSŐ NÉMET HADIFLOTTA TÖRTÉNETE 
1848 – 1853 

 
 

A német hadiflotta előzményei  
 
Az Északi-tenger és a Balti-tenger partján lévő nagy német ke-
reskedővárosok több száz éves hajós múltra tekintenek vissza. 
A Balti-tenger partján fekvő német kereskedővárosokat össze-
fogó Hansa Szövetség1 a középkorban és a korai újkorban kö-
zel 300 évig uralta a balti-tengeri hajóutakat, fénykorában Dá-
niával, Svédországgal, Lengyelországgal és Oroszországgal is 
háborúzott jól felszerelt zsoldosseregeire és hadiflottájára tá-
maszkodva. A nagy földrajzi felfedezések következtében a vi-
lágkereskedelem súlypontja áthelyeződött az Atlanti-óceán 
európai partvidékére, ezzel a 16. századra a Hansa városok 
gazdasági lehetőségei beszűkültek, a szövetség a 17. század-
ban felbomlott. A 18. században a német hajók lassan átadták 
helyüket az angol, holland, dán és svéd hajóknak. A kereske-
delem hanyatlása a német hajózást is visszavetette, a német 
államok elsősorban szárazföldi dimenzióban gondolkodtak 

                                                 
1 A Hanza Szövetség születésének 1161-et tekinthetjük, ekkor alapították újra 
Lübeck városát. A szövetség valójában a Balti- és az Északi-tenger partján 
lévő kereskedővárosok szövetsége volt. A központja Lübeck volt, tagsága 
legnagyobb részét a német városok alkották, de a Hansához tartoztak a mai 
Belgium, Hollandia, Németország, Lengyelország, Oroszország, Lettország, 
Észtország, Litvánia, Norvégia és Svédország területén lévő nagyobb keres-
kedővárosok is. A szövetség fénykorát a 13-15. században élte, ekkor 220 tag-
ja is volt, és kézben tartotta Észak-Európa kereskedelmét. A 16. században a 
világkereskedelem központja áttevődött Európa nyugati partjaira. Anglia, 
Hollandia és Dánia flottája erőfölénybe került a Hansával szemben, így a vá-
rosok lassan hanyatlásnak indultak. 1669-ben tartották az utolsó szövetségi 
gyűlést, ekkor a Hansa feloszlott. Az önálló városállamként tovább élő Ham-
burg, Bréma, Lübeck, Rostock és Kiel a 18. században elveszítette mind gaz-
dasági, mind politikai jelentőségét. 
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egészen a 19. század második feléig. 
A Hansa virágkorában még „egységes” Német-Római Bi-

rodalom fokozatosan esett szét a középkorban. Az újkor elején 
már több száz önálló fejedelemség, grófság és szabad város 
halmazát alkotta, melynek nagyobb része felett a császár csak 
névleges hatalommal bírt. A birodalom központja fokozatosan 
egyre keletebbre és délebbre tolódott, a Habsburgok hatalom-
ra kerülése után megállapodott Bécsben (ritkábban Prágában). 
Bécsből nézve a Balti-tenger és az Északi-tenger nagyon mesz-
sze volt, a Habsburgok számára a fő problémát inkább a Duna 
vonalán keletről és délről érkező török támadások jelentették. 
Az osztrák Habsburgok haditengerészeti erőiket elsősorban az 
Adriai-tengerre és a Földközi-tengerre koncentrálták. A Balti-
tengeren jelentős szemléletbeli változást hozott az 1618-as év, 
mikor a Brandenburgi Választófejedelemség és a Porosz Her-
cegség egyesült a Hohenzollern-ház uralkodása alatt.2 A Po-
rosz Királyságnak jelentős partvidéke volt, melyet a Balti-
tengerért folytatott küzdelemben folyamatosan védeni kellett. 
I. Frigyes Vilmos3 (1640-1688), a nagy választófejedelem ismer-
te fel a hadiflotta jelentőségét az 1656-60 között vívott svéd-
lengyel háború idején. 
 
 
 

                                                 
2 Az 1618-as dátumot nem tekinthetjük feltétlenül Poroszország születésének, 
bár a két törzsterület ekkor forrt össze egy uralkodóház alatt. A Hohenzol-
lernek székvárosa és a születőben lévő új ország központja Berlin volt, de az 
első porosz királyt csak 1701-ben koronázták meg a kelet-poroszországi Kö-
nigsbergben (ma Kalinyigrád). 
3 I. Frigyes Vilmos (1640-88), a nagy választófejedelem. Uralkodása alatt lett 
Poroszország nagyhatalmi tényező a német államok között. Közigazgatási és 
hadügyi reformjai következtében erős hadsereget hozott létre, mely sikeresen 
harcolt mind a lengyelekkel, mind a svédekkel. Az ő uralkodásától számít-
hatjuk a porosz katonai hagyományok megszületését (1675-ös Fehrbellin-i 
győzelem a svédek felett). A merkantilista gazdaságpolitikát folytató uralko-
dó megerősítette a külkereskedelmet, tengerentúli kereskedelmi telepek lét-
rehozására törekedett. Halálakor egy egységes és erős államot hagyott fiára, 
I. Frigyesre. MNL8 1999, 323-324. o. 
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I. Frigyes Vilmos (1640-1688) brandenburgi választófejedelem és porosz ki-

rály,  a „nagy választófejedelem”.4 

 
Brandenburg a svédek oldalán lépett be a háborúba és három 
hajóval, összesen 34 ágyúval támogatta a svéd flottát. Az ural-
kodó felismerte a partvédelmen túlmenő flotta stratégiai jelen-
tőségét, ezért tudatosan törekedett a porosz haditengerészet 
létrehozására. Hadihajó-építésben sem a poroszoknak, sem a 
brandenburgiaknak nem voltak tapasztalataik, ezért az ural-
kodó a hadihajókat külföldről vásárolta meg. 1672-ben kötött 
szerződést Benjamin Raule holland kereskedővel, melyben 
nyolc fregattot bérelt holland legénységgel, hogy csatlakoz-
hasson a német flottához a svédekkel és franciákkal vívott ke-
reskedelmi háborúban.5 1679-ben Brandenburg megvásárolta 
a hajókat.6 A hajóknak megfelelő támaszpont kellett, ezért a 
Balti-tengeren a pillaui7 kikötőt, az Északi-tengeren az emdeni 
kikötőt építették át haditengerészeti bázissá. 1680-81-ben a 

                                                 
4 Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Kurf%C3%BCrst_ Fri-
edrich_Wilhelm_von_Brandenburg_2.gif 
5 A térségben ez a nyolc hajó jelentette ekkor a német flottát. 
6 NEUKIRCHEN 1988, 290. o. 
7 Ma Baltyijszk városa. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Kurf%C3%BCrst_
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brandenburgi flotta megjelent a spanyol partoknál, hogy ki-
csikarja a spanyol államadósság porosz részének kifizetését, 
sikertelenül.8 Frigyes Vilmos követte az angol és holland pél-
dákat, országa gazdaságának fejlesztése érdekében felhasznál-
ta flottáját. Kereskedelmi telepeket alapított a világtengereken: 
1693-ban Gross-Friedrichsburgot Nyugat-Afrikában, a Guine-
ai-öbölnél és a Nyugat-Indiai szigetvilágban Szent Tamás szi-
getén. A haditengerészet fejlesztése, a kereskedelmi telepek 
alapítása a „nagy választó” halála után befejeződött – a terüle-
tek 1720-ig maradtak porosz fennhatóság alatt – a branden-
burgi-porosz flotta ezután gyakorlatilag eltűnt.9 A német ural-
kodók közel 200 évig nem foglalkoztak az állandó haditenge-
részet létrehozásával.10 
 
 

Az 1848-as forradalmi hullám  
 
A nagy francia forradalom és az azt követő napóleoni háborúk 
alatt a brit és a francia-spanyol haditengerészet az Atlanti-
óceánon és a Földközi-tengeren vívta a háborúját, az Északi-
tenger kimaradt a hadműveletekből. Ehhez nagyban hozzájá-
rult az a tény, hogy Napóleon legnagyobb szárazföldi ellenfe-
lének számító Ausztria és Poroszország minimális flottával 
rendelkezett, Oroszország pedig érdemben csak a Földközi-
tengeren kapcsolódott be a tengeri hadműveletekbe.11 Napó-
leon bukása után a Szent Szövetség öt meghatározó katonai 
nagyhatalma – Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország, 
Ausztria és Poroszország – közül a legkisebb haditengerészet-
tel a poroszok rendelkeztek. Az osztrák haditengerészet első-
sorban az Adriai-tengeren állomásozott, itt őrizte az ország 
gazdasági és katonai érdekeit. Poroszország geostratégiai 

                                                 
8 NEUKIRCHEN 1988, 290. o. 
9 Nagy Frigyes halálával megszűnt a flotta anyagi támogatása. Utódai már 
nem költöttek a fregattokra, így azok lassan elhasználódtak, tönkre mentek. 
10 NEUKIRCHEN 1988, 290. o. Természetesen a Habsburgokra ez nem telje-
sen igaz, de ők osztrákok. 
11 Uo. 250-257. o. 
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helyzetéből adódóan nem volt ráutalva a partvédelmi felada-
tokon túlmenő hadiflottára, ezért a nagy hagyományokkal 
rendelkező és sikert sikerre halmozó szárazföldi hadsereg 
mellett a haditengerészet időszakos és jelentéktelen szerepet 
töltött be. 

A Porosz Királyságnak hosszú és viszonylag könnyen 
megközelíthető partvidéke volt a Balti-tengeren, ennek a vé-
delméről a porosz katonai vezetés mindenképpen gondos-
kodni akart. A poroszokat mindig fenyegette a kétfrontos há-
ború, amelyben az egyik lehetséges támadás a Balti-tenger fe-
lől érhette az országot. A 19. században a balti partvidéken 
támadással a dánok, az oroszok és az angolok próbálkozhattak 
egy esetleges háborúban.12 A szóban fogó partszakaszon 
azonban rengeteg homokpad, turzás és zátony gátolta a sza-
bad hajózást, ezért a mélytengeri flották szabad mozgása a 
természetes akadályok miatt szinte lehetetlen volt a térségben. 
A nyílt tengeri hadiflották meghatározó egységei a 19. század 
első felében egyre inkább a páncélozott sorhajók, a páncélozott 
fregattok és a korvettek voltak,13 ám ezek méretük és merülé-
sük miatt csak nehézkesen folytathattak hadműveleteket a se-
kély parti vizeken. A hét méteresnél nagyobb merüléssel ren-
delkező hajók a haditengerészeti vezetés általános vélekedése 
szerint már nem alkalmasak parti szolgálatra. A porosz hadi-
tengerészet az önvédelmi stratégiának megfelelően csak sekély 
merülésű kisebb vitorlás cirkálókat, fregattokat és korvetteket 
tartott szolgálatában, ezeket is csak a felmerülő igényeknek 
megfelelően háborús időben. 

A fennálló helyzeten az 1848-as forradalmi hullám változ-
tatott. A német egység népi-nemzeti úton történő megvalósítá-
sának kísérlete 1848. március 31-én a Majna-Frankfurtban ösz-

                                                 
12 Ebből tényleges fenyegetést a dánok jelentettek. Oroszország a szárazföldi 
hadseregével sokkal könnyebben támadhatott kelet felől Poroszországra, az 
angolok pedig messze voltak egy nagyszabású balti-tengeri partraszállással 
egybekötött flottaművelethez. 
13 KEAGEN 1998, 99-101. o. és BAK–CSONKARÉTI–LÉVAY–SÁRHIDAI 
1984, 14-20. o. 
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szeülő Vorparlamentben14 öltött testet.15 A megszülető Néme-
tország politikai rendszerének kialakítására a szabad választá-
sok után május 18-án összeült alkotmányozó nemzetgyűlés 
erejét nagyrészt lekötötték a meddő viták, ám a külpolitikai 
események hatására született pár előremutató intézkedés is. 
Ezek közül az egyik a német hadiflotta kialakításáról szóló ha-
tározat volt. 1848. április 29-én kitört az első schleswig-
holsteini háború, melyet a dán király indított a középkor óta 
dán hűbérként élő Schleswig dán tartományként történő an-
nektálására.16 A Német Szövetség érdekében fellépő porosz 

                                                 
14 Az 1848. március 31. és április 4. között ülésező frankfurti ideiglenes or-
szággyűlést nevezik így. A német államokon végigsöprő márciusi forradalmi 
hullám által kiváltott nemzeti érzelmekre alapozva a liberális politikusok 
megpróbálták elérni a német egység népi-nemzeti úton történő létrehozását. 
Az országgyűlés mellett ideiglenes kormány is működött, melynek katonai 
erő hiányában csak korlátozott hatalma volt. A Vorparlament kb. 500 tagot 
számlált, legfontosabb intézkedése az általános szabad választások kiírása 
volt, melynek alapján május 18-án összeül az alkotmányozó nemzetgyűlés 
Frankfurtban. A Vorparlament határozata alapján vették fel Schleswiget, Ke-
let- és Nyugat-Poroszországot a szövetségbe. Ez a határozat váltotta ki Dáni-
ából az annektálási kísérletet. 
15 A német egység kérdésében kulcsa már ekkor is a „nagynémet” egység, 
vagy a „kisnémet” egység létrehozása volt. A „nagynémet” egység elvén lét-
rehozott Németország magában foglalta volna az összes német ajkú államot 
Közép-Európában. Ebben az esetben az állam valószínűleg a Habsburg di-
nasztia uralkodása alatt egyesült volna egy laza szövetségi rendszerben, 
amely társult államokként a Habsburgok nem német ajkú tartományait is 
magában foglalhatta. A „kisnémet” Ausztria kizárásával, porosz vezetéssel 
jött volna létre és az új állam egy sokkal erősebb szövetség rendszerben mű-
ködött volna a Hohenzollern dinasztia vezetése alatt. A frankfurti parlament 
egyértelműen látta, hogy az új német állam szárazföldi hadserege az uralko-
dó dinasztia hagyományait fogja örökölni, viszont a német flotta, mint szinte 
új fegyvernem, az össznémet egység kifejezője lehetett. 
16 Schleswig-Holstein kérdése a 19. század első felében súlyosan megterhelte 
a német-dán viszonyt. A középkor óta dán fennhatóság alatt élő 
Schleswigben két párt volt. Az egyik a Dániához való csatlakozást, a másik a 
német egységbe való belépést szorgalmazta. 1848-ban a Vorparlament 
Schleswiget is felvette a német szövetségbe, melyre válaszként a dánok már-
ciusban bekebelezték a hercegséget. Erre válaszképpen németbarát felkelés 
tört ki Schleswig-Holsteinben, melyet májusban megtámogatott a porosz 
hadsereg is egy dániai hadjárattal. Oroszország, Anglia és Franciaország 
nyomására viszont augusztusban Malmőben fegyverszünetet kötöttek. 1849 
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hadsereg a háború során kétszer is elfoglalta a hercegségeket, 
de Dánia a többi európai nagyhatalom nyomására mindig 
megmenekült, és az 1850-ben aláírt berlini békében a poroszok 
a hercegségeket is kénytelenek voltak kiüríteni. 
 
 

A német hadiflotta születése  
 
1848 áprilisában, a háború kezdetekor a porosz hadseregnek 
szembe kellett néznie az északi német kikötőket megbénító 
dán flotta blokádjával. A porosz flotta 1848 elején 1 korvettből, 
2 gőzhajóból és 27 ágyúnaszádból állt, a teljes személyi állo-
mányát 67 tiszt és 1.577 tengerész alkotta.17 A dán hadüzenet 
után a 14 sorhajóból és vitorlás fregattból, 10 korvettből és 6 
kisebb lapátkerekes gőzhajóból álló ellenséges flotta blokád 
alá vette az északi német kikötővárosokat. A blokád különö-
sen sújtotta Hamburgot és Brémát.18 A kikötővárosokat sújtó 
blokádra reagált a frankfurti Vorparlament és az azt követő 
alkotmányozó nemzetgyűlés is.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
februárjában a dánok ismét háborút indítottak a hercegségekért, de a porosz 
csapatok az Idstedt-i győzelmük után elfoglalták Schleswig-Holsteint. Poro-
szország francia-orosz nyomásra az 1850-ben megkötött berlini békében 
lemondot a hercegségekről, az 1852-es londoni jegyzőkönyvben az önálló 
hercegségek Dániával hoztak létre perszonáluniót. 
17 NEUKIRCHEN 1988, 288. o. 
18 Uo. 
19 ULRICH 2000, 165. o. 



Az első német hadiflotta története 1848-1853 

170 

 
Arnold Duckwitz brémai szenátor, német kereskedelmi miniszter.20 

 
A Német Szövetség kereskedelmi minisztere, a brémai szár-
mazású Arnold Duckwitz21 és a haditengerészeti témákban já-
ratos Adalbert porosz herceg22 emlékiratot terjesztett a német 

                                                 
20 Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arnold_Duckwitz.jpg 
21 Duckwitz, Arnold (1802-1881) brémai kereskedőcsalád gyermeke, közgaz-
dasági ismereteket tanult, majd Angliában és Hollandiában épített ki keres-
kedelmi kapcsolatokat szülővárosa számára. 1841-től brémai szenátor, ekkor-
ra már elismert gazdasági szakember, több kereskedelemmel foglalkozó 
szakmunkája is megjelent. 1848-ban Bréma szenátora a frankfurti 
előparlamentben, majd a nemzetgyűlésben. A Német Szövetség kormányá-
ban kereskedelmi és tengerészeti miniszter. 1949-ben a frankfurti nemzetgyű-
lés szétkergetése után hazatért és a brémai politikai életben tevékenykedett, 
1857-63 között a város polgármestere volt. 1875-ben vonult vissza az aktív 
politizálástól, utána megírta emlékiratait. Arnold Duckwitz életéről részlete-
sen lásd: PRÜSER 1959. 
22 Heinrich Wilhelm Adalbert von Preussen herceg (1811-1873) III. Frigyes 
Vilmos porosz király legkisebb fia. A Hohenzollern család hagyományai sze-
rint minden fiú kapott katonai kiképzést és szolgált a hadseregben. Adalbert 
a haditengerészetet választotta szakterületének. 1826-42 között több tanul-
mányutat tett, a haditengerészet katonai és gazdasági befolyását vizsgálta a 
fejlett, iparosodott országoknál. 1835-36-os beadványban szorgalmazta a po-
rosz flotta kiépítését. 1848-51 között a Schleswig-Holsteinért folytatott hábo-
rúban a dán flotta sikerei bebizonyították Adalbert stratégiai elképzeléseinek 
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nemzetgyűlés elé, melyben a német hadiflotta kiépítésének ka-
tonai és gazdasági előnyeit fejtegette. A Denkschrift über die 
Bildung einer deutschen Kriegstflotte23 elérte célját, a szárazföldi 
hadsereggel szemben a képviselők a hadiflottát össznémet 
fegyvernemként képzelték el, amely hangsúlyozza a közösség 
erejét és egyben ellensúlyozni kívánta a szárazföldi hadsereg-
ben megjelenő porosz vagy osztrák dominanciát. A frankfurti 
alkotmányozó nemzetgyűlés 1848. június 14-én megalapította 
a német hadiflottát,24 hatmillió tallért szavazott meg kiépítésé-
re és létrehozta a Haditengerészeti Bizottságot.25 A bizottság 
vezetője Adalbert herceg lett.26 A flotta parancsnokának Karl 
Rudolf Bromme27 sorhajókapitányt nevezték ki, aki július 23-

                                                                                                   
helyénvalóságát és rávilágítottak a porosz katonai gépezet leggyengébb pont-
jára. 1848-ban elvállalta a frankfurti Haditengerészeti Bizottság vezetését, és a 
létrejövő német flotta főparancsnoka lett. 1852-től a porosz haditengerészet-
nél szolgált, fokozatosan elválasztotta a haditengerészetet a szárazföldi had-
vezetéstől. 1864-ben a német-dán háború alatt a Balti-tengeren volt flotta pa-
rancsnok, 1866 után az Észak-német Szövetség hadiflottájának főparancsnoka 
lett. Az 1870-es porosz-francia háború után a hadvezetés visszavonta Adal-
bert parancsnoki kinevezését, így ő visszavonult. Adalbert herceg életéről 
részletesen lásd: STAHL 1959. 
23 Az emlékiratot Adalbert herceg írta 1848-ban, Duckwitz a kereskedelmi 
előnyöket fejtette ki, Adalbert a katonai részét taglalta a nemzetgyűlés előtt. 
24 STAHL 1959, 46. o., PRÜSER 1959. 151. o. és ULRICH 2000, 168. o. A német 
hadiflottát a törvény egyszerűen „deutschen Marine” néven említi. A flotta 
első vezetője, Bromme ellentengernagy „Reichs-Marine” néven emlegette. Az 
első tengerészeti miniszter, Arnold Duckwitz emlékirataiban a „deutschen 
Kriegsmarine” nevet használja. 
25 A bizottság eredeti német neve „Technischen Marinenkommission” volt. 
26 NEUKIRCHEN 1988, 288. o. 
27 Bromme (Brommy), Karl Rudolf (1804-1860) az 1848-49-es első német flotta 
létrehozója és ellentengernagya. A Lipcse melletti Angerben született, szülei 
halála után 1818-ban belépett a tengerészethez, szakiskoláit Hamburgban 
végezte. Az 1820-as években amerikai hajókon szolgált, 1826-ban kapitánnyá 
léptették elő. Nevét ekkor változtatta Brommyra, mert angol nyelvterületen 
ez praktikusabb volt. A korabeli legendák szerint harcolt a dél-amerikai sza-
badságharcokban. 1827-től részt vett a görög szabadságharcban: az égei-
tengeri flottaműveletekben, az ottani kalózvilág felszámolásában meghatáro-
zó szerepet játszott. Tetteiért fregattkapitánnyá léptették elő. 1831-ben el-
hagyta Görögországot és a haditengerészeti szolgálatot, tanulmányútra ment, 
de egy év múlva visszatért I. (Wittelsbach) Ottó görög királlyal. Második gö-
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án foglalta el pozícióját.28 
 

 
Adalbert porosz herceg, a flotta főparancsnoka.29 

 
A Haditengerészeti Bizottság ülései 1848. november 20-án 
kezdődtek és 1949. február 8-ig tartottak. A bizottság üléseivel 
párhuzamosan zajlott a dán-német háború, melynek fejlemé-

                                                                                                   
rögországi szolgálata alatt sorhajókapitányként dolgozott hadihajó-
parancsnokként, kikötő-parancsnokként, haditengerészeti prefektusként és 
tagja volt a görög tengerészeti bizottságnak is. Beadványában kidolgozta a 
görög flotta új szervezeti rendszerét. Görög szolgálatának végén ellentenger-
nagyi rangban az eginai és a pireuszi haditengerészeti iskola igazgatóhelyet-
tese volt. 1843-ban személyes viták miatt elszigetelődött, 1845-ben visszatért 
német földre és a porosz flotta szolgálatába állt. 1849-ben ellentengernaggyá 
léptették elő, 1848-49-ben elsősorban az ő munkájának köszönhető a német 
hadiflotta születése A fél sikert hozó katonai akciók és a bizonytalan politikai 
helyzet miatt, a flottáját 1852-ben leszerelték, Bromme ekkor vonult nyugdíj-
ba, de a szerény juttatásokból nem tudott megélni. Az 1850-es évek végén 
Milánóban haditengerészeti tanácsadóként dolgozott a Habsburgoknak, de 
megrendült egészsége miatt 1859 végén végleg visszavonult. Rudolf Bromme 
életéről részletesen lásd: ULRICH 2000. és WAGNER 2009. 
28 WAGNER 2009, 243. o. 
29 Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Adalbert_Ferdin%C3%A1nd_ po-
rosz_kir%C3%A1lyi_herceg 
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nyei kihatottak a testület működésére és meghozott határoza-
taira is. Adalbert herceg külföldi tanulmányútjainak és az em-
lékiratában foglaltaknak megfelelően három lehetőséget vázolt 
fel a bizottság előtt a leendő német hadiflotta kiépítésével kap-
csolatban.30 

Az első elképzelés szerint a német flottának a porosz flot-
ta hagyományait folytatva elsősorban a hatékony partvéde-
lemre és a szárazföldi hadsereg támogatására kellett volna be-
rendezkednie. Az elképzelés előnyei rövidtávon egyértelműek 
voltak. Viszonylag kevés anyagi forrásból is egy hatékony ha-
diflottát lehetett volna kiépíteni és üzemeltetni, de e flotta há-
ború esetén az Északi- és a Balti-tengerre sem merészkedhetett 
volna ki a teljes megsemmisülés veszélye nélkül. A dánokkal 
vívott háború és a német kereskedővárosokat sújtó haditenge-
részeti blokád megmutatta e koncepció elégtelenségét.31 

A második elképzelés szerint a német flottát olyan szintre 
kellett volna felhozni, hogy egy tenger felől jövő támadást 
önállóan el tudjon hárítani és megvédje a német kereskedelmi 
érdekeket a világtengereken. Az elképzelés már igen komoly 
befektetéseket kívánt a németektől, mivel az Északi- és a Balti-
tengeren nyíltvízi hadműveletre alkalmas hajókra és a hozzá-
juk tartozó felszerelésre volt szükségük. A hajókon szolgáló 
legénység és a tisztek kiképzése további anyagi áldozatokat 
kívánt. A bizottság végül ezt az álláspontot fogadta el.32 

A harmadik elképzelés szerint a Német Szövetségnek 
önálló tengeri nagyhatalommá kellett volna fejlődnie. E ha-
talmas anyagi áldozatokat követelő terv a bizottság álláspontja 
szerint igazából nem volt életképes, mivel az ehhez szükséges 
pénzt biztosan nem szavazta volna meg a frankfurti parla-
ment. A belpolitikai indokok mellett a külpolitikai háttér sem 
kedvezhetett egy ilyen flottaprogramnak, mivel ez automati-
kusan magára vonta volna a britek figyelmét. Egyértelmű volt, 
hogy a kontinentális erőegyensúly fenntartására törekvő 

                                                 
30 STAHL 1959, 152. o. 
31 NEUKIRCHEN 1988, 288-289. o. 
32 Uo. 
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Nagy-Britannia minden eszközzel megakadályozza azt, hogy 
közvetlen szomszédságában egy vele egyenrangú tengeri 
nagyhatalom fejlődjön ki.33 

A bizottság a február 8-i záróülésén megfogalmazott je-
lentésében egyértelműen egy erős német hadiflotta létrehozá-
sát sürgette. A jelentés szerint a német partok hatékony vé-
delméhez 15 vitorlás fregattra, 5 gőzfregattra, 20 gőzkorvettre, 
10 felderítő gőzösre, 80 ágyúnaszádra és 5 kiképzőhajóra volt 
szükség. A német „hajógyárak” ekkor még nem álltak azon a 
technikai színvonalon, hogy ilyen hajókkal láthassák el rövid 
idő alatt a német flottát, ezért az első hajókat külföldről, első-
sorban Angliából vásárolták a németek. A frankfurti parla-
ment a hadiflotta létrehozásához szükséges pénzt megszavaz-
ta, így Adalbert herceg és követlen munkatársa, Rudolf 
Bromme szabadon gazdálkodhatott.34 
 
 

A harcoló flotta  
 
A tengerészeti bizottság és a születőben lévő német flotta igazi 
lelke a 19. század talán legtapasztaltabb német hajósa, Rudolf 
Bromme (Brommy) sorhajókapitány volt. 

Az észak-német kikötőket megbénító dán blokád gyors 
cselekvésre sarkallta a németeket. A bizottsági előirányzatot 
nem lehetett egyik napról a másikra megteremteni, de 1848 
második felében több hajót is vásároltak külföldön, amelyek 
felfegyverzése is megkezdődött a brit hajógyárakban és a né-
met kikötőkben. Bromme sorhajókapitányt 1849. március 18-
án kinevezték ellentengernaggyá és az északi-tengeri német 
flotta parancsnokává. A parancsnok – Adalbert herceggel 
egyetértésben – a flotta támaszpontjának a Weser torkolatának 
belső részén lévő Brake kisvárost választotta. Brake már ebben 
az időben is ezer szállal kötődött a tengerhez, 
Bremerhavenhez hasonlóan Bréma kikötővárosa a 19. század-

                                                 
33 Uo. 
34 Uo. és ULRICH 2000, 174-175. o. 
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ban a Weser bal oldalán volt. A Weseren feljebb fekvő Brake 
az 1800-as évek végére elveszítette jelentőségét a mély merülé-
sű kereskedelmi és hadihajókat fogadó, közvetlenül a tenger 
mellett fekvő Wilhelmshavennel és Bremerhavennel szemben. 
A flottatámaszpont kijelölése után Bromme átvette a 
Bremerhaven-i hajógyár és az ottani flottatámaszpont35 irányí-
tását is. A politikai támogatás és a megszületett határozatok 
ellenére Brommének komoly anyagi és személyi problémái 
voltak a német flotta kiépítésének ebben a szakaszában. 

 

 
Karl Rudolf Bromme (Brommy) ellentengernagy.36 

 
1849 első felében sorban állították szolgálatba a katonai célok-
ra átalakított korábbi angol kereskedelmi hajókat. 1849. márci-
us 19-én állt szolgálatba a Barbarossa gőzfregatt. Az 1.135 ton-
nás hajó eredetileg Britannia néven a Cunard Line Liverpool-
Boston járatán közlekedett – a cég egyik első hajója volt a tran-
szatlanti hajózásban –, 1848 végén vásárolták meg a németek 
37.000 Ł-ért. A lapátkerekes gőzhajó a kereskedelmi forgalom-
ban eltöltött ideje alatt a kezelhetőségéről és megbízhatóságá-

                                                 
35 A flottatámaszpont valójában Brake-nál volt, Bremerhaven-ben a hozzá 
tartozó fegyverraktár és hajójavító műhely helyezkedett el. 
36 Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Admiral_Bromme.jpg 
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ról volt híres. A gőzgépeivel 9,5-10 csomós sebességet ér el, így 
kora legnagyobb és leggyorsabb vitorlás hajóival is tudta tar-
tani a lépést. A német hadiflotta igényeinek megfelelően a ha-
jóra 9 db 68 fontos ágyút szereltek fel Woolwichben 1848 vé-
gén. 37 

 

 
Az 1849. június 4-i helgoland-i csata német zászlóshajója, a Barbarossa 

gőzfregatt38 

 
A Barbarossa testvérhajóját, az Acadiat is megvásárolták a né-
metek és Erzherzog Johann néven kívánták szolgálatba állítani a 
hadiflottánál. A hajó 1849. március 25-én megérkezett 
Bremerhavenbe, majd onnan a Brakeban lévő szárazdokkba 
került az átalakítások elvégzésére, de a munkálatokat többször 
megszakították, majd újra kezdték. A 9 db 68 fontos ágyút 
többször is más célokra használták fel, ezért 1952-ig az 
Erzherzog Johann nem állt szolgálatba.39 

A német flotta zászlóshajója, az 1.800 tonnás Hansa 
gőzfregatt szintén a kereskedelmi forgalomból került át a né-
met hadiflottához. A hajót eredetileg 1847-ben United States 
néven bocsátották vízre és az amerikai Black-Ball-Line társa-
ság óceánjárójaként közlekedett a New York – Liverpool és a 
Southampton – Le Havre útvonalon. 1849. feruár 17-én vásá-
rolták meg a németek és Woolwichben felszerelték 3 db 84 és 8 

                                                 
37 GRÖNER 1965, 98. o. 
38 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SMSBarbarossa.jpg 
39 GRÖNER 1965, 98. o. 
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db 68 fontos ágyúval. A hajó az átalakítások után augusztus 
18-án érkezett meg Brakeba, ahol átkeresztelték Hansa névre és 
a flotta zászlóshajója lett.40 

A schleswig-holsteini háborúban 1849. április 5-én 
Eckernförde partjainál került porosz kézre a Gefion dán fregatt. 
Az 1.360 tonnás vitorlás fregattot Bremerhavenben kijavították 
és a német flotta szolgálatába állították Eckernförde néven. A 
gőzfregattokhoz képes e vitorlás hajó félelmetes tűzerőt képvi-
selt a maga 2 db 60 és 46 db 24 fontos ágyújával. A hajót erős 
szélben is jó manőverezőképessége és tengerállósága miatt 
kedvelték a flottánál.41 

 
Az Eckernförde vagy Gefion vitorlás fregatt42 

A kísérő hadihajók és a partvédő szolgálatra alkalmas hadiha-
jók terén sokkal jobban álltak a németek, mivel ilyen hajók 
szolgáltak a kereskedelmi forgalomban az Északi- és a Balti-
tengeren. A hamburgi székhelyű Hanseatische 
Dampfschiffahrts-Gesellschaft43 három hajóját vásárolta meg a 
német hadiflotta 1848. június 23-án 300 ezer tallérért. A Leeds, a 
Hamburg és a Robert Napier 435 tonnás lapátkerekes gőzösök a 
német és az angol kikötővárosok között bonyolítottak le ki-
sebb személy- és teherforgalmat az 1840-es évek elejétől. A 

                                                 
40 Uo. 99. o. 
41 Uo. 98. o. 
42 Uo. 101. o. 
43 A céget Hamburgban jegyezték be, de brit tulajdonosai is voltak, akik hoz-
zájárultak a hajók eladásához. 
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Leedset Bremenre, a Robert Napiert Lübeckre keresztelték, és 
mindhárom hajót gőzkorvetté alakították át közel azonos 
fegyverzettel. Mindhárom hajóra felszereltek 1 db 32 fontos és 
2 db 18 fontos gyorstüzelő ágyút, valamint főtüzérségnek a 
Bremenre 1 db 36 fontos, a Hamburgra 1 db 56 fontos és a Lü-
beckre 1 db 84 fontos ágyút.44 A felszerelt ágyúk megváltoztat-
ták a hajók viselkedését, mindegyik kicsit fejnehézzé vált, de 8 
csomós sebességüket és hajózási képességeiket még így is ki-
elégítőnek minősítették. Az 1848. október 15-én szolgálatba ál-
lított Bremen–osztály45 hajói voltak a német „birodalmi” hadi-
flotta első komoly hadihajói.46 
 

 
A legerősebb fegyverzettel felszerelt Lübeck gőzkorvett.47 

 
Adalbert herceg 1848 októberében a bristoli Williem Patterson 
hajóépítő vállalatnál rendelt 3 db 625 tonnás gőzkorvettet 370 
ezer tallérért. Egyértelmű volt, hogy Nagy-Britannia, mint Dá-
niával szimpatizáló, de semlegességet hirdető nagyhatalom 
nem építhet hadihajókat a németeknek, ezért a hajókat Cora, 
Inca és Cazique néven említették a hivatalos iratokban. Mivel 
mindhárom hajót csak 1849 elején kezdték el építeni, így csu-

                                                 
44 A Lübecket Nagy-Britanniában fegyverezték fel. 
45 A fegyverzetükben mutatkozó nagy eltérések miatt nem mindig nevezik 
Bremen–osztálynak az egységeket. 
46 GRÖNER 1965, 142-143. o. 
47 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radkorvette_Luebeck.jpg 



Sarlós István 

 179 

pán 1850 végén érkeztek meg Brakeba, ahol gyorsan átkeresz-
telték őket Der Königlicle Ernst Augustra, Grossherzog von 
Oldenburra és Frankfurtra. A Frankfurt–osztály48 egységeinek 
tüzérségét a Bremen–osztályhoz hasonlóan a pillanatnyi lehe-
tőségekhez alkalmazkodva alakították ki, ezért a Der 
Königliche Ernst Augustra 6 db, míg a Grossherzog von 
Oldenburgra és a Frakfurtra csak 2 db 68 fontos ágyú jutott. 
 
 

A Helgoland-i csata 
 
1849. május végén, június elején az átépítés alatt álló és a még 
ténylegesen szolgálatba nem állított hajókat is beleszámítva az 
északi-tengeri német flotta már 9 lapátkerekes gőzhajóból, 2 
vitorlás hajóból és további 27 kisebb vitorlás-evezős őrnaszád-
ból állt.49 Ebből ténylegesen hadra fogható volt két vitorlás 
fregatt – Deutschland és Gefion –, 1 gőzfregatt –Barbarossa –, há-
rom gőzkorvett – Bremen, Hamburg és Lübeck –, valamint a 
partvédő szolgálatban bevethető kisebb őrnaszádok.50 Ez már 
olyan katonai erőnek számított, amellyel Bromme megtámad-
hatta a Weser és az Elba torkolatát közvetlen blokád alatt tartó 
dán flottát. A dánok jelentős túlerőben voltak a németekkel 
szemben, 14 sorhajójuk és fregattjuk, 10 korvettjük, 6 kisebb 
gőzhajójuk alkotta az északi-tengeri blokádot.51 A nagyobb 
dán hajók vitorlások voltak, így méretben és tűzerőben is fe-
lülmúlták a németeket. Bromme számára kedvező volt, hogy a 
blokádot fenntartó dánok kereskedelmi hajók elfogására ké-
szültek, így párosával járőröztek a német kikötővárosok köze-
lében, így egy alkalmas – szélcsendes – időpontot kivárva a 
fürgébb gőzhajókkal Bromme jó eséllyel szállt szembe az el-

                                                 
48 E három hajót sem tekinti a szakirodalom mindenütt egységesen Frankfurt–
osztálynak. 
49 NEUKIRCHEN 1988, 289. o. A szerző megállapításai itt a hajók típusát és 
méretét tekintve elnagyoltak. Valószínűleg már papíron a hadiflottához tar-
tozó, de ténylegesen katonai szolgálatba nem állított hajókat is beszámította. 
50 GRÖNER 1965, adatai alapján. 
51 NEUKIRCHEN 1988, 289. o. 
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szigetelten hajózó dán járőrkötelékekkel. 1849. június 4-én a 
kedvező időjárási körülményeket kihasználva Rudolf Bromme 
támadásra szánta el magát a Hamburgot blokád alatt tartó dán 
hajók ellen. Megvívták a dán-német háború egyetlen tengeri 
ütközetét, a Helgoland-i csatát. 52 

A Brakéből kifutó német flottát három hajó alkotta: a Bar-
barossa gőzfregatt – zászlóshajó –, valamint a Lübeck és a Ham-
burg gőzkorvettek. 
 

 
A Hamburg gőzkorvett.53 

 
Az aznap járőröző dán kötelék három fregattból, egy korvett-
ből és egy gőzhajóból állt. A brémai és a hamburgi hajóutat is 
őrző dán kötelék szétszórtan hajózott, így Bromme a gőzhajói 
adta mozgékonyságot kihasználva megpróbálta elszigetelni 
egymástól az ellenséges hajókat és külön-külön megsemmisí-
teni őket. A német kötelék délután 12.30-kor pillantotta meg a 
dán hajókat és rögtön megtámadta a hozzájuk legközelebb ha-

                                                 
52 ULRICH 2000, 185. o. A német források tengeri ütközetként, összecsapás-
ként emlegetik a blokádtörés tényét. (A ’das Gefecht’ magyarra fordítva ösz-
szecsapás, de jelenthet csatát is, bár a nagy csatákat német nyelven ’die 
Schlacht’-ként emlegetik.) 
53 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radkorvette_Hamburg.jpg 
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józó Valkyrien vitorlás korvettet és Gejser lapátkerekes gőzöst. 
A pillanatnyilag számbeli és technikai fölényben lévő németek 
elől a dánok folyamatos tüzelés közben visszahúzódtak 
Helgoland-sziget partjai mellé. Mivel Helgoland54 ekkor 
Nagy-Britannia része volt és a britek diplomáciailag Dániát 
támogatták a dán-német háborúban, ezért Bromme nem ül-
dözhette a dánokat a brit vizeken. Az egész délután a német és 
dán hajók közötti bújócskázással telt a sziget körül, folyamato-
san súrolva a brit felségvizek határát. A leghevesebb tűzpár-
bajt 16.21 és 16.47 között vívta a német kötelék a Valkyriennel, 
amely több találatot is kapott ekkor.55 Az üldözés hevében a 
német hajók megsértették a brit vizeket, amiből később kisebb 
diplomáciai bonyodalom lett.56 A Valkyrien sérülései után a 
dánok végleg visszavonultak Helgoland védelmébe, így a né-
met flotta is elhajózott Hamburg irányába. Bromme este 
Cuxhavenben megírta a hivatalos jelentését a csatáról a frank-
furti parlamentnek: a dán flotta visszavonult, a német váro-
sokra nehezedő dán kereskedelmi blokád megszűnt.57 
 
 

A Német Szövetség flottafejlesztése  
 
A sikeren felbuzdulva Bromme további flottafejlesztést és egy 
átfogó északi-tengeri katonai stratégia kialakítását javasolta. A 
Helgoland-i csata részletes értékelésében kifejtette, hogy a 
német partvidék hatékony védelmére csak Helgoland-sziget 
birtokában van esélye a német flottának, mert egy ottani flotta-
támaszpontra alapozva bármelyik ellenséges nagyhatalom 
hadiflottája könnyen sakkban tarthatja a brémai és a hamburgi 
kikötőt, valójában az egész északi-tengeri partvidéket.58 A flot-

                                                 
54 1815-ben a Szent Szövetség jóváhagyásával szállták meg a szigetet. 
55 ULRICH 2000, 187. o. 
56 A frankfurti parlament hivatalosan bocsánatot kért Nagy Britanniától, és 
ezt tette személyes levélben Adalbert herceg és Rudolf Bromme is, mint flot-
taparancsnokok. Erről részletesen: Uo. 190. o. 
57 NEUKIRCHEN 1988, 289. o. és ULRICH 2000, 188. o. 
58 ULRICH 2000, 201. o. 
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taparancsnok stratégiai meglátását elfogadták a vezető német 
politikusok és katonák is, így Helgoland megszerzése a po-
rosz, majd a német katonai stratégia egyik alappillére lett, 
amelyért komoly áldozatokra is hajlandónak mutatkoztak ké-
sőbb. 

Az 1848-as forradalmi hullám lecsillapodása és a korábbi 
uralkodódinasztriák fokozatos katonai megerősödése után a 
frankfurti parlamentet a porosz hadsereg szétkergette, de a 
Német Szövetség megmaradt és egy rövid ideig megtartotta a 
hadiflottát, ezért a „birodalmi” flotta fejlesztése az 1850-es 
évek elején lendületesen folytatódott.59 

Elsőként a partvédelmi és kiképző feladatokra kitűnően 
használható, de már 1852-es szolgálatba állásukkor is elavult-
nak számító Amazone és Mercur vitorlás korvettekkel bővült a 
hadiflotta állománya. A háromárbocos, fatestű és hagyomá-
nyos ágyúkkal felszerelt hajók kitűnő vitorlások voltak, de az 
Amazone vitorlái nagy sebességnél könnyen törtek, a 
Mercurnak pedig középső balanszra volt szüksége a stabil ma-
nőverezéshez.60 

 
Az Amazone vitorlás korvett61 

 
Az eredetileg is katonai szolgálatra tervezett Amazone 2 db 32 

                                                 
59 NEUKIRCHEN 1988, 289. o. 
60 GRÖNER 1965, 140. és 144. o. 
61 Uo. 141. o. 
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fontos és 12 db 18 fontos ágyút kapott. A flotta alapításakor 
jelentős szakemberhiánnyal küzdő német flotta számára az 
Amazone ideális kiképzőhajónak bizonyult. 62 
 

 
A Mercur vitorlás korvett63 

 
A Mercur a kelet-indiai kereskedelmi forgalomban vett részt 
átépítése előtt, mikor 6 db 26 fontos ágyúval szerelték fel. Az 
elavult vitorlást partvédő korvettként állították szolgálatba.64 
A porosz hadiflotta első gőzhajója, a Preussischer Adler szintén 
a kereskedelmi forgalomból került át a hadiflottához, mikor 
1848-ban rekvirálták.65 
 

                                                 
62 Uo. 140. o. E szerepkörben működött 1861-ig, mikor egy viharban elsüly-
lyedt. 
63 Uo. 141. o. 
64 Uo. 144. o. Miután kivonták és fegyvereit leszerelték, ismét kereskedelmi 
hajó lett. 
65 A hajót eredetileg a porosz flottához sorolták, majd 1852-ben egy rövid idő-
re átadták a német flottának a poroszok. 
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A Preussischer Adler gőzkorvett, a porosz hadiflotta első gőzhajója.66 

 
A 926 tonnás lapátkerekes gőzhajót vastesttel és fa fedélzetek-
kel építették Londonban 1846-47-ben, és a Danzig – Szent 
Pétervár járaton közlekedett postagőzösként. 1852-ben 2 db 25 
fontos és 2 db rövid csövű 32 fontos ágyút szereltek fel egy 
központi lövegkazamatába, utána került a hadiflottához és 
gőzkorvettként kezdte meg szolgálatát.67 

1849-ben Adalbert herceg a partvédő gőzhajókban mutat-
kozó hiány pótlására rendelte meg Londonban a Robinson & 
Russel cégnél a Nix és a Salamander partvédő korvetteket. Az 
530 tonnás hajókon a 4 db 25 fontos és 4 db 12 fontos ágyút 
egy központi lövegkazamatában helyezték el. A hajók mozgá-
sában már a gőzgépek játszották a főszerepet, a vitorlák csak 
segédhajtóműként szerepeltek, igazából a gőzgépeik nélkül 
irányíthatatlanok voltak. A felépítményüket a Preussischer 
Adlerhez hasonlóan alakították ki, csak kisebbek voltak nála. 

 
 

                                                 
66 Uo. 140. o. 
67 Uo. 140. o. 1853 után hadihajóként szintén postaszolgálatot látott el a Balti-
tengeren. A hajót többször átépítették szolgálati ideje alatt, az 1870-es évek-
ben az uralkodói magánjacht szerepét töltötte be. 
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A Nix és a Salamander partvédő naszád.68 

 
A hajókat csak 1851 második felében állították szolgálatba a 
flottánál, és mivel gőzgépeik folyamatos műszaki problémák-
kal küzdöttek, ezért tényleges szolgálati idejük minimálisnak 
mondható.69 

A parti őrhajó kategóriában Adalbert herceg angliai meg-
rendelésével párhuzamosan Bromme flottaparancsnok is ren-
delt két hajót német hajógyárakban. A Hela a danzigi 
Königliche Werft hajógyárban épült 1849-54 között, a 
Frauenlob a wolgasti Lübke hajógyárban 1849-56 közt. A po-
rosz – német – hajóépítés alacsony színvonalát mutatja, hogy 
még az ilyen kicsi és egyszerű konstrukciónak számító hajókat 
is hosszú évekig építették. Az építkezést hátráltatta a pénzhi-
ány is, miután az első német flottát 1853-ban leszerelték, a két 
hajó építését megszakították. A porosz választópolgárok 1853-
as gyűjtési akciójának köszönhetően fejezték be a Helát 1854-
ben; a Frauenlob 1856-os befejezéséhez a német háziasszonyok 
anyagi segítségére volt szükség.70 

 
 

                                                 
68 Uo. 141. o. 
69 Uo. 144. o. 
70 Uo. 145. o. 
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A Frauenlob szkúner.71 

 
A 305 tonnás szkúnerek nem voltak alkalmasak nyílt tengeri 
szolgálatra, és a spórolás következtében legénységük számára 
sem nyújtottak „kényelmes”72 elhelyezést. A kezdeti 1 db 30 
fontos ágút 3 db nehéz és 6 db könnyű 24 fontosra cserélték, 
de a pusztán vitorlás hadihajók korszaka ekkorra már végleg 
lejárt, így mindkét hajó gyorsan kikerült az aktív szolgálatból 
a kiképzőflottához.73 

Nagy hadihajók terén is jelentősen gyarapodott a német 
flotta, mivel szolgálatba állt a Danzig gőzfregatt. A 1.200 ton-
nás lapátkerekes gőzös elsősorban 11,6 csomós sebességével 
tűnt ki a többi német hajó közül. A hajót a Königliche Werft 
danzigi hajógyárában építették 1850-51-ben. A hajó fegyverze-
tét 12 db 68 fontos ágyú alkotta, amelyet Woolwitcből rendel-
tek meg. A hajót a német flotta csak 1951. november 13-án ve-
hette át, így csak minimális időt töltött aktív szolgálatban. A 
kitűnő tengerállósággal bíró, de csak közepesen manőverező 
hadihajót később a poroszok megvásárolták és saját flottájuk-
nál állították szolgálatba.74 

A német hadiflotta gyarapodását tekintve 1852-ig biztató-

                                                 
71 Uo. 141. o. 
72 Helyhiány miatt a hadihajókon sohasem biztosítottak nagy és kényelmes 
elhelyezést az egyszerű matrózoknak, de a Hela és a Frauenlob ebben a tekin-
tetben negatív irányban emelkedett ki társai közül. 
73 Uo. 145. o. 
74 Uo. 99. o. 
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an alakultak a számok. Heinz Neukirchen adatai szerint 2 vi-
torlás sorhajó, 2 gőzfregatt, 6 gőzkorvett és 26 kisebb őrnaszád 
állt szolgálatba a német flottánál.75 Erich Gröner adatai alapján 
a hadiflotta gyarapodása ennél sokkal szerényebb számokat 
mutat, de még így is komoly flottafejlesztésről beszéletünk.76 
 
 

Az első német flotta vége  
 
A Német Szövetség két vezető nagyhatalmának igazából nem 
állt érdekében a birodalmi hadiflotta fenntartása, így 1852-ben 
összehívtak egy speciális német flottakongresszust, amelyen 
minden német állam kifejthette véleményét a flottáról. Poro-
szországot Adalbert herceg, Ausztriát Wilhelm Tegetthoff 
képviselte a kongresszuson. A Német Szövetség két legna-
gyobb államának képviselői felszólalásaikban egyértelműen a 
német hadiflotta fenntartása mellett foglaltak állást, Rudolf 
Bromme ellentengernagy több részletes elemző előadást is tar-
tott, de a szárazföldi dimenzióban gondolkodó német államok 
politikai vezetői nem értették meg a haditengerészet jelentősé-
gét, ezért döntésük értelmében 1853. március 31-én a hadiha-
jókat Brakéban leszerelték.77 A polgári forgalomból kivont és 
átalakított hajókat visszaalakították és tengeri kereskedelmi 
vállalatoknak adták el, a „modernebb”, stratégiai elképzelése-
inek megfelelő hadihajókat Poroszország a saját flottája szá-
mára átvette, megvásárolta. A legénység és a tiszti kar jelentős 
részét, köztük Bromme ellentengernagyot is, méltatlan feltéte-
lekkel nyugdíjazták.78 
 
 
 
 

                                                 
75 NEUKIRCHEN 1988, 289. o. 
76 GRÖNER 1965. 
77 ULRICH 2000, 234–240. o. 
78 A nyugdíjazásokra és elbocsátásokra a flotta leszerelése után került sor. Uo. 
240. o. 
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Összegzés  
 
Az „első” német hadiflotta közel 5 éves fennállása felemás 
eredményeket hozott. 1848-49-ben a forradalmi úton születő 
német egység lendületével és a frankfurti parlament anyagi 
támogatásával össznémet fegyvernemként született meg a 
német hadiflotta. Adalbert porosz herceg kitűnő politikai ér-
zékének és a dán blokád jelentette gazdasági nyomásnak kö-
szönhetően a német államok elfogadták – támogatták – a hadi-
flottát. Rudolf Bromme ellentengernagy kitűnő szakmai mun-
kát végzett, mind a hadiflotta kiépítése, mind a bevetése terén; 
a német flotta első komoly bevetésén sikeresen feltörte a dán 
blokádot. Bromme a munkája során rámutatott több lényeges 
elemre – puszta partvédelem elégtelensége, Helgoland-sziget 
stratégiai fontossága, megfelelő északi-tengeri támaszpont ki-
alakítása, modern hajógyárak építése, stb. – amelyeket egy 
hosszú távú haditengerészeti stratégiában gondolkodó német 
politikus nem hagyhatott figyelmen kívül. A hadiflotta lesze-
reléséről hozott 1852-es döntés az előző 5 év munkáját ugyan 
megsemmisítette; de Adalbert herceg, mint a porosz hadiflotta 
főparancsnoka az 1850-60-as években az új lehetőségekhez 
mérten hozzákezdett egy új stratégiai irányvonal megvalósítá-
sához és lerakta a német császári hadiflotta alapjait. 
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SZALÁNCZI JÓZSEF KRISZTIÁN 
 

A BRIT BIRODALOM ELŐRETOLT „ANTARKTISZI” 

HELYŐRSÉGE. 
A FALKLAND-SZIGETEK STRATÉGIAI ÉS KATONAI 

JELENTŐSÉGE NAGY-BRITANNIA 20. SZÁZADI DÉL-
ATLANTI POLITIKÁJÁBAN 

 
 
Az Atlanti-óceán déli térségében fekvő Falkland-szigetek bir-
toklásáért 1982 áprilisában Argentína és Nagy-Britannia kö-
zött kirobbant fegyveres konfliktus egyike a 20. század leg-
szürreálisabb katonai összecsapásainak; egy első pillantásra 
értelmetlennek tűnő háború, melyet egy önmagában véve 
rendkívül mérsékelt gazdasági potenciállal rendelkező, s ak-
koriban kevesebb mint 2.000 főnyi polgári lakosságot számlá-
ló1 területért vívtak a szembenálló felek.2  

„A Horn-foktól mintegy 480 mérföldre északkeletre fekvő, 4.618 
négyzetmérföldön elterülő [szigetcsoport – Sz. K.]”3 minden két-
séget kizáróan az 1982-es események révén tett szert világhír-
névre, s került egy röpke pillanatra a történelem színpadára; 
egyúttal pedig – legalábbis részben – a nagyhatalmak érdek-
lődésének középpontjába. A brit–argentin szuverenitási vita – 
melynek origóját, a kérdéskört szűkebben értelmezve, 1833-ra 

                                                 
1 MAÑANA LAINO 1985, 22. o. A Falkland-szigetek hivatalos honlapja alap-
ján a terület népessége napjainkban 2 563 főt számlál. (FIG 2014) 
Http://www.falklands.gov.fk/our-people/. Megtekintés ideje: 2014. 07. 15.) 
2 A Leopoldo Fortunato Galtieri tábornok nevével fémjelzett argentin katonai 
junta csapatai 1982 áprilisának első napjaiban rohanták le a Nagy-Britannia 
fennhatósága alatt álló Falkland-szigeteket és a közigazgatásilag hozzá tarto-
zó Déli-Georgia- és Déli-Sandwich-szigeteket. A helyszínre vezényelt brit 
expedíciós haderő 1982 júniusának közepére visszaállította az Egyesült Ki-
rályság szuverenitását a szigetcsoport felett, súlyos vereséget mérve az ar-
gentin hadseregre. 
3 NAAC A1838, 67/6 PART 1, 3. A szigetcsoport területe átszámítva mintegy 
12 ezer km². 
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datálhatjuk4 – nyílt háborúvá történő kiszélesedésében mind-
két oldalon az aktuális belpolitikai vonatkozások játszották a 
meghatározó szerepet.5 Mindemellett a Falkland-szigetekkel 
kapcsolatos viszálynak több – a szélesebb közvélemény előtt 
nem különösebben ismert – összetevője is létezik. Tanulmá-
nyomban a háttérben megbúvó – korántsem elhanyagolható – 
okok közül a szigetcsoport stratégiai és katonai jelentőségét 
kísérlem meg bemutatni, elsősorban Nagy-Britannia 20. szá-
zadi dél-atlanti politikájának tükrében. 

A Falkland-szigetek egészen a 19. század végéig nem 
számított többnek egy kietlen, mindentől távol eső tengerentú-
li gyarmatnál – az 1800-as évek utolsó évtizedében azonban az 

                                                 
4 A spanyol koronától 1816-ban függetlenné váló Argentína – akkor még Río 
de la Plata-i Egyesült Tartományok néven – 1820-ban terjesztette ki fennható-
ságát a spanyolul Malvin-szigetekként (Islas Malvinas) emlegetett területre. 
(HEADLAND 1989, 116. o.) 1831-ben azonban a Buenos Aires által kinevezett 
kormányzó, Luis Vernet – a környező vizeken folytatott halászati jogokkal 
összefüggésben – fegyveres konfliktusba bonyolódott az Amerikai Egyesült 
Államokkal. A szigetek akkori közigazgatási központját, Puerto de la 
Soledadot rövid időre amerikai csapatok szállták meg, akik távozásukkor a 
szigetcsoportot mindenféle kormányzattól mentesnek nyilvánították. (NAAC 
A1209, 1957/4937a, 1–2. o.; HEADLAND 1989, 139. o.; MAÑANA LAINO 
1985, 10. o.) Ezt a helyzetet kihasználva jelent meg 1833-ban a Clio nevezetű 
brit hadihajó a Falklandok partjainál, melynek parancsnoka, John James 
Onslow kapitány Őfelsége nevében birtokba vette a területet. A szigetek azó-
ta – Argentína által el nem ismert módon és az 1982-es háború időszakát le-
számítva – de facto Nagy-Britannia fennhatósága alatt állnak. (NAAC A1209, 
1957/4937a, 2. o.; HEADLAND 1989, 140. o.) 
5 A Galtieri-kormányzat – tudva, hogy a Falkland- (Malvin-) szigetek kérdése 
nemzeti ügynek számít az országban – 1982-ben elsősorban a katasztrofális 
argentin gazdasági helyzetről igyekezett elterelni a figyelmet egy sikeres 
külpolitikai akcióval, abban reménykedve, hogy a szintén válságban lévő 
Nagy-Britannia válasz nélkül hagyja a kihívást, s nem ragad fegyvert az an-
gol partoktól több mint 12 ezer kilométerre található szigetcsoport védelmé-
ben. Az Egyesült Királyság azonban – vállalva a hadjárat csillagászati költsé-
geit – rövid gondolkodást követően, presztízsének visszaállítása és a brit bi-
rodalmi gondolat életben tartása jegyében a katonai válaszcsapás mellett 
döntött. Végül a junta csapatainak veresége Argentínában Galtieri tábornok 
bukásához, a brit expedíciós haderő győzelme pedig Angliában a Margaret 
Thatcher vezette Konzervatív Párt egy évvel későbbi választási győzelméhez 
vezetett. 
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Antarktisz környéki vizeken egyre inkább teret hódító ipari 
bálnavadászat megváltoztatta ezt az állapotot. A vadászati 
módszerekben bekövetkező újítások a századfordulót megelő-
ző évekre az északi féltekén található cetállomány megritkulá-
sához vezettek, ezért mindinkább sürgetővé vált a Déli-óceán 
térségében élő bálnapopulációk előfordulási helyeinek feltér-
képezése – e körülmény pedig a körzetben rejlő gazdasági le-
hetőségeket is felértékelte.6  

Az ilyen jellegű kutatóexpedíciók szervezésében norvég 
bálnavadászati társaságok jártak az élen; politikai szempont-
ból azonban a világtengerek első számú ura, Nagy-Britannia 
ragadta meg legkorábban az alkalmat arra, hogy befolyását 
jogilag is kiterjessze a régióban – mégpedig éppen a Falkland-
szigetekre hivatkozva. VII. Eduárd brit uralkodó 1908-ban, 
egy királyi rendelet révén a Déli-Orkney-szigeteket, a Déli-
Shetland-szigeteket, a Déli-Sandwich-szigeteket, a Déli-
Georgiát, valamint az Antarktiszi-félsziget északi részén elhe-
lyezkedő ún. Graham-földet Falkland-szigeteki Függő Terüle-
tek (Falkland Islands Dependencies) néven a falklandi kormány-
zó igazgatása alá helyezte.7 A dekrétum kiadásának hátteré-
ben két, egymással szoros összefüggésben álló cél elérése hú-
zódott meg. Egyfelől, az Egyesült Királyság az újonnan meg-
szervezett adminisztrációs zónában igényt tartott a bálnava-
dászati jogok feletti korlátlan rendelkezésre, mintha saját fel-
ségvizeiről lenne szó;8 másrészt a Graham-földre vonatkozó 

                                                 
6 MILLS 2003, 695. o. A 19-20. század fordulóján a Déli-sarkvidék legfőbb 
gazdasági vonzerejét a környező óceáni területeken folytatott bálnavadászat 
jelentette. Habár sejteni lehetett, hogy az akkor még körvonalaiban is alig is-
mert antarktiszi kontinens mélyén felbecsülhetetlen mennyiségű ásványkincs 
rejtőzhet, a korszak technikai viszonyai közepette azok kiaknázása legfeljebb 
távlati tervként kerülhetett szóba. (NAAC A4311, 365/8. 5. o.) 
7 NAAC A981, ANT 4 PART 1a, 1. o. A felsorolt területeket Nagy-Britannia 
korábbi felfedezései jogán nyilvánította magáénak. A Déli-Georgiát és a Déli-
Sandwich-szigeteket James Cook fedezte fel 1775-ben, a Déli-Shetland-
szigeteket William Smith 1819-ben, a Déli-Orkney-szigeteket George Powell 
1821-ben, a Graham-földet pedig John Biscoe 1832-ben. (A1209, 1957/4937a, 
2. o.; HEADLAND 1989, 76., 111., 123., 138. o.)  
8 A rendelet hatálybalépésétől kezdve a Falkland-szigeteki Függő Területek 
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jogigényével – amely az első, antarktiszi kontinentális régióra 
megfogalmazott területi követelésnek tekinthető – igyekezett 
megteremteni a Déli-sarkvidék feletti uralma alapjait is. 

A pátens kiadásában nagy szerepet játszott a bálnavadá-
szatot prioritásként kezelő Norvégia magatartása, mivel a 
Svédországtól 1905-ben függetlenné vált skandináv állam 
nagy lelkesedéssel, ám külpolitikai téren tapasztalatlanul ve-
tette bele magát az antarktiszi ügyekbe. A Londonba delegált 
norvég követ, Fridtjof Nansen 1906-ban több alkalommal is 
érdeklődött a brit Külügyi Hivatal illetékeseinél azzal kapcso-
latban, hogy a dél-atlanti térségben mely szigetek tartoznak 
Nagy-Britannia fennhatósága alá, s ezzel akaratlanul is kipro-
vokálta a válaszlépést, amely nem hagyott kétséget afelől, 
hogy a brit birodalom a fentebb említett területek mindegyiké-
re igényt tart.9  

Habár Nansent elsősorban a bálnavadászattal kapcsolatos 
koncessziós díjak érdekelték, a brit kormány egy esetleges 
szuverenitási vita első lépéseként tekintett a kérdezősködésre; 
s az angolok félelme annyiból nem is tűnt alaptalannak, hogy 
a norvég vezetés találhatott volna olyan földdarabot a térké-
pen – pl. az Antarktiszi-félszigettől keletre fekvő Seymour-
szigetet –, amelyet a korábbiakban minden kétséget kizáróan 
norvég hajósok fedeztek fel.10 Talán éppen a sietség okán, az 
1908-as királyi rendelet végül több szempontból is félreérthető 
szövegezéssel került kibocsátásra: nem tisztázta egyértelműen 
a Falkland Islands Dependencies kiterjedését, ráadásul – miután a 
d. sz. 50°-ától délre, illetve a ny. h. 20–80° között fekvő terüle-
tekre hivatkozott – úgy is lehetett értelmezni, hogy az Egye-
sült Királyság követelése a Tűzföld déli szegélyét is érinti, 
megsértve ezzel Chile és Argentína államhatárait.11 A brit 

                                                                                                   
határain belül külhoni személyek csak a falklandi kormányzó engedélyével – 
bérleti díj ellenében – folytathattak bálnavadászati tevékenységet. (NAAC 
A4311, 365/8. 5. o.) 
9 NAAC A981, ANT 51 PART 3, 2. o.; NAAC A981, ANT 4 PART 1a, 1. o. 
10NAAC A981, ANT 51 PART 3, 2. o.; BARRETT 2009, 65–66. o. 
11 NAAC A981, ANT 4 PART 1a, 1. o. A dél-amerikai szubkontinens déli 
irányban körülbelül a d. sz. 55°-áig terjed. Valójában a briteknek nem állt 
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uralkodó – akkor már V. György – 1917-ben módosította a ko-
rábban pontatlanul megfogalmazott passzusokat, s a felül-
vizsgált változatban világossá tette, hogy az adminisztrációs 
övezet nem foglal magába dél-amerikai régiókat, az újonnan 
megadott földrajzi koordináták által megrajzolt szektor hatá-
rain belül azonban minden szárazföld és sziget a falklandi 
kormányzó joghatósága alá tartozott.12 

Annak, hogy a Falkland-szigetek az egyre határozottabb 
brit Antarktisz-politika kulcspontjává vált, elhelyezkedése 
mellett elsősorban a nemzetközi jogban kell keresni a magya-
rázatát. Az 1885-ös berlini értekezlet a terra nulliusként számon 
tartott, azaz semmilyen állami fennhatóság alatt sem álló és 
ennek következtében foglalás tárgyává tehető területek eseté-
ben az úgynevezett effektív okkupáció megvalósulásához – tehát 
a tényleges állami jelenléthez – kötötte a felfedező ország jog-
címének érvényesítését.13 Nagy-Britanniának megoldást kellett 
találnia arra a problémára, hogy a túlnyomó részben lakatlan 
dél-atlanti szigetek és a huzamosabb emberi tartózkodásra al-
kalmatlan déli-sarkvidéki kontinens szóban forgó területei fe-
lett miképpen biztosítsa fennhatóságát. A tényleges hatalom-
gyakorlás követelményét az adott szituációban semmiképpen 
sem lehetett maradéktalanul teljesíteni. A brit kormány azon-
ban megtalálta a módját, hogyan tegye jogilag elfogadhatóvá a 
helyzetet. A Falkland-szigetek ugyanis – amely a szó szoros 
értelmében semmiképpen sem nevezhető antarktiszi régiónak, 

                                                                                                   
szándékéban argentin vagy chilei területekre jogot formálni, s valószínű, 
hogy a pongyola megfogalmazás ebben a formában figyelmetlenség révén 
került bele az okiratba. (HOWKINS 2008, 2. o.) Mindenesetre az argentin 
kormány 1948-ban többek között erre a hibára hivatkozva érvelt a brit köve-
telés érvénytelensége mellett, mondván, hogy Nagy-Britannia 1908-ban tör-
vénytelen módon Patagónia egy részét is el akarta csatolni Argentínától. 
(HEADLAND 1984, 240. o.) 
12 NAAC A981, ANT 4 PART 1b, 1. o. A Falkland Islands Dependencies északi 
határvonalát a ny. h. 20–50° között változatlanul hagyták, a ny. h. 50–80° kö-
zötti területen pedig a d. sz. 58°-ára módosították, így az már nem metszette 
a dél-amerikai szárazföldet. (Uo.; HOWKINS 2008, 2. o.) 
13 CSATLÓS 2012, 118. o. 
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ám nem is fekszik túlságosan távol tőle14 – állandó lakossággal 
rendelkező terület volt, ebből kifolyólag pedig megfelelt a róla 
elnevezett közigazgatási körzet adminisztrációs centrumának 
is. Hiszen a szigetcsoport felett az Egyesült Királyság de facto 
vitathatatlanul szuverenitást gyakorolt, Port Stanley-ben szé-
kelő kormányzója pedig saját személyében is megtestesítette a 
brit államhatalmat; s ezt innentől kezdve – természetesen szi-
gorúan formailag – akár a Falkland-szigeteki Függő Területek 
egészére is lehetett vonatkoztatni.15 Nagy-Britannia tehát a 
Falklandokat használta „ugródeszkaként” antarktiszi céljai el-
éréséhez; ezáltal pedig a szigetek a bálnavadászatból kiinduló 
gazdasági vonatkozások mellett nem elhanyagolható stratégiai 
jelentőségre tettek szert a Déli-sarkvidék „meghódításáért” 
folytatott politikai játszmában. 
 

                                                 
14 A szigetcsoport legdélebbi pontja mintegy 1.200 km-re található a Graham-
föld legészakabbra fekvő nyúlványától. 
15 A helyzet bonyolultságát jelzi, hogy brit diplomáciai iratokban több alka-
lommal is szerepel, miszerint az 1908-as és az 1917-es királyi rendeletek alap-
ján a Falkland-szigetek nem tartozéka a Falkland-szigeteki Függő Területek-
nek. Ez első pillanatra furcsának tűnhet, valójában azonban arról van szó, 
hogy a falklandi kormányzó 1908-tól kezdődően két – papíron különálló, kü-
lönféle jogcímeken birtokolt, ám egymással párhuzamosan működő – admi-
nisztrációs körzetért felelt: a koronagyarmatként működő Falkland-
szigetekért és a Falkland-szigetekről igazgatott Falkland-szigeteki Függő Te-
rületekért, amely tulajdonképpen Nagy-Britannia antarktiszi és dél-atlanti 
területi követeléseit volt hivatott megjeleníteni. (NAAC A1209, 1957/4937b, 
1. o.; HEADLAND 1989, 241. o.) 
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A Falkland-szigeteki Függő Területek térképe. 

Forrás: NAAC A1209, 1957/4937. Térképmelléklet. 

 
Az első világháború lezárását megelőző periódusban – habár a 
19. század utolsó éveitől kezdődően egyre több állam szerve-
zett felfedező expedíciókat a jéggel és hóval borított déli kon-
tinensre – a Falkland-szigeteki Függő Területek révén a brit 
követelés jelentette az egyetlen olyan, hivatalosan is kinyilvá-
nított területi igényt, amely az antarktiszi szárazföldet is érin-
tette. A brit birodalom azonban a Déli-sarkvidék feletti minél 
teljesebb uralomra tört, ennek megfelelően előbb Új-Zélandon, 
majd Ausztrálián keresztül formált jogot újabb földrajzi szek-
torokra a térségben: az 1923-ban megszervezett Ross Függő 
Terület (Ross Dependency, d. sz. 60°-ától délre, ny. h. 150° és k. 
h. 160° között) az új-zélandi, az 1933-ban létrehozott Ausztrál 
Antarktiszi Terület (Australian Antarctic Territory, d. sz. 60°-
ától délre, k. h. 45–160° között) pedig az ausztrál főkormányzó 
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igazgatása alá került.16 Az átgondolt és tervszerűen végrehaj-
tott birodalmi Antarktisz-politika a két világháború közötti 
időszakban viharos gyorsasággal haladt előre a megvalósulás 
útján; a brit kormány pedig kifejezetten pragmatikusan viszo-
nyult az időnként felmerülő nehézségekhez. Amikor ugyanis 
Franciaország 1924-ben jogkövetelést fogalmazott meg a k. h. 
136–142° között fekvő – tehát az ausztrál igazgatás alá szánt 
szektorban elhelyezkedő – ún. Adélie-földre (Terre Adélie), 
Nagy-Britannia – bár az eset kellemetlenül érintette – némi 
gondolkodást követően tudomásul vette a kialakult helyzetet, 
mivel belátta, hogy kizárólag olyan kifogásokat támaszthatna 
Párizs eljárásával szemben – példának okáért az effektív okku-
páció hiányát –, amelyekkel saját jogigényeit is gyengítené a 
falklandi, avagy az új-zélandi zónában.17 

Az Egyesült Királyság nem véletlenül óvakodott attól, 
hogy indokolatlanul ütőkártyákat adjon ellenlábasai kezébe: 
nyilvánvaló volt ugyanis, hogy az antarktiszi szárazföldhöz 
legközelebb fekvő két állam, Argentína és Chile is déli-
sarkvidéki területek megszerzésére törekszik; a Falkland-
szigetekkel kapcsolatos brit–argentin szuverenitási vita pedig 
különösen hangsúlyossá tette ezt a kérdést. Miután geográfiai 
felfedezéseket egyik latin-amerikai ország sem tudott felmu-
tatni, egymáshoz rendkívül hasonló módon a néhai spanyol 
gyarmatbirodalom idejéből származó szerződések, továbbá az 
úgynevezett uti possidetis jogelve alapján igyekeztek bizonyí-

                                                 
16 NAAC A981 ANT 12, 1. o.; NAAC A1559, 1933/8. A hatalmas ausztrál 
szektor pusztán önmagában véve a déli-sarkvidéki kontinens 42%-ára terjedt 
ki. (MILLS 2003, 44. o.) 
17NAAC A4311, 365/8, 99. o. Franciaország követelése – amely Dumont 
d’Urville francia hajós 1837–1840 közötti expedíciójának eredményein alapult 
– azért jelentett komoly problémát Nagy-Britannia számára, mert kettészelte 
az akkor még hivatalosan nem is létező ausztrál szektor területét, amelynek 
létrehozását ekkoriban már eldöntött tényként kezelték Londonban. Miután 
azonban a brit kormány felmérte, hogy csak olyan akadályokat gördíthetne a 
francia területi igény útjába, amelyek később részben, vagy egészben a saját 
fejére is visszaszállhatnának, inkább eltekintett a bizonytalan kimenetelű vi-
tától. (Az Adélie-földdel kapcsolatos szuverenitási kérdést részleteiben lásd: 
SZALÁNCZI 2014, 121–130. o.) 
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tani történelmi jogaikat a sajátjuknak tekintett antarktiszi, il-
letve dél-atlanti körzetek felett – s nem csak Nagy-Britannia, 
hanem alkalmasint egymás ellenében is.18 Argentína, hogy fi-
zikai jelenlétét hangsúlyozza a térségben, 1904-től meteoroló-
giai állomást üzemeltetett a Déli-Orkney-szigeteken; 1909 és 
1911 között arra is kísérletet tett, hogy a spanyolul Orcadas del 
Sur néven emlegetett szigetcsoportot megpróbálja tárgyalásos 
úton megszerezni az Egyesült Királyságtól.19 A britek ugyan 
titokban fontolóra vették, hogy Falkland-szigeteki fennhatósá-
guk argentin részről történő elismeréséért cserébe esetleg át-
adnák a területet, a Gyarmatügyi Minisztérium (Colonial Offi-
ce) illetékesei azonban arra a következtetésre jutottak, hogy a 
Buenos Aires-i kormányt csak felbátorítaná egy ilyen ajánlat, 
mivel úgy tűnhetne, hogy Nagy-Britannia nincs meggyőződve 
a Falklandok feletti uralma stabilitásáról – így azután végül 

                                                 
18 A dél-amerikai spanyol gyarmatbirodalom összeomlását követően az uti 
possidetis („ahogy éppen birtokoljátok”) római eredetű jogelvet alkalmazva az 
újonnan megalakuló államok határvonalait az egykori gyarmati közigazgatá-
si határok mentén húzták meg. (PARODI 2002, 6. o.) Ez alapján pedig Argen-
tína – mintegy jogutódként – igényt tartott minden olyan területre, amely 
egykoron a Río de La Plata-i spanyol alkirályság fennhatósága alá tartozott, 
ennek szellemében járt el a Falkland-szigetek 1820-as birtokbavételekor is. 
(HAYTON 1956, 587. o.) Ehhez hasonlóan Argentína és Chile is vallotta, hogy 
a spanyolok által korábban kötött egyezmények – úgymint a VI. Sándor pápa 
által még 1493-ban kiadott, Inter caetera kezdetű bulla, valamint az 1494-es 
tordesillasi szerződés, amelyek Spanyolország és Portugália között az újkor 
hajnalán a gyarmati területek felosztásáról rendelkeztek – nem vesztették el 
érvényüket, a bennük szereplő jogosultságok reájuk háramlottak. A 
tordesillasi szerződés alapján ugyanis – szigorúan elméletileg – az akkor még 
fel sem fedezett Antarktisz egy része Spanyolországot illette volna. 
(PINOCHET DE LA BARRA 1955, 9–12. o.; RIFFENBURGH 2007, 444. o.) 
Természetesen Nagy-Britannia ezt az érvelést a legmesszebbmenőkig elutasí-
totta, bármiféle jogigény alapjául csak valódi földrajzi felfedezést volt hajlan-
dó elismerni. 
19 Az állomást eredetileg a William Speirs Bruce által vezetett skót nemzeti 
Antarktisz-expedíció létesítette 1903-ban. Miután azonban Bruce „a [fenntar-
tásához – Sz. K.] szükséges financiális támogatást nem kapta meg Nagy-
Britanniától”, az obszervatóriumot felajánlotta használatra az argentin kor-
mánynak, amely az Argentin Meteorológiai Hivatalt (Oficina Meteorológica 
Argentina) bízta meg a kezelésével. (NAAC A4311, 365/8, 53.; 55. o.) 
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minden különösebb kommentár nélkül elzárkóztak a szuvere-
nitási kérdés feszegetésétől.20 Az argentinok azonban nem 
hagyták ennyiben az ügyet, a második világháború végéig 
csaknem minden esztendőben expedíciót küldtek a Déli-
Orkney-szigetekre, elsősorban a meteorológiai obszervatórium 
karbantartásának feladatával.21 

Habár a Falkland-szigetek közigazgatási státusza egészen 
az 1959-es Antarktisz-szerződés megkötéséig nem változott, a 
politikai helyzet az idő múlásával egyre kuszábbá vált a Falk-
land Islands Dependencies körzetében. Argentína ugyanis 1925-
ben jogigényt jelentett be a Déli-Orkney-szigetekre, ahol ezzel 
párhuzamosan egy távíróállomást is felállított; 1927-ben pedig 
követelését kiterjesztette a Déli-Georgiára és a Déli-Sandwich-
szigetekre is.22 Nagy-Britannia ezzel már a dél-atlanti körzet 
több fontos pontján is vitában állt a latin-amerikai országgal. 
A feszültség azonban a második világháború idején érte el a 
tetőpontját, amikor Argentína és Chile a brit birodalom szo-
rongatott helyzetét saját antarktiszi pozícióinak erősítésére 
próbálta meg kihasználni. Az 1940-es évek első felében történt 
események kevés híján fegyveres összeütközésbe torkollottak 
Argentína és az Egyesült Királyság között – a történtek bemu-
tatásához azonban feltétlenül szükséges utalni a Falklandok 
katonai jelentőségére is. 

A szigetek földrajzi elhelyezkedésükből kifolyólag kiváló 
támpontként használhatóak a Horn-fok körüli térség (katonai) 
kontrolljára, így mindenkori birtokosuk felügyeletet gyakorol-
hat a dél-atlanti körzet óceáni területei, valamint a Csendes-
óceán irányába tartó, illetve onnan érkező hajóforgalom felett 
is. „A szigetcsoport az Atlanti- és a Csendes-óceán déli térségei közti 
tengeri útvonalon helyezkedik el, és ennek következtében… a térségre 
kiterjedő háborús konfliktus esetén jelentősége rendkívül megnöve-
kedne”23 – írja az 1982-es háború eseményeit feldolgozó, Harc a 

                                                 
20 Uo. 55. o. 
21 Uo. 56. o. 
22 ICJ 1956, 9. o.; NAAC A4311, 365/8, 56. o.; HEADLAND 1989, 274. o. 
23 MAÑANA LAINO 1985, 21. o. 
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Falkland- (Malvin-) szigetekért című könyvében Daniel Mañana 
Laino, hozzátéve, hogy abban az esetben, ha a Panama-
csatorna bármely ok miatt „hasznavehetetlenné válna, vagy zárva 
maradna, úgy a hajóforgalom – és például a haditengerészeti erők át-
csoportosítása is – csak a dél-amerikai kontinens megkerülésével len-
ne lehetséges.”24  

Háborús időkben a szigetcsoport kiváló utánpótlási lehe-
tőségeket biztosító fekvése és „reteszként” szolgáló szerepe 
eddig egy alkalommal került előtérbe: az 1914. december 8-án 
megvívott falklandi tengeri ütközet idején, amelyben a Sir 
Doveton Sturdee admirális vezette brit flotta az óceán mélyére 
küldte a Maximilian von Spee altengernagy által irányított 
német császári kötelék hajóit, a Scharnhorst, a Leipzig, a 
Gneisenau és a Nürnberg cirkálókat.25 Von Spee, a chile partok-
nál található Coronelnél egy hónappal korábban lezajlott üt-
közetet követően – amelyben megsemmisítő vereséget mért Sir 
Christopher Cradock ellentengernagyra, elsüllyesztve a Good 
Hope és a Monmouth páncélos cirkálókat26 – már a Németor-
szágba történő visszatérésre készült, amikor tervbe vette, hogy 
megtámadja a Falkland-szigeteket és elpusztítja az ellenség ott 
tárolt készleteit, elsősorban egy szénraktárt. A coroneli ka-
tasztrófa hírére azonban Nagy-Britannia flottaösszpontosítást 
rendelt el a térségben, így mire a szigetektől délkeletre sor ke-
rült az újabb összecsapásra, Sturdee admirális jelentős fölény-
ben – nyolc hadihajóval, közöttük az Invincible és az Infexible 
csatacirkálókkal – vehette fel a harcot a németekkel. A Dresden 
cirkáló kivételével végül minden császári hajóegység hullám-
sírba szállt a küzdelemben, míg a Royal Navy nem szenvedett 
komolyabb veszteségeket.27 

Az Egyesült Királyság a bálnavadászattal kapcsolatos 
gazdasági, illetve a fehér kontinens feletti uralom kiterjeszté-
séért folytatott politikai vonatkozások mellett természetesen a 

                                                 
24 Uo. 
25 HEADLAND 1989, 258. o. 
26 UWDC 1914, 696–697. o. 
27SPENCER-COOPER 1919, 178–185. o. 
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dél-atlanti térség katonai szerepével is tökéletesen tisztában 
volt. Éppen ezért a második világháború kitörését követően 
nem alaptalanul aggódott amiatt, hogy az Antarktisz környéki 
kis szigetek német (esetleg japán) segédcirkálók vagy tengera-
lattjárók számára is búvóhelyül szolgálhatnak – vagy, ami 
még ennél is riasztóbb, titkos utánpótlási bázis létesíthető raj-
tuk. E tekintetben külön problémát jelentett a Déli-Shetland-
szigetekhez tartozó, s az Antarktiszi-félszigettől alig 100 kilo-
méterre fekvő Deception-szigeten található olajraktár kérdése, 
amelyet korábban egy norvég bálnavadászati társaság hasz-
nált, ám 1932 óta elhagyatottan állt az egykori telephelyen – 
mintegy 7.000 tonnányira becsült olajkészlettel egyetemben, 
amelynek elszállítása kivitelezhetetlennek tűnt.28 A brit Admi-
ralitás mindenképpen meg akarta akadályozni, hogy a lerakat 
az ellenség kezére jusson, ezért 1941-ben a Queen of Bermuda 
nevű felfegyverzett kereskedelmi hajót küldte a helyszínre, 
amely a kapott utasítást végrehajtva elpusztította a raktárbá-
zist.29 

Azt, hogy az antarktiszi ügyekben érintett latin-amerikai 
országok megpróbálják kihasználni a birodalom lekötöttségét, 
kiválóan jelezte, hogy Chile 1940. november 6-án Chilei An-
tarktiszi Terület (Territorio Chileno Antártico) néven hivatalos 
jogkövetelést jelentett be a d. sz. 60°-ától délre, továbbá a ny. 
h. 53–90° között elterülő „minden földre, szigetre, földdarabra, 
sziklazátonyra [és – Sz. K.] jégfolyamra (jégtáblára)”.30 A kinyilat-
koztatást Őfelsége kormánya értelemszerűen nem ismerte el 
érvényesnek, miután azonban a Primero de Mayo nevezetű ar-
gentin hajó 1942-ben meglátogatta a Deception-szigetet, s ka-
pitánya, Alberto J. Oddera formálisan is kinyilvánította az ar-
gentin antarktiszi szektor létrejöttét (d. sz. 60°-tól délre, ny. h. 
25–68°34′), Nagy-Britannia a HMS Carnarvon Castle-t küldte a 
térségbe, hogy tartsa kontroll alatt a helyzet – ezzel pedig egy 

                                                 
28 TNA ADM 116/4662a, 1. o. 
29 Uo.; TNA ADM 116/4662b, 1. o.; HEADLAND 1989, 304. o. 
30 PINOCHET DE LA BARRA 1955,  54. o. A chilei területi igény lefedte a ny. 
h. 20–80° között fekvő Falkland-szigeteki Függő Terület egy jelentős részét. 
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igen furcsa eseménysorozat vette kezdetét a felek között.31  
A brit hajó legénysége 1943 januárjának végén „partra 

szállt a Deception-szigeteken, eltávolította az 1942-es argentin láto-
gatás minden nyomát, kitűzte a Union Jacket, s hátrahagyott egy fel-
jegyzést”32 a vizitációról. Ezt követően a britek a Déli-Orkney-
szigetek felé vették az irányt, előbb a szigetcsoporthoz tartozó 
Signy-szigeten tűzték ki lobogójukat, majd megközelítették a 
Laurie-szigeten működő argentin meteorológiai állomást, 
amelyet a Buenos Aires-i kormány 1904 óta üzemeltetett.33 
Edward Kitson kapitány szigorú utasítást kapott, hogy esetle-
ges ellenállás esetén ne éljen vissza erőfölényével, mivel Nagy-
Britanniának nem érdeke nyomós ok nélkül fegyveres konflik-
tusba bonyolódnia Argentínával.34 Összetűzésre végül nem is 
került sor; az argentinok azonban csak arra vártak, hogy a bri-
tek végre odébbálljanak, majd 1943. február 15-én hivatalosan 
is tájékoztatták Londont, hogy minden követésüket fenntartják 
antarktiszi szektorukkal kapcsolatban.35  

Időközben pedig a Primero de Mayo is újra akcióba lendült: 
Silvano Harriague kapitány előbb az Antarktiszi-félsziget 
partjainál fekvő, Port Lockroy nevű helyen hagyott hátra egy 
hengerbe zárt üzenetet, amelyben megismételte országa déli-
sarkvidéki követeléseit, majd visszatért a Deception-
szigetekre, s a brit emblémák helyére újra az argentin jelképe-
ket állította.36 A Primero de Mayo fedélzetén két chilei tenge-
résztiszt is utazott, a brit felségjelzések az ő egyetértésükkel 
kerültek eltávolításra. Az argentinok azonban igyekeztek eltit-
kolni, hogy ők maguk nem sokkal a távozásuk előtt ismét el-
helyezték saját zászlójukat a szigeten. Az aktus Chile számára 

                                                 
31 HEADLAND 1989, 306. o.; DNA–IAA 2014. 
Http://www.dna.gov.ar/INGLES/DIVULGAC/CARRERA.HTM. (A letöl-
tés ideje: 2014. 07. 20.) Az argentin antarktiszi szektor részben lefedte a chilei 
és a brit követelés területét is.  
32 NAAC A4311, 365/8, 65. o. 
33 Uo. 65–66. o. 
34 Uo. 66. o. 
35 Uo. 
36 Uo.; HEADLAND 1989, 308. o. 
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nyilvánvalóan elfogadhatatlan volt, hiszen a Deception-sziget 
– természetesen chilei értelmezés szerint – a Territorio Chileno 
Antártico részét képezte.37 

Habár Buenos Aires igyekezett titokban tartani Harriague 
tevékenységét, a hírek utóbb mégis kiszivárogtak, Nagy-
Britannia pedig úgy határozott, hogy ezúttal már világosan az 
argentinok értésére adja: nem tűri tovább déli-atlanti birtokai 
háborgatását. Ennek megfelelően Tabarin fedőnév alatt a Royal 
Navy megkezdte egy több összetevőből álló, részben katonai 
jellegű manőver végrehajtását, amelynek során a William 
Scoresby aknakeresőt és a Fitzroy gőzhajót irányította a körzet-
be.38 A britek, amellett, hogy ismételten visszaállították a 
fennhatóságukat jelző szimbólumokat, 1944 elején állandó me-
teorológiai obszervatóriumot létesítettek a Deception-szigeten 
és Port Lockroyban, kitűzték zászlajukat az Antarktiszi-
félszigeten található Renard-foknál, továbbá meglátogatták a 
Déli-Orkney-szigeteket és a Déli-Georgiát is.39 

Minden jel arra mutat azonban, hogy demonstratív felvo-
nulásuk nem pusztán az argentinok elriasztása miatt történt: a 
rádiószobával is felszerelt megfigyelőállomások az Antarkti-
szi-félsziget környékén esetlegesen felbukkanó német segéd-
cirkálók vagy tengeralattjárók leleplezésére is szolgáltak.40 Az 
Egyesült Királyság mindemellett elszánta magát arra is, hogy 
területi igényei jogalapját további bázisok létrehozásával erő-
sítse, ezért – Tabarin II kódnév alatt – a britek 1944-1945-ben 
újabb megfigyelőpontot létesítettek a Trinity-félszigeten elhe-
lyezkedő Hope-öbölben, valamint felállítottak egy barakkot a 
Déli-Orkney-szigeteken található Sandefjord-öbölben is.41 A 
hivatalos álláspont szerint a bázisokon tudományos munkála-
tok folytak, ezért a második világháború lezárását követően az 
állomások feletti ellenőrzést az Admiralitástól a Gyarmatügyi 
Minisztérium vette át, a projekt fedőneve pedig Falkland 

                                                 
37 NAAC A4311, 365/8, 66. o. 
38 HEADLAND 1989, 308. o.; NAAC A4311, 365/8, 67–68. o. 
39 HEADLAND 1989, 308. o. 
40 RIFFENBURGH 2007, 124. o. 
41 HEADLAND 1989, 309. o. 
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Islands Dependencies Survey-re változott.42 Összességében tehát 
Argentína kísérlete arra, hogy a második világháború alatt 
Nagy-Britannia rovására próbáljon terjeszkedni az Antarktisz 
környezetében, kudarcot vallott; Buenos Aires végül egyetlen 
alkalommal sem merészkedett odáig, hogy beláthatatlan kö-
vetkezményekkel járó katonai konfrontációba bonyolódjon 
Londonnal. Kijelenthető tehát, hogy a háború alakulásának 
tükrében a brit fennhatóság alatt álló dél-atlanti területek tar-
tós megszerzésének argentin részről nem volt realitása. 

A Falkland-szigetek szempontjából az 1945 utáni időszak 
újabb meghatározó eseményének az 1959-ben megkötött és 
1961-ben hatályba lépett Antarktisz-szerződés számított, 
amely a d. sz. 60°-ától délre eső területeket nemzetközi státu-
szúvá nyilvánította.43 Az egyezmény létrejötte – amelyet Ar-
gentína, Chile és az Egyesült Királyság is ratifikált – a jogi 
környezet megváltozása miatt sürgős közigazgatási módosítá-
sokat eredményezett a térségben, ezért a britek a paktum hatá-
lya alá eső körzetet „1962. március 3-án… leválasztották a Falk-
landokról”,44 s Brit Antarktiszi Terület néven szervezték újjá. 
Nagy-Britannia még a látszatát is el akarta kerülni annak, 
hogy úgy tűnjön: a Falkland-szigetek egy részben nemzetközi 
felügyelet alatt álló térség központja – s ebből kifolyólag netán 
maga is semleges terület. Így az addig Falkland Islands 
Dependencies név alatt működő, egybefüggő adminisztrációs 
egység egy antarktiszi (a d. sz. 60°-ától délre; a ny. h. 20–80° 
között) és egy dél-atlanti territóriumra bomlott fel. Utóbbira – 
mivel tartozékai a d. sz. 60°-ától északra feküdtek – az Antark-
tisz-szerződés nem vonatkozott, s a közigazgatási centrum-
ként megnevezett Falklandok mellett a Déli-Georgiát és a Déli-
Sandwich-szigeteket foglalta magába. Ezekből a lépésekből is 

                                                 
42RIFFENBURG 2007, 188. o. 
43 NAAC A10728, DOCUMENT 28. Megjegyzendő, hogy az 1959-es Antark-
tisz-szerződés nem kötelezte az aláíró feleket a korábbi jogigényeikről történő 
kategorikus lemondásra. A paktum ebben a kérdésben meglehetősen vissza-
fogottan fogalmaz, s arra az álláspontra helyezkedett, hogy új területi követe-
léseket nem fogad el, a régebbieket pedig nem tekinti aktuálisnak. (Uo.) 
44 SZEGEDI – BENKE 1990, 325. o. 
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kitűnik, hogy az Egyesült Királyság a régióra vonatkozó jogi 
paragrafusokat igyekezett mindig az aktuális politikai hely-
zethez igazítani. 

A Falkland- (Malvin-) szigetekkel kapcsolatos brit–
argentin vitát az ENSZ 1964-ben jegyezte be,45 s 1965. decem-
ber 16-án egy határozattervezetet is elfogadott, amelyben fel-
szólította a feleket a tárgyalásra.46 Az álláspontok azonban az 
1982-es eseményekig egy jottányit sem közeledtek egymáshoz 
– a háború óta pedig a brit kormány semmilyen konzultációra 
nem hajlandó a kérdésben.47 A szigetcsoport ügye – amelyet a 
20. század második felétől kezdve már a környező vizeken fel-
lelhető olajtartalékok problémája is bonyolít – hosszabb távon 
korántsem nevezhető eldöntöttnek; arra azonban, hogy az 
Egyesült Királyság önszántából bármiféle engedményt tegyen 
Argentína számára a terület szuverenitásával kapcsolatban, a 
fentebb részletezett szempontokat is figyelembe véve, elenyé-
sző az esély. Különösen annak tükrében, hogy a Falkland-
szigetek Nagy-Britannia számára továbbra is a Déli-sarkvidék 
kapuját jelenti, amely abban az esetben, ha az Antarktisz-
szerződés a jövőben bármilyen oknál fogva érvényét veszíti, 
komoly érvként szolgálhat egy új területi felosztás esetén. 
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SZŐTS DÁNIEL 
 

AZ OSZMÁN HADITEVÉKENYSÉG 

AKCIÓRÁDIUSZA A SZULEJMÁNI KORSZAKBAN 

(1521-1566) 
 
 

Az akciórádiusz fogalma és kritikája  
 
Magyarország koraújkori történetében központi kérdés, miért 
nem tudta az Oszmán Birodalom teljes egészében elfoglalni a 
középkori Magyar Királyság egész területét, miért csak annak 
mintegy harmadát sikerült meghódoltatnia. Az 1568-ra kiala-
kult, a drinápolyi békében rögzített határokat az azt követő, 
több mint egy évszázadban nem tudták lényegesen kiterjesz-
teni. Régóta foglalkoztatja a történészeket a kérdés: mi okoz-
hatta ezt? A felmerülő válaszok egyike az ún. akciórádiusz-
elmélet. 

Tóth Sándor László az akciórádiusz fogalmát így definiál-
ta: „a hatósugár (akciórádiusz) fogalmát úgy határoznánk meg, hogy 
abban körvonalazódik egy központ, ahonnan a hadsereg kiindul, és 
ahova visszatér; illetőleg egy maximális szélső határ, amelyet a ren-
delkezésre álló anyagi és erőforrásokkal a hadjárati időn belül el tud 
érni és tartósan birtokába tud venni. A központ és az elért, meghódí-
tott szélső határ közötti távolság jelenti voltaképpen a hadsereg ható-
sugarát.”1 

Magát a fogalmat W. H. McNeill használta először,2 a 
magyar szakirodalomban azonban Perjés Géza nyomán terjedt 
el az akciórádiusz használata, aki több munkájában is vizsgál-
ta a kérdést. Az országút szélére vetett ország című munkájában 
úgy vélekedett, hogy „Magyarország kívül esett az oszmán hadse-
reg akciórádiuszán, éppen ezért az itteni hódításokat katonailag meg-

                                                 
1 TÓTH 1985, 763. o. 
2 MCNEILL 1964, 32., 40-42., 50. o. 
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tartani nem lehetett.”3 E súlyos kijelentés katonai magyarázata 
során Perjés leírta az Oszmán Birodalom hadserege mozgósí-
tásának és felvonulásának szakaszait. Mivel télen lehetetlen 
volt háborút folytatni, a hadműveleti időszak április-májusban 
kezdődött, és október-novemberig tarthatott. A hadsereget 
nem tartották állandó létszámon, ezért azt előbb mozgósítani 
kellett. A hírközlés, a közlekedés és az állami adminisztráció 
nehézkes volta miatt a Magyarország elleni hadjáratok során a 
mobilizáció, gyülekezés és felvonulás a következőképpen zaj-
lott. Először, a mozgósítási parancsot már a hadjárati évet 
megelőző év novemberében-decemberében elküldték a biro-
dalom tartományaiba. A tartományok a csapataikat április kö-
zepéig küldték el Drinápolyba, a hadsereg gyülekezőhelyére. 
Itt mustrát tartottak, majd a sereg megkezdte menetelését 
Belgrádig (Nándorfehérvár), onnan általában Eszéken át a 
Duna jobb partja mentén Budáig. A menet kb. három hónapig 
tartott, a sereg így augusztus előtt nem érhetett a magyar kirá-
lyok székvárosába.4 

A hadműveleteket azonban október végére – október 26-
ig, Kászim napjáig – be kellett fejezni, így a tényleges hadmű-
veletekre 2,5-3 hónapnál több idő nem jutott. Ez szinte lehetet-
lenné tette a hatásos magyarországi hadviselést. Ha sikerült is 
valamilyen sikereket elérni, az a következő évre könnyen 
semmivé válhatott, hiszen október végén a töröknek el kellett 
hagynia a hadszínteret. Így szinte minden évben mindent 
kezdhettek elölről.5 Az oszmánok egész magyarországi ural-
ma azon állt vagy bukott, hogy a Habsburg állami adminiszt-
ráció képes-e hadseregét már tavasszal indulásra képes álla-
potba hozni. Mihelyt a seregek korai mozgósításának katonai, 
gazdasági és politikai előfeltételei megvalósulnak – a vissza-
foglaló háború időszaka – az oszmánok számára az ország 
tarthatatlanná vált.6 

                                                 
3 PERJÉS 1975, 8. o. 
4 Uo. 1975, 8-9. o.  
5 Uo. 1975, 9-12. O.  
6 Uo. 1975, 13-14. o. 
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Mohács című könyvében Perjés az akciórádiusz fogalmát 
így definiálja: „a hadsereg működésének határa, melyet mozgásuk 
sebessége, az utánpótlás és a hadjáratra rendelkezésre álló idő szab 
meg.”7 Az oszmán hadsereg hatósugarát  a következő számí-
tással határozta meg. A korban a hadseregek napi átlagos me-
netteljesítménye 20 km, de az emberek és állatok pihentetése 
és a takarmánybeszerzése miatt 4-5 naponként megálltak, 
ezért Perjés napi 15 km-es menetsebességgel számolt. Télen 
nem hadakoztak, a hadjárati idő 6 hónapot, azaz kb. 180 napot 
tette ki. Ezt a 180 napot alapul véve, napi 15 km-es menettelje-
sítménnyel tehát a hadsereg hatósugara 180 x 15 = 2.700 km. A 
hatósugár a visszaút miatt a felére, 1.350 km-re csökkent. Eb-
ben az esetben is csak a menetnapokkal számoltunk, pedig 
természetszerűleg a hadsereg hadműveletei és ütközetei is 
időt vontak el. Ha a hadműveletekre legalább 30 napot számí-
tunk, az azt jelenti, hogy a hatósugárból még le kell vonni 30 x 
15 = 450 km-t, így tényleges hatótávolság így kb. 900 km-re 
csökken. Ez azonban még az Isztambul-Belgrád távolságnál 
(1.000 km) is kisebb, így Magyarország nem tartozott az Osz-
mán Birodalom hatósugárba Perjés szerint, a magyar területek 
megtartása a véletlenen múlott.8 

A történészek Perjés nyomán elfogadták azt a tényt, hogy 
az Oszmán Birodalom magyarországi hadviselését a nagy 
földrajzi távolság igen megnehezítette, ám elméletének részle-
teit, számait többen kifogásolták. Szakály Ferenc vitatta azt, 
hogy az oszmán akciórádiusz csak 1.350 km (kb. Szekszárd 
magasságáig) vagy 900 km (Belgrádtól 100 km-re keletre) lett 
volna. Az oszmánok másfél évszázadon át megszállva tartot-
ták Budát, megostromolták Bécset, ennél tehát hatósugaruk 
jóval tovább terjedhetett. Szakály szerint Perjés számaiban van 
a hiba; rossz módszerrel számolt – 180 napos hadjárati idővel 
és 15 km-es napi menetteljesítménnyel. 180 napos hadjárati 
idővel számolva a megtehető távolság valóban 2.700 km, ám 
1526-ban 205, 1529-ben 220, 1532-ben 212 napig tartott a hadjá-

                                                 
7 PERJÉS 1979, 79. o.  
8 Uo. 79-81. o. 
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rat; a 15 km-es napi menetteljesítménnyel számolt 
össztávolság így 1526-ban 3.075, 1529-ben 3.300 és 1532-ben 
3.180 km. Ráadásul az össztávolságot nem lehet megfelezni az 
oda- és visszavonulás közt, két okból sem. Egyrészt, a vissza-
vonulási idő rövidebb, mivel a visszavonulás során az oszmán 
hadak sokkal nagyobb menetteljesítményt produkáltak. Más-
részt, a felezéssel a hadműveleti időt feloldjuk a fel- és vissza-
vonulás idejében. Szakály szerint – Perjés véleményével szem-
ben – a Kárpát-medence az oszmán hatósugár határán van, és 
még éppen belefért abba.9 

Barta Gábor Perjés számításainak egy másik hibáját emel-
te ki. A hadtörténész előbb megfelezte az össztávolságot, majd 
kivonta a 30 napos hadműveleti időt, így kapta meg a 900 km-
es hatósugarat, ezzel tulajdonképpen csak a felvonulásból 
vonta le a hadműveleti időt. A 30 napos idő felét a visszavonu-
lásból kell levonni, következésképp a felvonulásra 75 nap jut a 
perjési 60 nap helyett, így a hatósugár is 1.125 km-re nőtt 900 
km helyett.10 

Marosi Endre kétségbe vonta magának a hatósugárnak, 
mint a hadjárati idő és a menetteljesítmény függvényeként, ki-
lométerben kifejezett fogalomnak a használhatóságát. A foga-
lom nem ad magyarázatot arra, miért értek el sikereket a török 
hadak a hatósugarukon túl. Marosi javasolta az állam és a 
hadsereg teljesítménye fogalom használatát, ami a „lehetséges 
erőkifejtések maximumát jelentené, amelyet tovább terjeszteni nem 
lehet”. E teljesítmény a földrajzi körülményektől, az időtől, az 
ellenség teljesítményétől és egyéb tényezőktől függő változók-
kal több ismeretlenes egyenletet ad.11 

Ágoston Gábor is hasonló kétségeket fogalmazott meg 
Perjés elméletével kapcsolatban. Nem elég csupán a hadjáratra 
rendelkezésre álló időt és a menetsebességet számba venni. A 
hatósugarat nagymértékben módosíthatják olyan tényezők, 
mint terepadottságok, logisztikai bázisok, útvonalak kiépített-

                                                 
9 SZAKÁLY 1979, 21-22. o.  
10 BARTA 1980, 117-118. o. 
11 MAROSI 1980, 595-596. o. 



Szőts Dániel 

 215 

sége, illetve a hadszíntérhez közeli teleltetés, ami módosíthatja 
az eredetileg Isztambulból számított hatósugár kiterjedését. E 
tényezők következtében különböző időszakokra és a biroda-
lom különböző végvidékeire eltérő hatósugarak jellemzőek.12 

A viták ellenére a téma a mai napig jórészt kutatatlan. Egy 
kivételtől eltekintve13 nem született magyar történészi munka, 
amely a magyarországi hadszíntérre indított oszmán hadjárat-
ok tényezőit részleteiben vizsgálná olyan céllal, hogy az osz-
mán haditevékenység akciórádiuszára vonjon le következteté-
seket. A hatósugár nagyságára csakis úgy célszerű következ-
tetni, hogy megállapításainkat a hadjáratok adataival igazol-
juk, alátámasztjuk. Miután megvizsgáltuk az oszmán hadjára-
tokat a valóság tükrében, ez után formálhatunk véleményt az 
oszmán hadjáratok hatósugarával kapcsolatban. 

E tanulmány keretei közt az 1521 és 1566 közti időszak, 
vagyis a szulejmáni éra hadjáratait vonjuk vizsgálat alá. Véle-
ményem szerint a szulejmáni időszak a leginkább alkalmas az 
ilyen jellegű vizsgálatra, köszönhetően Thúry József munkás-
ságának, aki a 19. század végén lefordította a korszak oszmán 
történetírói műveinek a magyar történelemhez kapcsolódó ré-
szeit, illetve megjelentette Szulejmán szultán naplóit is, ame-
lyek részletesen tartalmazzák az 1521-es, 1526-os, 1529-es és 
1532-es hadjáratok eseményeit és a sereg állomáshelyeit napra 
pontosan. 

A tanulmány végső célja az, hogy megállapítsuk, megkö-
zelítőleg mekkora távolságra volt képes elérni az oszmán had-
sereg úgy, hogy a hadműveleti területre érve még elég ideje 
maradjon az eredményes hadakozásra is. Feladata továbbá 
megválaszolni azt a kérdést, vajon Magyarország beletarto-
zott-e még ebbe a távolságba, „hatósugárba”, s ha igen, mi 
okozhatta azt, hogy az Oszmán Birodalom végül mégsem ke-
belezhette be a középkori Magyarország egész területét. 
 
 

                                                 
12 ÁGOSTON 2003, 33. o. 
13 TÓTH 1985. 
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A felvonulási idő  
 
A felvonulási idő kezdete a hadjárat megkezdésének időpont-
ja. A korai kezdés biztosíthatta, hogy a hadsereg korán a had-
műveleti területre érjen, ezáltal kitágíthatta a hadműveleti 
időt, ami sikeresebb hadjárati évet eredményezhetett, vég-
eredményben tehát a sereg hatósugara is nagyobb lehetett.14 A 
hadjáratot nem lehetett megkezdeni az iszlám holdév kezdetét 
jelentő Nevruz napja (március 12.) előtt, mivel az oszmán se-
reg többségében lovasságból állt, ezért a fű sarjadását meg kel-
lett várni.15 A lovakat eztán még néhány hétig legelőn tartot-
ták, hogy a tavaszi fűtől felerősödjenek.16 A csapatok gyüleke-
zését általában a téli és a nyári félévet elválasztó Hizir Iljász 
napjára (ruz-i Hizr), április 23-ára rendelték el. A hadjáratok 
ezen a napon, vagy ez után kezdődtek.17 

A hadjáratok közül kettő is Hizir Iljász napján indult: az 
1526-os18 és az 1543-as;19 illetve egy nappal korábban, április 
22-én vette kezdetét az 1552-es hadjárat.20 
 

                                                 
14 TÓTH 1985, 764. o. 
15 TÓTH 2000, 90. o.; FINKEL 1988, 49-50. o. 
16 PERJÉS 1963, 57. o. 
17 TÓTH 2000, 90. o; FINKEL 1988, 49-50. o. 
18 SZULEJMÁN 1893, 301. o. 
19 SZINÁN CSAUS 1896, 291. o. 
20 DZSELÁLZÁDE 1896, 265. o.; SZÁNTÓ 1985, 108. o. 
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Az 1526-os hadjárat. 

 

 
Az 1543-as hadjárat 

 
Ez az április 22. egyébként a legkorábbi kezdőidőpont, 

míg a legkésőbbi, 1551-ben, július 10.21 Ezek a dátumok alap-
ján azt mondhatnánk, hogy a hadjáratok április-július körül 

                                                 
21 DZSELÁLZÁDE 1896, 257. o. 
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indultak meg, ám azt is megfigyelhetjük, hogy a hadjáratok 
többsége áprilisban és májusban kezdődött, ez alól csak két 
rendkívüli év kivétel: 1541 és 1551.22 Ettől a két esettől elte-
kintve azt mondhatjuk, ha a hadjáratot előre eltervezték, az 
április-május folyamán meg is indult. A két kivételes évtől el-
tekintve a legkorábbi időpont április 22., a legkésőbbi május 
18., 1521-ben.23 Szakály Ferenc is ezt a megállapítást tette: „A 
szultán legkorábban április végén - május közepén indulhatott el 
székhelyéről”.24 

Az 1521-től 1566-ig terjedő időszak hadjáratai főként Isz-
tambulból indultak (1521, 1526, 1529, 1532, 1541, 1566). Ez alól 
csak három év volt kivétel: 1543-ban és 1552-ben Drinápolyból 
indult a sereg, 1551-ben pedig Szófiából. A szultán által veze-
tett hadjáratok szinte mindig Isztambulból indultak ki.25 Dri-
nápoly az anatóliai katonaság gyülekezőhelye volt, ezért tölt-
hette be hadjáratokban Isztambul mellett a központi bázis sze-
repét.26 Szófiából, a ruméliai katonaság gyülekezőhelyéről 
egyetlen egyszer indult csak hadjárat.27 

A hadsereg felvonulási útvonala a Balkánon a következő 
volt: Isztambulból Trákia dombságain át Drinápolyig (Edirne), 
innen a Marica folyó völgyén keresztül Filibe érintésével Szó-
fiába érkeztek. Szófiából a Nisava folyó völgyében haladtak 
tovább, míg el nem érték Nist, majd a Morava folyó völgyében 
északnyugat felé meneteltek Szendrőig (Szemendre, 
Smederevo), ahonnan már a Duna mentén folytathatták útju-
kat nyugati irányban egészen Belgrádig.28 
 

                                                 
22 Az 1541-es és 1551-es hadjáratok nem előre eltervezett hadjáratok, Buda 
felmentése, illetve Erdély Habsburg megszállása miatt váltak szükségessé. 
FERDI 1896, 103-104. o.; SZÁNTÓ 1985, 54. o. 
23 SZULEJMÁN 1893, 282. o. 
24 SZAKÁLY 1975, 9. o. 
25A három kivételes hadjárat közül (1543, 1551, 1552), amely nem 
Isztambulból indult, csak az 1543-ast irányította a szultán. DZSELÁLZÁDE 
1896, 256., 265. o.; SZINÁN CSAUS 1896, 285-291. o. 
26 PERJÉS 1999, 36. o. 
27 Uo. 
28 FINKEL 1988, 64. o. 
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Az 1521-es hadjárat 

 
Már az oszmánok balkáni felvonulási útvonalából is lát-

ható, a folyók – vízi utak – meghatározó szerepe, hiszen a vízi 
szállítás költségei sokkal alacsonyabbak, így a hadsereg több 
hónapra elegendő élelmet is könnyen szállíthatott magával. 
Miután a sereg elérte Belgrádot, a magyarországi hadszíntéren 
való felvonulás szempontjából a Dráva, a Tisza, de mindene-
kelőtt a Duna bírt kiemelt jelentőséggel, e folyók szabtak 
irányt a hadmozdulatoknak.29 

Belgrádra június-július táján érkeztek meg a török csapa-
tok. Ha április-május körül megindultak a fővárosból, legké-
sőbb július közepe táján elértek Belgrádba. 1521-ben augusz-
tus 1-jére értek Belgrád falai alá, de úgy, hogy ez évben Nán-
dorfehérvár hadműveleti helyszín, s előtte Szabácsot és Zi-
monyt is elfoglalták már.30 A nyár közepe tájára tehát a sereg 
már mindenképpen elérte Nándorfehérvárt. 

 

                                                 
29 PERJÉS 1963, 130-132. o.  
30 SZULEJMÁN 1893, 286-291. o. 
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Az 1529-es hadjárat. 

 
Az Isztambul-Belgrád útvonalat a sereg másfél - két és fél 

hónap alatt tudta megtenni. Az út legtovább 1526-ban tartott, 
ekkor 77 nap volt, 1529-ben 68 nap, 1532-ben 61 nap, 1541-ben 
csak körülbelül 40 nap, 1566-ban 49 nap. A Drinápoly-Belgrád 
távolságot 1543-ban 42 vagy 44 nap alatt (attól függően, hogy 
Dzselálzáde Musztafa vagy Szinán csausz adataival számo-
lunk), 1552-ben kb. 40 nap alatt teljesítették. Ha ezekben az 
években nem Drinápolyból indultak volna (ahonnan Belgrád 
csak 780 km31 út), hanem a 220 km-rel távolabbi Isztambulból, 
az ebben az években produkált menetteljesítménnyel számol-
va (Isztambul-Belgrád úton) nagyjából 55 nap alatt érhettek 
volna Belgrádba. Megfigyelhetünk egy csökkenő tendenciát a 
Belgrádra érkezéshez szükséges felvonulási idő tekintetében a 
korai hadjáratoknál, míg 1541-től nagyjából beállt egy szintre. 
Ettől kezdve a balkáni felvonulás körülbelül 40-50 napot vett 
igénybe. 

 

                                                 
31 BÁNLAKY 1940, 960. o. 
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Az 1541-es hadjárat 

 
A vonulás során a fontosabb állomáshelyeken egy vagy 

több napos pihenőket tartottak, ekkor osztották ki a katonák-
nak az élelmet, a fizetett katonaság zsoldot kapott, seregszem-
lét és haditanácsot tartottak.32 1521-ben 30, 1526-ban 24, 1529-
ben 25, 1532-ben 21, 1541-ben 18, 1543-ban 12 pihenőnapot tar-
tottak, míg Belgrádig értek. A pihenőnapok számában is ész-
revehető egy csökkenő tendencia.33 Míg pl. Filibében 1529-ben 
9 napot pihentek,34 1532-ben 4 napot,35 1541-ben pedig már 
csak 3 napot.36 A pihenőnapok számának csökkenése nem 
magyarázza teljes mértékben a Belgrádra érkezéshez szüksé-
ges felvonulási idő csökkenő tendenciáját, hiszen az sokkal 
nagyobb mértékben csökkent az egymást követő hadjáratok-

                                                 
32 TÓTH 2000, 90. O. 
33 Doberdói Bánlaky József például már 1940-ben is teljesen indokolatlannak 
tartotta, hogy 1529-ben milyen nagy számú pihenőnapot engedélyeztek a 
seregnek (pl. az Isztambultól Drinápolyig tartó 11 napi menet után 9 napot 
pihentek). Bánlaky szerint kevesebb pihenőnappal Bécs alá is korábban 
érkezhettek volna, s nem kellett volna félbeszakítani az ostromot. BÁNLAKY 

1940, 960. o. 
34 SZULEJMÁN 1893, 326. o. 
35 SZULEJMÁN 1893, 347. o. 
36 FERDI 1896, 106. o. 
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ban, mint amekkora mértékben ez a pihenőnapok esetében 
történt.37 

 

 
Az 1529-es hadjárat 

 
A Belgrádra való felvonulási idő csökkenésének magya-

rázata a menetteljesítmény növekedése lehet. 1521-ben és 
1526-ban a napi átlag menetteljesítmény csupán 13 km volt, 
1529-ben 15 km, 1532-ben már 16 km, 1543-ban 18 km, 1552-
ben 19,5 km, 1566-ban 20,5 km. A napi átlag 20 km körüli me-
netteljesítmény (1526-ban 18,5 km), amit Perjés is használt 
számításai során, 1543-ra már 26 km-re javult fel. Az oszmán 
sereg még ennél nagyobb menetteljesítményre is képes volt. 
Az 1541-es és az 1551-es években például kiugróan magas 
menetteljesítményeket produkáltak. A pihenőnapokat is szá-
mítva 1541-ben napi 25 km-t tettek meg, 1551-ben napi 30 km-
t. Csak a menetnapokkal számolva 1541-ben naponta több 
mint 45 km (!) volt a sereg teljesítménye. Ez a már említett két 
év, amikor a hadjáratot szokatlanul későn (jún. 20. és júl. 10.) 

                                                 
37 Példának okáért 1541-ben 6 nappal kevesebbet pihentek az Isztambul-
Belgrád útvonalon, mint 1526-ban, viszont több mint húsz nappal kevesebb 
idő alatt tették meg az utat. SZULEJMÁN 1893, 301-307. o.; FERDI 1896, 105-
106. o.. 
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kezdték el, a hadjáratot a magyarországi és erdélyi esemé-
nyekbe való sürgős beavatkozás kényszere indította el. Ezek 
az adatok azt mutatják, hogy az oszmánok képesek voltak jó-
val túllépni a perjési húsz km-es változót. 

 

 
Az 1566-os hadjárat. 

 
A menetteljesítményt valószínűleg ugyanolyan tudatosan 

próbálták javítani, mint ahogy a pihenőnapokat csökkentették. 
Az oszmánok az első hadjáratok tanulságai alapján hamar fel-
ismerhették, hogy igazán hatékonyan csak akkor hadakozhat-
nak a magyar hadszíntéren, ha minél jobban kitolják a had-
műveleti időt, vagyis gyorsabb menettel csökkentik a felvonu-
lási időt. 

A Szávától kezdve azonban jelentősen lassult az oszmán 
sereg mozgása. A magyarországi berendezkedés előtt, az 1521 
és 1541 közötti időszakban az oszmánoknak itt már az ellensé-
ges sereg hadmozdulataival is számolniuk kellett. A folyók át-
hidalása és a kilométerekre elnyúló hadsereg átvonulása a hi-
dakon rengeteg időt emésztett fel.38 Az időjárás is megnehe-

                                                 
38 SZAKÁLY 1975, 10. o. 
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zíthette a sereg dolgát. A menetteljesítmények innentől kezdve 
nagyjából minden évben hasonló számokat mutatnak: az osz-
mán sereg általában 8-10 km-es napi átlagot produkálva lassan 
halad előre a hadszíntérre. A legmagasabb menetteljesítményt 
ezen a szakaszon az 1541-es év mutatja (napi 17 km). E menet-
teljesítményeket a pihenőnapokkal együtt számoltam ki, míg 
ha csak a menetnapok teljesítményét figyeljük, ennél nagyobb 
számokat kapunk. Több évben is a napi 20 km-es átlagos me-
netteljesítményt meghaladó adatokat vehetünk észre (1529, 
1532, 1566), ami jól jelzi, hogy a lassú előrehaladásért főleg a 
folyók áthidalása miatti sok pihenőnap a felelős.39 

Belgrádtól kezdve még körülbelül egy-másfél hónapot 
vett igénybe, mire az oszmán sereg megérkezett a hadművele-
ti területre, attól függően, hol zajlottak a hadműveletek. Ha a 
hadműveletek a Dél-Dunántúlon kezdődtek (pl. Siklósnál 
1532-ben és 1543-ban) vagy a Temesközben (pl. Temesvárnál 
1552-ben), akkor a hadsereg felvonulása Belgrádról még nagy-
jából egy hónapnyi időt vett igénybe. Viszont ha a sereg hosz-
szan vonult a Duna mentén, egészen Budáig, ez még kb. más-
fél hónapnyi utat jelentett, mint 1529-ben, amikor Belgrádból 
48 nap alatt értek el Budára. 1541-ben ezt a hosszú, körülbelül 
460 kilométeres utat sikerült kevesebb, mint egy hónap alatt 
(27 nap) teljesíteniük. 1566-ban nagyjából ekkora utat kellett 
megtenniük kilométerekben kifejezve Szigetvárig egy nagyjá-
ból 150 km-es kerülő miatt.40 Ezt a 450 km-es utat másfél hó-
nap (43 nap) alatt teljesítették. Budát átlagos menetteljesít-
mény mellett (1541-ben az átlagosnál nagyobb menetteljesít-
mény) Belgrádból másfél hónapig tartott elérni. 

A felvonulási idő vége (ami egyben a hadműveleti idő 
kezdete is) elég változatosan alakult, hiszen rengeteg tényező-
től függött: a hadjárat megkezdésének időpontjától, a felvonu-

                                                 
39 SZULEJMÁN 1893, 308-351. o.; SZINÁN CSAUS 1896, 298-305. o.; 
SZÁNTÓ 1985, 57. o.; SUGÁR 1976, 144-153. o.; BÁNLAKY 1940, 1056. o. 
40 Belgrádnál ugyanis a megáradt Száva miatt nem tudtak átkelni, ezért 
Szabácshoz vonult a sereg, ott kelt át, majd a Száva bal partján a 
Szerémségben visszatértek a Belgráddal szemközt fekvő Zimonyhoz. SUGÁR 

1976, 144. o. 
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lás során produkált menetteljesítménytől és attól, hogy hol 
kezdődtek meg a hadműveletek. Ha a hadjáratot időben (ápri-
lis vége-május eleje) elkezdték, és a hadműveletek az ország 
déli részében (pl. Siklós) kezdődtek meg, a felvonulási idő már 
július folyamán véget ért (pl. 1532 – júl. 21., 1543 – júl. 7.), vagy 
még ennél is korábban.41 „A hadsereg semmiképpen sem érhetett 
Budára augusztus előtt”.42 Valóban, ha a felvonulás célja Buda 
volt, azt nagyjából augusztus folyamán érhette el.43 Optimális 
körülmények közt (ha a hadjáratot már április végén megin-
dítják, átlagos menetteljesítménnyel haladnak és csak annyi 
pihenőt tartanak, amennyi feltétlen szükséges) az oszmán se-
reg elméletben képes lehetett augusztus elejére – közepére el-
érni Budát.44 

Perjés Géza szerint a felvonulás az oszmán hadjáratokban 
kb. három hónapot vett igénybe.45 A vizsgált korszak hadjára-
taiban az alig több mint két hónaptól a majdnem négy hónapig 
szóródnak a felvonulási idő számai, nem számítva bele az 
1521-es hadjáratot, ami csak a Száva vonaláig terjedt, és másfél 
hónap alatt elérték Szabácsot. A két hónap körüli, esetleg két 
és félhónapnyi felvonulási idők természetesen azokra az évek-
re jellemzőek, amelyekben a hadműveleteket az ország déli 
részén kezdték meg. 1532-ben így is majdnem három hónapba 

                                                 
41 1552-ben például Temesvár ostromát már június 28-án elkezdhették. A 
hadjáratot már április 22-én megindították (ez a legkorábbi kezdőidőpont a 
vizsgált korszakban), a hadjárat Drinápolyból indult ki, és viszonylag jó 
menetteljesítménnyel haladtak. SZÁNTÓ 1985, 108-116. o. 
42 PERJÉS 1975, 9. O. 
43 1529-ben például szeptember 3-án érkeztek Budára úgy, hogy ebben az 
évben indokolatlanul nagy pihenőket tartottak. A menetteljesítmény 
átlagosnak mondható, és a hadjáratot nem a lehető legkorábban, április vége 
felé, hanem május 10-én indították meg. 1541-ben viszont - bár a hadjárat 
csupán június 20-án indult meg - a gyors felvonulási időnek, a nagy 
menetteljesítménynek köszönhetően sikerült augusztus 26-ára Budára érni. 
LUFTI 1896, 28. o.; DZSELÁLZÁDE 1896, 228-230. o. 
44 1566-ban például, amikor a Száva áradása miatti kerülő okán Szigetvárat 
Belgrádról kb. 450 km-es út megtételével érték el, ami megközelíti a Belgrád-
Buda távolságot, a várat augusztus 1-jén érték el. KÁTIB MOHAMMED 
ZÁIM 1896, 385. o.; BÁNLAKY 1940, 1056. o. 
45 PERJÉS 1975, 9. o. 
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tellett, míg elérték Siklóst. Buda elérése ennél jóval hosszabb 
időt igényelt. 1529-ben majdnem 4 hónap eltelt meneteléssel, 
azonban 1541-ben nagy igyekezettel, kevéssel több mint két 
hónap (67 nap) alatt sikerült Budára érni. A kb. három hónap 
reális számnak tűnik, mint a Buda eléréséhez szükséges idő.46 
 
 

A hadműveleti idő  
 
Mivel a felvonulási idő vége egyben a hadműveleti idő kezde-
te is, ezért a felvonulási idő végére tett megállapítások érvé-
nyesek a hadműveleti idő kezdetére is. Összefoglalóan azt 
mondhatjuk, hogy a szulejmáni korszakban a hadműveletek 
jellemzően július-augusztus folyamán kezdődhettek meg. 

Perjés Géza szerint, mivel legkésőbb október 26-án, 
Kászim napján meg kellett kezdeni a visszavonulást, a had-
műveletekre két és fél, három hónapnál több idő nem ma-
radt.47 Meg kell vizsgálnunk, jellemzően mikor fejeződtek be a 
hadműveletek, mikor kezdődött meg a visszavonulás. Az ada-
tokat elemezve rögtön szembetűnik, hogy a korszakban még a 
hadjáratok többségénél a hadműveleteket gyakrabban hagyták 
abba szeptemberben, mint októberben.48 Több hadjáratban az 
oszmán hadvezetés nem használta ki teljesen a rendelkezésére 
álló időt. Azt fedezhetjük fel, hogy az október közepéig vagy 
végéig elhúzódó hadműveletek főként az 1541 utáni időszakra 
jellemzőek.49 Az 1541 előtti időszakban viszont, úgy tűnik, a 

                                                 
46 Az Isztambul-Buda távolság kb. 1.460 km, 1566-ban az Isztambul-Szigetvár 
útvonal megközelítőleg 1.450 km lehetett, akkor ezt kb. három hónap (92 
nap) alatt tették meg. KÁTIB MOHAMMED ZÁIM 1896, 385. o.; GÖKBILGIN 
1966, 59. o. 
47 PERJÉS 1975, 9-10. o. 
48 Szeptemberben hagytak fel a hadműveletekkel 1521-ben, 1526-ban, 1532-
ben, 1541-ben és 1543-ban, míg októberben vetettek véget a hadműveleteknek 
1529-ben, 1551-ben, 1552-ben, 1566-ban. SZULEJMÁN 1893, 338-341. o.; 
SZÁNTÓ 1985, 66, 250. o.; SUGÁR 1976, 187. o. 
49 Az 1529-es hadjárat kivétel ez alól, mert ebben az évben a kitűzött cél Bécs 
elfoglalása volt, ahova viszont csak szeptember végére érkeztek meg, onnan 
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hadműveleti időt még nem próbálták meg elnyújtani addig, 
ameddig csak lehetett. Megelégedtek már azzal is, ha a hadjá-
rat kitűzött célja megvalósult. Ezzel szemben az 1541 utáni 
időszakban a hadműveletekre fordítható időt maximálisan ki-
használták.50 

A hadműveleti idő hossza elég változatosan alakult a 
vizsgált időszakban. 1541-ben volt a legrövidebb a hadműve-
leti idő, mindössze 17 nap. Ennyi időt töltöttek Budán elfogla-
lása után, mielőtt visszaindultak volna Isztambulba. Leghosz-
szabb 1552-ben maradtak Magyarországon a török csapatok, 
ekkor 111 napig. Nyilvánvalóan nem ezek voltak a jellemző 
adatok. Sokszor fordult elő rövid, másfél hónapos hadművele-
ti idő.51 1551-ben október 27-ig folytak hadműveletek, a ren-
delkezésre álló időt tehát teljesen kihasználták, a rövid had-
műveleti időt nyilvánvalóan a hadjárat kései kezdése indokol-
ta.52 1529-ben is hasonló a helyzet, hiszen október 16-ig ostro-
molták Bécset. A másfél hónapos hadműveleti időt az indokol-
ja, hogy az elhúzódó felvonulás miatt csak szeptemberben 
kezdődhettek meg a hadműveletek.53 Ám 1532-ben már július 
21-én elkezdődött a hadműveleti idő Harsány és Siklós elfog-
lalásával, mégis szokatlanul korán, már szeptember 5-én el-
kezdték a visszavonulást Bécsújhely térségében.54 Ennek a ko-
rai visszavonulásnak az lehetett az oka, hogy a szultán nem 
akart ütközetet vállalni a Bécs védelmére rendelt keresztény 
erőkkel, ezért inkább a demilitarizált, kiürített tartományokon 
keresztül egy kanyart leírva, fosztogatva visszatért Belgrádba, 

                                                                                                   
csak október 16-án kezdték meg a visszavonulást. SZULEJMÁN 1893, 338-
341. o. 
50 SUGÁR 1976, 187. o. 
51 A hadműveleti idő vége az egyes hadjárati években: 1521. – szept. 13., 1526. 
– szept. 25., 1529. – okt. 16., – 1532. – szept. 5., 1541. – szept. 15., 1543. – szept. 
21., 1551. – okt. 27. ,1552. – okt. 17., 1566. – okt. 21. Ezek alapján a hadműveleti 
idő hossza az egyes hadjárati években: 1521. – 70 nap, 1526. – 74 nap, 1529. – 
42 nap, 1532. – 46 nap, 1541. – 17 nap, 1543. – 76 nap, 1551. – 41 nap, 1552. – 
111 nap, 1566. – 72 nap. 
52 SZÁNTÓ 1985, 61-66. o. 
53 SZULEJMÁN 1893, 334-341. o. 
54 SZULEJMÁN 1893, 352-357. o. 
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majd Isztambulba.55 Ha nem így alakultak volna a hadiesemé-
nyek, a hadműveletek megkezdésének időpontja alapján a 
hadműveleti idő akár három hónap is lehetett volna. 

Ha nem az előbbi eseteket vesszük alapul, tehát a felvo-
nulás nem túl lassú, a hadjáratot időben megkezdik, és az 
oszmánok hajlandóak is hadakozni, a hadműveleti idő ennél 
sokkal hosszabb is lehetett, amire bőven van példa a vizsgált 
korszakban. Közel két és fél hónapig tartott a hadműveleti idő 
1526-ban, 1543-ban és 1566-ban. E hadjáratok közül csak 1566-
ban értek véget októberben a hadműveletek, 1526-ban és 1543-
ban már szeptemberben megkezdték a visszavonulást. Ha 
ezekben az években folytatni szerették volna Kászim napjáig a 
hadműveleteket, akár három és fél hónap lett volna a hadmű-
veleti idő. 

A hadműveleti idők vizsgálatát összegezve azt állapíthat-
juk meg, hogy a szulejmáni időszak hadjárataiban főként a 
másfél-két és fél hónapos hadműveleti idő fordult elő. Ugya-
nakkor az oszmán hadvezetés ideális körülmények közt képes 
lehetett elérni a három és fél hónapos hadműveleti időket is. 
Ezzel visszajutunk Perjés Géza már idézett megállapításához, 
miszerint a hadműveleti idő két és fél-három hónapnál tovább 
nem tarthatott, ennyi idő is csak abban az esetben lehetett, ha 
augusztusra sikerül elérni Budát.56 E tanulmány felvonulásról 
szóló részében már alátámasztottuk, hogy a sereg ideális eset-
ben augusztus eleje-közepe táján érkezhetett Budára. 

Igazán eredményes akkor lehetett az oszmán hódítás, ha a 
hadműveleti idő hosszú volt. Ekkor a seregnek sokkal több 
ideje jutott hadműveletekre, ezért kevesebb valószínűséggel 
kellett félbehagyni ostromokat a tél közeledte miatt, és több 
hadműveletet is végezhetett, több ostromba foghatott bele, va-
lamint a hadműveleti terület is nagyobb lehetett.57 1552-ben 
például a hadműveleti idő megközelítette a négy hónapot. Ek-
kor Temesvár ostromával kezdődtek a hadműveletek, bevet-

                                                 
55 BARISKA 2007, 17. o. 
56 PERJÉS 1975, 9-10. o. 
57 TÓTH 1985, 773. o. 
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ték Szolnokot, a hadjárat Eger több mint egy hónapon keresz-
tül tartó ostromával végződött.58 A hosszú hadműveleti idő-
nek köszönhetően a hadműveletek a Temesköztől egészen 
Észak-Magyarországig terjedtek, Temesvár és Eger közt lég-
vonalban  közel 250 km távolság van.59 

A hadműveletek elemzésénél számításba kell vennünk az 
ellenfél haditevékenységét is, mivel ez gátolta az oszmán hódí-
tást, csökkenthette a sereg akciórádiuszát. Szulejmán szultán-
nak kezdetben a középkori Magyar Királyság csekély ellenál-
lásával kellett szembenéznie (1521, 1526), amit Mohácsnál si-
keresen megtört. Majd 1526 után a Habsburg-dinasztia ellenál-
lásába ütközött. A szulejmáni korszakban, ellentétben például 
a tizenöt éves háború időszakával, keresztény támadó had-
műveletekre csak elvétve került sor (1537, 1542).60 A Habsburg 
stratégia az oszmánokkal szemben védekezésre rendezkedett 
be. Az Oszmán Birodalom államgépezete a szultán parancsára 
sokkal könnyebben mozgósította és indította útnak a hadakat, 
míg a Habsburg Birodalom katonai vezetésének szinte semmi-
lyen befolyása nem volt a hadsereg felállítására, mozgósításá-
ra, felvonulására. Itt a hadsereg különböző szuverén államok 
kontingenseiből állt össze.61 A csapatok csak egy része szár-
mazott a „királyi” Magyarországról vagy a Német-római Bi-
rodalomból, jöttek katonák Itáliából, esetenként Spanyol-
Németalföldről, így inkább Habsburg-vezetésű keresztény ko-
alíciós seregről beszélhetünk. A távoli helyszínekről érkező 
csapatok sokszor akkora távolságot tettek meg felvonulásuk 
során, mint az oszmánok Isztambulból.62 

A nehézkes mozgósítás, a pénzügyi és ellátási nehézsé-
gek, a késői felvonulás miatt a Habsburg koalíciós seregek 
nem tudtak élni a hatósugárból fakadó előnyükkel.63 Az osz-
mán hadsereg hatósugara sokkal hosszabb volt, a török „Budát 

                                                 
58 SZÁNTÓ 1985, 116-249. o. 
59 Google Earth, 2012. 09. 20. 
60 TÓTH 2000, 91-92. o. 
61 PERJÉS 1999, 39. o. 
62 TÓTH 2000, 93. o. 
63 Uo. 
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Konstantinápolyból elérheti, a keresztény hadsereg viszont Bécsből 
nem.”64 Mivel az oszmánok korán megjelentek a hadszíntéren, 
a keresztény sereg viszont csak későn, ezért nyílt csatára nem 
került sor a szulejmáni időszakban a Habsburg seregek és a 
szultáni főerők közt.65 1541 előtt az oszmánok Magyarorszá-
gon csekély ellenállással találkoztak,66 zavartalanul foglalhat-
ták el a várakat, aminek következtében egész országrészek ke-
rültek a birtokukba egy-egy alkalommal.67 1541 előtt nagy el-
lenállással Szulejmán csak az örökös tartományoknál került 
szembe,68 mint történt ez 1532-ben is.69  

Buda eleste után az ellenfél ellenállása is jelentősen foko-
zódott, ami a végvári rendszer kiépítésének következménye.70 
A várrendszer jelentősen korlátozta, visszafogta az oszmán 
hódítást. A hódítóknak az útjukban álló várakat meg kellett 
ostromolni, ez jó ideig feltarthatta a sereg előrenyomulását. A 
kisebb végvárak csak néhány napig álltak ellen egy ostrom-
nak, a fővárak viszont akár több mint egy hónapig kitarthat-
tak, jelentős időt elvéve ezzel az oszmán hadműveleti időből. 
Minél tovább tartózkodtak egy vár alatt, annál kevesebb ide-
jük maradt előrenyomulni, más várakat elfoglalni, területeket 
elhódítani Magyarországból.71 A végvárrendszer tehát elérte a 
célját, sikerült visszafognia az oszmán hódítás lendületét. Ezt 
mutatja az a tény, hogy 1541 előtt Szulejmán hadműveletei 
Bécsre is kiterjedtek, míg 1541 után magyarországi hódításai-
nak szélső határa Esztergomnál húzódott, ennél tovább már 
nem jutott.72 
 
 

                                                 
64 PERJÉS 1999, 39. o. 
65 Uo. 
66 TÓTH 2000, 91. o. 
67 PERJÉS 1999, 39. o. 
68 TÓTH 2000, 91. o. 
69 BARISKA 2007, 17. o. 
70 TÓTH 2000, 91. o. 
71 TÓTH 1985, 777. o. 
72 TÓTH 2000, 91. o. 
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A visszavonulási idő  
 
Az oszmán hadjáratokat elemezve joggal vetődik fel a kérdés, 
miért kellett minden hadjáratnak a birodalom központjából 
indulnia, miért nem telelhettek át a hadműveleti területhez 
közeli határok mentén. Erre az oszmánoknak kettős indíttatása 
volt; egyrészt ellátási, másrészt politikai okból. Az ellátási ok 
lényege, hogy a hadszíntérhez közeli oszmán területeket a 
hadjáratok a hadjárati idény alatt kimerítették, így télen nem 
tudták volna nagyobb seregek ellátását biztosítani. A politikai 
ok a birodalom hatalmas méreteiből fakadt. Ha a szultán had-
járatra indult, és seregeit elvonta a különböző tartományokból, 
a hadszíntérhez távoli, a birodalom ellentétes pólusain fekvő, 
tehermentesített országrészekben rendszerint fellázadtak a he-
lyi hatalmasságok, a társadalmi feszültségek miatt lázadások 
törtek ki, vagy a szomszédok törtek be. Így a szultán nem le-
hetett hosszan távol hatalmi központjától, különben a végre-
hajtó hatalom kicsúszott volna a kezéből.73 

A visszavonulásról szóló részben Kászim napját is feltét-
lenül szükséges megemlíteni. Elméletben ugyanis az oszmán 
hadsereg hadműveletei október 26-ig tarthattak, melyet a tö-
rökök Kászim napjának neveztek.74 Az oszmán hadiszokás 
szerint legkésőbb ezen a napon meg kellett kezdeni a vissza-
vonulást.75 A szulejmáni korszak hadjáratait e fontos határnap 
azonban még kevésbé érintette, mint a későbbi, pl. a tizenöt 
éves háború hadjáratait, hiszen – mint az a hadműveleti időről 
szóló részben már megállapítást nyert –, a hadjáratok többsé-
gében már szeptemberben megkezdték a visszavonulást. 

E korszakra még nem volt jellemző a magyar hadszíntér-
hez közeli helyeken való teleltetés gyakorlata, a visszavonulás 

                                                 
73 SZAKÁLY 1975, 11-12. o. 
74 A szulejmáni korszakban a Kászim-nap október 26-ra esett, a Királyi 
Magyarországon 1588-ban bevezetett Gergely-naptár szerint ez november 5-
ére tolódott, ám ez a vizsgált korszakot nem érinti. TÓTH 1995, 32-33. o. 
75 TÓTH 1995, 25-27. o. 
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mindig Isztambulba történt.76 Ha a visszavonulást már szep-
tember környékén megkezdték, a sereg november közepe-
vége felé érkezhetett Isztambulba. Ha viszont csak október-
ben, Kászim napjához közeli időpontban kezdtek el visszavo-
nulni, csak decemberre érkeztek vissza az Oszmán Birodalom 
központjába.77 A visszavonulás általában másfél–két és fél hó-
napot vett igénybe. Az időtartamot persze nagyban befolyá-
solhatta, hogy a hadműveleteket hol fejezték be, illetve mek-
kora távolságot kellett megtenniük a visszavonulás során. Míg 
1526-ban másfél hónapra volt szüksége a seregnek, hogy Pest-
ről Isztambulba érjen, 1529-ben két hónapig is eltartott, mire 
Bécs alól hazaérkeztek. 1532-ben a hosszú és nehéz kerülőnek 
köszönhetően, amit az osztrák örökös tartományokon és Szla-
vónián keresztül tettek a hazaút során, a visszavonulás két és 
fél hónapig tartott.78 

Már Szakály Ferenc is felhívta a figyelmet arra, hogy a 
visszavonulás során az oszmán hadsereg sokkal nagyobb, kö-
rülbelül kétszer akkora menetteljesítménnyel képes haladni, 
mint a felvonulás során.79 A visszavonulás során a sereg jel-
lemzően 20-30 km-es napi átlag menetteljesítményt produkál-
va haladt. 1526-ban teljesítették a legnagyobb menetátlagot, 
ekkor naponta 30 km-t haladtak, s ez a teljesítmény egyáltalán 
nem ment ritkaságszámba, az 1521. és 1529. évi hadjáratok 
esetében a visszavonulás során az oszmán had menetteljesít-
ménye naponta 28 km volt.80 Ez a napi 30 km éppen duplája a 

                                                 
76 A visszavonulás helyszíneire lásd: SZULEJMÁN 1893, 300, 323, 346, 361. o.; 
DZSELÁLZÁDE 1896, 233, 272. o.; LUFTI 1896, 36. o. Egyetlen évben, 1551-ben 
fordult elő az, hogy a hadjárat vezetésével megbízott ruméliai beglerbég 
csupán Belgrádig vonult vissza, és ott töltötte a telet. SZÁNTÓ 1985, 68. o. 
77 A visszavonulás végpontja elérésének időpontjai az egyes hadjárati 
években: 1521. – okt. 19., 1526. – nov. 13., 1529. – dec. 16., 1532. – nov. 21., 
1541. – nov. 27 / 20.  
78 A visszavonulási idő hossza az egyes hadjárati években: 1526. – 49 nap, 
1529. – 61 nap, 1532. – 77 nap, 1541. – 66/73 nap. 
79 SZAKÁLY 1979, 22. o. 
80 Napi átlagos menetteljesítmények az egyes hadjárati években a 
visszavonulás során: 1521. – 28 km, 1526.- 30 km, 1529. – 28 km, 1532. – 20 
km, 1541. – 20 / 22 km. A visszavonulás megkezdésének helyszíne az egyes 
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Perjés Géza által átlagosnak tartott és számításaiban felhasz-
nált napi 15 km-es menetátlagnak.81 A visszavonulás során 
nagyjából napi 25 km-es menetteljesítményt tekinthetünk átla-
gosnak. Ha a pihenőnapokat nem számítjuk bele, tehát csak a 
menetnapok átlagos menetteljesítményeit vizsgáljuk, még na-
gyobb számokat kapunk. A csak menetnapokra levetített me-
netteljesítmény még 1532-ben is napi 29 km volt, 1521-ben pe-
dig 37 km-t, 1526-ban 36 km-t, 1529-ben 35 km-t tettek meg a 
menetnapokon.82 Jól észrevehetően a felvonulás során átlagos 
menetteljesítménynek a hadsereg a másfélszeresét még a las-
sabb visszavonulás esetén is teljesítette; a gyorsabb visszavo-
nulások során pedig ennek majdnem kétszeresét is elérhették. 

A visszavonulási idő során nemcsak a menetteljesítmény 
volt nagyobb, hanem a hadsereg a visszaútja során sokkal ke-
vesebb pihenőnapot tartott, mint a felvonulási időben. Például 
1529-ben Isztambulból Belgrádig 25 pihenőnapot tartottak, 
Belgrádról Budáig még további 29-et.83 E megfigyelés termé-
szetesen a szulejmáni időszak összes hadjárati évére igaz. 

A nagyobb menetteljesítménynek és a kevesebb pihenő-
napnak köszönhetően a visszavonulási idő sokkal rövidebb 
volt, mint a felvonulási idő. A felvonulási időről már megálla-
pítottuk, hogy átlagban két és fél - három hónap hosszú volt, 
attól függően, hol kezdődtek meg a hadműveletek, mekkora 
volt a felvonulási terület, bár előfordult majdnem négy hóna-
pos felvonulási idő is. A visszavonulási időről pedig megálla-
pítottuk, hogy másfél-két és fél hónap hosszú volt. 

Felmerül a kérdés, hogy miért volt képes az oszmán had-
sereg sokkal gyorsabban haladni a hazaút során. A vonulás 

                                                                                                   
években: 1521. – Belgrád, 1526. – Pest, 1529. – Bécs, 1532. – Bécsújhely, 1541. – 

Buda. A megtett út hossza a visszavonulás során: 1521. – 1.000 km, 1526. – 
1.460 km, 1529. – 1.700 km, 1532. – 1.600 km, 1541. – 1.460 km. 
81 PERJÉS 1979, 79. o. 
82 A csak menetnapokra levetített menetteljesítmény a visszavonulás során az 
egyes hadjáratokban: 1521. – 37 km, 1526. – 36 km, 1529. – 35 km, 1532. – 29 
km. Pihenőnapok száma a visszavonulás során: 1521. – 9 nap, 1526. – 8 nap, 
1529. – 12 nap, 1532. – 21 nap. 
83 SZULEJMÁN 1893, 324-333. o. 
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sebességet nem a gyorsan mozgó lovasság, hanem a gyalogság 
és főként a sereggel együtt haladó „vonat”, azaz a szekereken, 
öszvéreken, tevéken szállított utánpótlás és poggyász határoz-
ta meg.84 Az ágyúkhoz, a katonaság lőfegyvereihez szükséges 
muníciót, lőport, az állatok takarmányát mind szekereken és 
tevéken szállították a sereggel.85 A hadjárati idő végére ezek 
jelentősen megfogyatkoztak, hiszen a lőpor, a muníció nagy 
részét elhasználták a hadműveletekben, az élelmet és a takar-
mányt pedig felélte a katonaság és az állatállomány. A had-
műveletek vége felé például gyakran jelentkezett éhínség az 
oszmán táborban, ilyenkor megnövekedtek az élelmiszerárak 
is.86 Ennek következtében a hadsereg a visszaúton sokkal ki-
sebb terhet vitt magával. A teher csökkenésével a szekerek és 
az öszvérek, tevék is gyorsabban vonultak, és jobban igazod-
tak a gyorsabban mozgó csapatok menetsebességéhez. Ez le-
hetett az egyik oka annak, hogy a seregek sokkal gyorsabban 
haladtak visszavonuláskor, mint felvonulásuk során.87 

A másik ok a sereg méretében keresendő, tekintve, hogy 
egy kisebb méretű sereg jóval gyorsabban haladhatott, mint 
egy nagyobb. A torlódások elkerülése miatt az egyes menet-
lépcsők több menetnyi távolságban követték egymást, így a 
sereg vége akár több napi menetre lemaradva követte a me-
netoszlop elejét.88 Egy-egy folyón épült hídon a kilométerekre 
elnyúló sereg átvonulása több napot is felemészthetett.89 Egy 
kisebb sereg menetoszlopa jóval rövidebb volt, a folyókon 
gyorsabban kelhetett át és gyorsabban is haladhatott. A felvo-
nuló oszmán hadsereg jóval nagyobb méretű volt, mint a visz-
szavonuló sereg. Ennek fő oka a hadműveletek alatt bekövet-
kező emberveszteség. Szigetvár alatt például az oszmán had-
sereg mintegy 25 ezer katonája esett el.90 Másrészt a visszavo-

                                                 
84 TÓTH 2000, 90. o.  
85 FERDI 1896, 76. o.  
86 TÓTH 2000, 104. o. 
87 PERJÉS 1999, 37. o. 
88 Uo. 
89 SZAKÁLY 1975, 10. o. 
90 BÁNLAKY 1940, 1056. o. 
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nulás során, miután az oszmánok már a saját területükön ha-
ladtak, a főseregről fokozatosan váltak le a különböző alakula-
tok, hogy a birodalom különböző pontjain lévő otthonaikba 
hazatérhessenek. Isztambulig csak a sereg magja tartott a szul-
tánnal, azaz a portai janicsárok és a zsoldosok. A ruméliai se-
regtest Szófiánál, az anatóliai katonaság pedig Drinápolynál 
szakadt le a főseregről.91 
 
 

Összegzés  
 
Az oszmán hadjáratok hatósugarát a felvonulási idő, a had-
műveleti idő és az ellenfél ellenállása határozta meg döntően. 
A hadjáratokat tavasszal, április végén – május közepén indí-
tották meg. A felvonulási idő legjobb esetben is körülbelül két 
és fél – három hónap volt, ami nagyban függött attól, hogy 
Magyarországon mekkora a felvonulási terület, az ország 
mely részében kezdték meg a hadműveleteket. A szulejmáni 
korszak legsikeresebb hadjárataiban, amikor a sereget sikerült 
hamar összegyűjteni, a lehető legkorábban megindulni, a 
hadműveletekre kb. két és fél hónapnyi idő maradt. A hadjára-
tokat hagyományosan Kászim napjáig, október 26-ig kellett 
befejezni, ám korszakunkban több esetben már szeptemberben 
megkezdték a visszavonulást. Elméletileg három és félhónap-
nyi hadműveleti idő is elérhető lett volna, de ez nem valósult 
meg. A hosszú hadműveleti időt később, éppen e korszak 
megnövekedett felvonulási területe miatt már csak nagyon 
nehezen és ritkán érhették el. 

Perjés Géza az oszmán hadsereg akciórádiuszát csupán 
900 km-ben határozta meg, ami a Belgrád–Isztambul távolság-
nál is kevesebb, ezért gondolta úgy, hogy Magyarország meg-
tartása csupán a véletlenen múlott.92 A szulejmáni hadjáratok 
elemzésével arra a következtetésre jutottunk, hogy az oszmán 
hadigépezet hatósugara 900 km-nél valójában sokkal nagyobb 

                                                 
91 PERJÉS 1999, 36. o. 
92 PERJÉS 1979, 81. o. 
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volt. A hadjárati idő 180 napnál hosszabb is lehetett, hiszen a 
hadműveleteket akár még viszonylag kései időpontig, október 
végéig is folytathatták, és még a november hónapot is a visz-
szavonulással tölthették.93 Így a hadjárati idő akár hét hónap is 
lehetett, átlagosan 210 nap jutott a hadjáratokra. A visszavo-
nulásra és a felvonulásra egyáltalán nem volt szükséges ugya-
nannyi időt fordítani, hiszen a visszavonulás gyorsasága miatt 
arra elég volt csupán másfél hónapot szánniuk, a két és fél hó-
napnyi visszavonulási idő arra is elég volt, hogy Bécs alól ha-
zatérjenek az osztrák örökös tartományokon és Szlavónián ke-
resztül tett kerülő úton, meglehetősen zord körülmények 
közt.94 A felvonulásra ezért körülbelül három hónap jutott, és 
még így is maradt a hadműveletekre két és félhónapnyi idő, 
ami jóval több annál a 30 napnál, amit Perjés a számításaiban a 
harci cselekményekre hagyott. Ennek alapján az oszmán hadi-
tevékenység akciórádiusza 1.350 km volt. 

Természetesen ez csak egy becsült érték, a valóságban az 
oszmán hadsereg ennél nagyobb távolságokat is elérhetett, a 
hatósugara ennél is nagyobb lehetett. Vizsgálatunk során már 
megállapítottuk, hogy a szulejmáni korszak későbbi hadjárata-
iban egyre nagyobb menetteljesítményeket sikerült elérniük a 
saját területen való felvonulás közben, és később is a folyókon 
való átkelések fogták vissza a felvonulás sebességét. A korszak 
kései hadjárataiban már a Perjés által használt átlag menettel-
jesítményeknél nagyobb menetátlagokra voltak képesek. Felté-
telezhetően az oszmán hatósugár még 1.350 km-nél is na-
gyobb. Végeredményben ezért tűnik Perjés tézisénél sokkal 
inkább helytállónak Szakály Ferenc megállapítása, miszerint 
„a török hadsereg »hatósugara« nagyjában-egészében Magyarország 
területén végződött.”95 Így fordulhatott elő, hogy a török hadse-
reg eljutott Bécs falai alá, ekkor az oszmán hatósugár nagyjá-
ból 1.700 km volt Isztambultól. Hozzá kell tenni azt, hogy ha 
1529-ben is olyan menetteljesítménnyel haladnak, mint a kor-

                                                 
93 Ó DZSELÁLZÁDE 1896, 187. o. 
94 SZULEJMÁN 1893, 357-361. o. 
95 SZAKÁLY 1979, 11. o. 
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szak végének hadjárataiban, és pihenőnapot is csak annyit tar-
tanak, az ostromra is jóval több idejük maradt volna, és akár 
be is vehették volna Bécset. Később már nem volt módjuk új-
rapróbálkozni ezzel, hiszen akkorra sokkal több ellenállást fej-
tett ki az ellenfél is. A várrendszer feltartóztatta az oszmán 
hódítást, és lecsökkentette annak hatósugarát, nagyjából a dri-
nápolyi békében (1568) kialakult határokig, amit csak nehezen, 
nagy erőfeszítések árán léphetett át.96 

Az oszmán hadsereg hatósugara így a szulejmáni korszak 
kései hadjárataiban, 1541 után már csupán Esztergomig terjedt 
ki, ez kb. 1.500 km-t jelent a birodalom központjától. A driná-
polyi határokon a következő, kb. 120 éves periódusban sem 
tudtak döntően változtatni, csupán kisebb módosításokat har-
coltak ki.97 Az oszmánok hatósugara egészen addig húzódha-
tott e határokig, amíg az ellenfél ellenállása meg nem nőtt, az 
erőegyensúly át nem billent a Habsburg fél javára. Korsza-
kunk végén azonban a két fél még nagyjából erőegyensúlyban 
volt, az oszmán államapparátus nagyobb hatásfokkal műkö-
dött, így akciórádiusza jóval nagyobb volt a Habsburgokénál. 
A két fél hatósugara pedig nagyjából ott metszette egymást, 
ahol az 1568-as drinápolyi béke rögzítette a hódoltság és a „ki-
rályi” Magyarország határát, aminek következtében Magya-
rország másfélszáz évre a két világbirodalom összecsapásának 
színtere lett. 
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TAKÁCS GYULA 
 

JULIER FERENC MÁSODIK VILÁGHÁBORÚHOZ 

KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYAI A MAGYAR 

SZEMLÉBEN1 
 
 
Julier Ferenc2 az 1930-as években két olyan tanulmányt írt a 
Magyar Szemlében, amelyek a hadviselés haladását vizsgál-
ták. Ezek betekintést nyújtanak a korszak hadtudományának 
érdeklődési körébe tartozó témákba és utalnak arra a szemlé-
letmódra, amely a második világháború eseményeivel kapcso-
latban kialakított szakírói álláspontokban is megjelent. 

                                                 
1 A témáról lásd bővebben NAGY 1998a. 
2 Julier Ferenc (1878. október 10. Nagyvárad – 1944. április 25. Budapest) hi-
vatásos katonatiszt és katonai szakíró. Az első világháború idején szolgált a 
cs. és kir. Pflanzer-Baltin hadseregcsoport parancsnokságán, a Honvédelmi 
Minisztériumban, a fegyveres erők pótlásügyi főnökségén, továbbá ő volt a 
Bruszilov-offenzíva kezdetén a 11. honvéd lovashadosztály vezérkari főnöke. 
Az őszirózsás forradalmat követően a magyar központi szállításvezetőséget, 
később a Hadügyminisztérium hadműveleti osztályát vezette. A Tanácsköz-
társaság megalakulása után ugyanebben a beosztásban folytatatta munkáját a 
Hadügyi Népbiztosságon, majd a III. hadtest vezérkari főnökeként részt vett 
a felvidéki hadjáratban. Ezután Stromfeld Aurél utódjaként a magyar Vörös 
Hadsereg vezérkari főnöke lett, lemondását a tiszai ellentámadást követően 
nyújtotta be. Betöltött szerepe miatt indított eljárások során ugyan személyét 
igazolták, de honvédségi állományba nem vették. 1921-ben nyugállományba 
helyezték, végül 1930-ban nyugalmazott ezredessé léptették elő. A két világ-
háború között szakíróként dolgozott, tagja volt a Magyar Katonai Írók Köré-
nek. A szakmai kritika monográfiáit (A világháború magyar szemmel, A hadveze-
tés művészete, Limanowa, A vezérkarok szervezete és működése) elfogadta, tanul-
mányai elismert szerzők munkái mellett jelenhettek meg a Magyar Szemlében 
és a Magyar Katonai Szemlében. A fővárosban és vidéken előadásokat tartott (A 
világháború elvesztésének okai, A leszerelés problémája, Az erőszakos békerevízió es-
hetőségei), egy-egy írása a rádióban is elhangzott (Mátyás király, mint hadvezér, 
Tót ezredek a világháborúban). Cikkeket írt az Előörs, a Magyarság és a Pesti Hír-
lap számára, egy tanulmánya (Rumpfungarn) külföldön is megjelent 
(Zeitschrift für Geopolitik). A második világháború alatt a Függetlenség című 
napilap munkatársaként rövid elemzéseket készített. Lásd TAKÁCS 2005. 
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A két világháború között a hadelmélet alapvető kérdése a 
haditechnikai fejlődés és az első világháborúban tapasztalt je-
lenségek közötti összefüggés változása volt. Lehetséges-e a 
korszerűen felszerelt védelem áttörése az állóháború kialaku-
lása nélkül? Mekkora befolyást gyakorolhatnak a fejlődő hadi-
technikai találmányok (harckocsi, bombázó repülőgép, tenge-
ralattjáró, stb.) a következő háború végkimenetelére? Magya-
rország esetében ehhez járult még a honvédség újjászervezé-
sének kérdése. 

A háború új alakja című tanulmányában Julier megállapí-
totta, hogy a folyamatos haditechnikai előrelépés miatt nem 
lehet az első világháború végén használt harcmodorral felké-
szülni egy következő háborúra. Várható lényeges változásnak 
tartotta a háború hátországra való kiterjedését. Az első világ-
háborús harceszközök fejlesztését a tűzgyorsaság, a hatásos 
lőtávolság, a mozgékonyság növelésében látta megvalósulni; a 
hadviselésben újonnan alkalmazott repülőgép jelentőségének 
felismerését a légierő fegyvernemének kialakításával bizonyí-
totta. Vizsgálta a hadsereg tagozódását, a hivatásos és a sorál-
lomány bevethetőségi foka szerint. Valószínűnek tartotta a 
hadüzenet nélküli támadás bekövetkeztét, ezért utalt a béke-
időben építendő határvédelmi rendszer előnyére és a hadsereg 
motorizálásának fontosságára. Végül kitért a harctér felett 
működő repülőgépek feladataira, az ellenséges hátország ellen 
történő légi támadás lehetséges eredményeire, és felvetette, 
hogy a döntő légi fölény a háború feladására is kényszerítheti 
az egyik hadviselő felet.3 

Egy újabb európai háború várható jellemzőinek bemuta-
tásakor kezdetben az első világháborús tapasztalatokból in-
dult ki. A magyar szakértők elemezték a külföldön megjelenő 
hadelméleteket, köztük Fuller, Douhet, Seeckt elgondolásait, 
és igyekeztek a magyar lehetőségek között történő megvalósí-
tásukat kidolgozni.4 A magyar katonai vezetés az állam kato-
nai teherbírásának reális megítélését és a külpolitikai erővi-

                                                 
3 JULIER 1934. 
4 Lásd BUKNICZ 2001. 
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szonyok felmérését fontos teendőnek jelölte meg.5 Csejkovits 
Károly ezredes a következő háború jellemzői közé sorolta az 
állam politikai és gazdasági erőinek együttes igénybevételét, a 
gyors döntésre való törekvést és ezzel összefüggésben a moz-
gékonyságot és tűzerőt fokozó haditechnika meghatározó sze-
repét. Werth Henrik is kifejtette a modern harceszközök sze-
repét a mozgó háború és a gyors döntés végrehajtásában.6 He-
inz Guderian meglátása szerint a szárazföldi offenzíva várha-
tóan legsikeresebb módja az alkalmas terepen történő, várat-
lan, tömeges páncélostámadás lesz, amelynek eredményét a 
többi fegyvernemnek gyorsan ki kell aknáznia. Ehhez hozzá-
tette, hogy „törekedni kell a légierő sikereinek a földi harcban törté-
nő kihasználására és tartóssá tételére”.7 Zsédenyi Zoltán A hadá-
szatról című, a Magyar Katonai Szemlében megjelent tanulmá-
nyában kiemelte, hogy az eredményesség feltétele a mozgás, 
és támadó hadművelet szükséges a győzelem eléréséhez.8 
Szentnémedy Ferenc A repülés című kötetében a háború köz-
vetlen hatásának az állam teljes területére történő kiterjedése 
miatt a következő háborúk gyorsabb befejeződését jósolta.9 Ju-
lier is az itt említett tényezők fontosságára irányította a fi-
gyelmet. 

1937-ben A legújabb hadi tapasztalatok10 című munkájában 
szólt a hadelméleti következtetések levonásának nehézségeiről 
és jelentőségéről, valamint röviden bemutatta az olvasóknak a 
hadtudományi vizsgálat célját és jellegét. „A hadi elmélet ipar-
kodik is a harcászatot (vagyis a harcmodort) a mindenkori hadi-
anyaghoz idomítani. […] Nehéz azonban ott a dolog, ahol teljesen új 
harci eszközök értékesítési módjának megállapításáról van szó. […] A 
véres tandíjat a csapat csak akkor fizeti meg mérsékelt összegben, ha 
a hadvezetőség minden újabb külföldi háború tapasztalatait jól érté-
kesíti, vagyis ha minden hadi eseményből a helyes következtetést von-

                                                 
5 Vö. DOMBRÁDY 1995. 
6 Uo. 131–132. o. 
7 GUDERIAN 1999, 247–248. o. 
8 Lásd ZSÉDENYI 1940. 
9 Lásd SZENTNÉMEDY 1933. 
10 JULIER 1937. 
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ja le.”11 A Bolívia és Paraguay közti konfliktus, az olasz-
abesszin háború, valamint a spanyol polgárháború kapcsán 
megjegyezte, hogy az áttekintett esetek valóban tapasztalato-
kat nyújtanak a harckocsik, repülőgépek és géppuskák alkal-
mazása terén, ugyanakkor nem mutatják a világháborúból 
megörökölt áttörés problémájának végérvényes megszűnését. 
Mindezek mellett felismerte, és példákkal támasztotta alá a lé-
gierő alkalmazásának lehetőségeit. Megadta a szembenálló 
erők számadatait is. 

Tanulmányában helyesen mutatott rá, hogy a korábbi ta-
pasztalatokból kialakított gyakorlat erős befolyása miatt egy 
hadsereg alapvetően (csak) az utolsó háború jellemzőinek 
megfelelő harcra lenne felkészült, ha nem vizsgálná a hadi-
technikai fejlődés hatását a hadviselésre, amit az aktuális 
fegyveres konfliktusok kiértékelésével lehet megtenni.12 

A Wehrmacht második világháborús teljesítményét le-
nyűgözőnek tartották a korszak szakírói, mert tevékenységé-
ben a két világháború közötti időszak legfőbb és addig egyér-
telműen nem eldöntött hadelméleti problémájára adott meg-
oldás bizonyítékát fedezték fel: a gépesített hadsereg képes az 
áttörés megvalósítására, ezáltal az állóháború elkerülésére.13 
Gerbert Károly és Horváth László a Magyar Katonai Szemlében – 
a páncélosokat gyalogsági támogató feladatra beosztó francia 
elmélettel szemben – a harckocsik önálló alakulatokba történő 
szervezésének előnyeire hívta fel a figyelmet. Nagy Vilmos 
támogatta az 1930-as évek második felében megerősödő néze-
tet, hogy a honvédségnek szüksége van gyorscsapatokra.14 A 
magyar katonai gondolkodásban tehát ismertek voltak a pán-
célos kötelékek és a gépesített csapatok felhasználására vonat-
kozó elvek. 

A szakírók véleményük formálásakor eltérő arányban ve-

                                                 
11 Uo. 133. o. E megállapítás megegyezik Rátz Jenő vezérkari főnök vélemé-
nyével, aki 1936-ban a spanyol polgárháború történéseit tanulmányozó bi-
zottság kiküldését javasolta. HETÉS – MORVA 1968, 85. o. 
12 Vö. NAGY 1998b, 117–118. o. 
13 Uo. 120–122. o. 
14 DOMBRÁDY 1995, 134–137. o. 
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hették figyelembe az első világháborús tapasztalatokat és a fej-
lődés lehetséges hatásait. Ennek során mindenképpen bátrab-
ban támaszkodhattak a korábbi eseményekből levont tanulsá-
gokra, mint a fejlődés elemeinek feltételezett következményei-
re. A hadügyi változások teljes valójukban történő azonnali 
felismerése és értékelése nehéz feladat volt. A visszavonult ka-
tonatisztek elsősorban a századfordulón, az első világháború-
ban és az azt követő időszakban jutottak szaktudásuk birtoká-
ba, ezért – a folyamatos szakirodalmi tájékozódás ellenére – a 
második világháború legfrissebb jelenségeivel kapcsolatban 
nem rendelkeztek közvetlen tapasztalattal.15 

Ilyen előzmények nyomán készültek a német hadvezetés 
és haderő teljesítményét, harcértékét méltató írások a korabeli 
magyar sajtóban. A két világháború közti hadtudományi el-
méletek a gyakorlatban is megmérettek, és a Wehrmacht, va-
lamint a Luftwaffe erői nem várt eredményeket értek el. A 
szakírók ezért láthatták indokoltnak a bizakodást Németor-
szág további katonai teljesítőképességét és a háború végkime-
netelét illetően.16 

A cseh katona címmel megjelent tanulmányában Julier a 
politikai vezetés és az állampolgárok katonai kérdésekhez való 
hozzáállásának jelentőségét emelte ki. Elmarasztalta a jól fel-
szereltnek tartott, „tiszteletreméltó katonai hagyományokkal” 
és határ menti erődítésekkel rendelkező csehszlovák hadsereg 
„antimilitarista szellemét”. A hadászati helyzet áttekintésekor 
elismerte az ország nehéz helyzetét, ennek ellenére a fegyveres 
konfliktus vállalását elvárhatónak tartotta, a rendelkezésre álló 
csapatok harcértéke, a domborzati viszonyok, a lehetséges kül-
földi segítség, de leginkább a „fegyverbecsület megóvása” mi-
att.17 

                                                 
15 NAGY 1998b, 104., 107. o. 
16 Tartsay Vilmos véleménye szerint a clausewitzi hadászati elvek következe-
tes alkalmazása vezetett győzelemre. „Mindezek után bármit is hoz még a jövő, el 
kell ismerni, hogy a Harmadik Birodalom a klasszikus hadászati törvények olyan sú-
lyosan erőteljes és kivédhetetlen alkalmazását mutatta be, amelyhez foghatót nemzet, 
nép, vagy állam még soha nem teljesített.” TARTSAY 1940. 
17 JULIER 1939a. Hasonlóképpen nyilatkozott Morlin Imre is a Magyar Katonai 
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A lengyel vereség című munkájában alapvetően a lengyel 
külpolitika és a hadsereg lehetőségeinek összefüggéseiről ér-
tekezett. Meglátása szerint Lengyelország külpolitikai érdeke-
inek védelmére a hadsereg már nem lehetett képes a megvál-
tozott erőviszonyok miatt, és ezzel tisztában is kellett lenniük 
a lengyel vezetőknek. Rámutatott, hogy a kialakult 
geostratégiai helyzetben Nagy-Britannia és Franciaország csak 
körülményesen tudott volna segíteni Lengyelországnak, a 
Szovjetunió korábban pedig csak jelentős területi engedmé-
nyek ellenében nyújtott volna támogatást.18 

A finn szabadságharc19 címen publikált művében a helytál-
lás elengedhetetlen feltételét, az erkölcsi tartást emelte ki, mint 
Finnország ellenállásának zálogát. Rámutatott, hogy a gépesí-
tett hadviselés korszakában is meghatározó tényező marad a 
hozzáértés mellett a katonák elhivatottsága és elkötelezettsége. 
„Bármiként végződik is azonban a finn-orosz háború, egy tanulság 
örökre megmarad belőle, mégpedig az, hogy a háború a legkorszerűbb 
hadianyag mellett sem a gépek, hanem a gépkezelő katonák küzdelme 
és hogy a legtökéletesebb hadigép is csak akkor katonai érték, ha a 
gépkezelőnek helyén van a szíve.”20 

A háború21 című tanulmányában rámutatott, hogy a brit és 
a francia haderő felkészültsége nem tette lehetővé a külpoliti-
ka hathatós támogatását az események eddigi szakaszában. 

                                                                                                   
Szemle hasábjain. Lásd MORLIN 1939. 
18 JULIER 1939b. Pacor Ernő a Magyar Katonai Szemlében megjelent tanulmá-
nyában a lengyel csapatok elhibázott felvonulását jelölte meg az események 
végkimenetelét eldöntő tényezőnek, de Julierhez hasonlóan kitért a lengyel 
haderő erőforrásait meghaladó feladat tényének megállapítására. Lásd 
PACOR 1939. A Lengyelország elleni hadjárat témájában Julier Ferenc mellett 
Németh Lajos és Szentnémedy Ferenc is publikált tanulmányt, akik a Wehr-
macht győzelmét a hadvezetés, hadszervezés, valamint a kiképzés magas 
színvonalával, továbbá a modern haditechnikai eszközök tömeges és szerve-
zett bevetésével magyarázták. Ezt a véleményt támasztotta alá a Csatay Lajos 
tábornok által vezetett bizottság jelentése, amely a harcokból levonható ta-
nulságok vizsgálatára érkezett Lengyelországba. NÉMETH 1939, 123. o., 
SZENTNÉMEDY 1939, 125. o. 
19 JULIER 1940a. 
20 Uo. 155. o. Vö. NAGY 1998b, 119–120. o. 
21 JULIER 1940b. 
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Meglátása szerint ugyanakkor 1940 tavaszára lényegében 
helyreállt az erőegyensúly.22 A kereskedelmi hajózás számada-
tainak változására hivatkozva nem tartotta lehetségesnek 
Nagy-Britannia összeomlásának elérését pusztán a kereske-
delmi hajóforgalom elleni tevékenységgel. Dánia lerohanásá-
ban egyszerű feladatot látott, a Norvégia elleni német hadmű-
velet végrehajtását pedig kiválónak nevezte. A német haditen-
gerészet veszteségeit a hadmozdulat eredményének ismereté-
ben és az erőviszonyok alapján elfogadhatónak minősítette.23 
Az elfoglalt norvég repülőterek Nagy-Britannia ellenében 
hasznosítható előnyeire is rávilágított. A harcok időtartamára 
vonatkozóan megjegyezte, hogy Nagy-Britanniának megvan a 
lehetősége a hadviselés idejének meghosszabbítására, míg 
Franciaországot, erőforrásai ellenére, érzékenyen érintheti a 
területveszteség. 

Ugyanebben a tanulmányában (a semleges Benelux-
országok védelmi lehetőségei kapcsán) tért ki az erőforrások 
és a külpolitikai orientáció összefüggésére is. Ez a téma akko-
riban Magyarország számára is hordozhatott aktualitásokat. 
Katonai jellegű érvek álltak a felettébb jelentős hadászati 
eredményeket felmutató Németországhoz való szövetségi 
csatlakozás mellett, mert a harcok kiterjedése egyre valószí-
nűbbnek látszott.24 

A nyugati hatalmak veresége25 címmel megjelent munkájá-
ban először közölte a szembenálló erők számadatait (a hadosz-
tályok számában német elmaradást mutatott ki), majd megne-
vezte a hadműveletek megindulásának fő okát. Meglátása sze-
rint Németország a hadseregfejlesztésbe fektetett erőfeszítéseit 
csak háború esetén tudta hasznosítani. Ezzel a hadviselés ér-

                                                 
22 Ez a hadosztályok számarányát tekintve megfelelt a valóságnak, ezzel 
együtt a német erők harcértéke magasabb volt. MATANLE, 37. o. 
23 A Kriegsmarine torpedóromboló-flottillája 50%-os veszteséget szenvedett, 
a háború kitörésekor rendelkezésre álló hat könnyűcirkálóból kettő elsüly-
lyedt, valamint egy nehézcirkáló is megsemmisült. JACKSON 2002, 123., 
125., 137. o. 
24 NAGY 1998b, 120–122. o. 
25 JULIER 1940c. 
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dekérvényesítésben betöltött szerepét emelte ki. Ezt követően 
felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a francia-brit hadveze-
tés előtt ismert hadműveleti lehetőség lehetett a Maginot-
vonal megkerülése, ezért kézenfekvő megoldásnak tartotta 
volna a német offenzíva oldalába vezetett ellentámadást. A ta-
nulmányban tervezési és végrehajtási kérdésekkel is megis-
mertette az érdeklődőket. A Nagy-Britannia elleni támadás 
eshetőségeiről is szólt pár szót, de megjegyezte, hogy ezek az 
előrejelzések nagyon bizonytalanok. Ezáltal a várható esemé-
nyekkel kapcsolatban is nyújtott támpontot az olvasóknak. 
Végül a német sikerek összegzésekor a páncélos alakulatok és 
a légierő hatékony alkalmazását állította középpontba, jelentő-
ségüket az állóháború kialakulását megakadályozó hadászati 
áttörés megvalósításában látta.26 Méltatta a Wehrmacht telje-
sítményét: „Minden ami a fegyveres tömeget lendületes hadsereggé 
varázsolja, a németeknél a csúcsponton volt.”27 A haderők adatait 
illetően lábjegyzetben utalt a Magyar Katonai Szemle szakfolyó-
iratban és egy német cikkben megjelent, az általa megadottak-
tól némileg eltérő számokra. Ez mutatja, hogy nyomon követte 
a hazai és a német szaksajtó megállapításait is.28 

Az angol-német háború29 című tanulmányában, elmaraszta-
ló véleményt formált a brit hadvezetésről (amit hadtörténelmi 
példákkal illusztrált), ugyanakkor elismerte tanulékonyságu-
kat. A tengeri és légi hadviselés addigi eredményeit röviden 
összegezve kifejtette, hogy a Nagy-Britannia elleni támadás 
nehezen kivitelezhető, de a nyugat-európai történések ismere-
tében e nehéz hadműveleti feladat elvégzésére is képesnek tar-
totta Németország hadseregét. Végül ismételten kitért a Ma-
gyar Katonai Szemle egyik írására. 

Az Olaszország háborúja30 címen megjelent írásában azzal a 
kényszerhelyzettel magyarázta a tengelyhatalmak támadó fel-
lépését a Földközi-tenger térségében, hogy a Luftwaffe nem 

                                                 
26 NAGY 1998b, 120–122. o. 
27 JULIER 1940c, 111. o. 
28 Uo. 107. o. 
29 JULIER 1940d. 
30 JULIER 1941a. 
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ért célt Nagy-Britanniával szemben az angliai csatában. Úgy 
vélte, hogy az erőfölény megteremtése érdekében egy adott 
helyen történő támadással erőket lehet lekötni és elvonni más 
térségekből. Áttekintette Olaszország haderejét, Görögország-
gal kapcsolatban pedig a semleges státusz és a hadviselő felek 
érdekei közötti összefüggéseket vizsgálta. Közérthetően vázol-
ta fel a görög ellenállás eredményességét okozó tényezőket, és 
utalt a megállapítások némi bizonytalanságára is. 

A balkáni hadjárat31 című munkájában újra a külpolitika és 
a hadsereg feladatai közötti kapcsolatra hívta fel a figyelmet. 
Rámutatott, hogy Jugoszlávia külpolitikája nem tudott az or-
szág helyzetén segíteni, a hadsereg pedig így képtelen volt a 
védelmi feladatok ellátására.32 Állításait első világháborús ta-
pasztalatokra és a balkáni domborzati viszonyokra alapozta. 
Végül szólt a hadjárat Nagy-Britanniára gyakorolt hatásáról, 
és érintette az észak-afrikai harctér történéseit is. 

Julier Ferenc a második világháború alatt a keleti front 
történéseivel kapcsolatban publikált a legtöbbet a Magyar 
Szemlében. Először 1941 augusztusában a Német-szovjet háború33 
című írásában vette számba a Szovjetunió haderejét és annak 
elhelyezkedését. Illusztrálásként röviden leírta Oroszország 
haderejének 1914. évi számadatait. Meglátása szerint a katonai 
vezetés a Vörös Hadsereg mérete mellett a hatalmas térségre is 
támaszkodhatott, így – a nyugat európai államokkal ellentét-
ben – kiaknázhatta volna a területfeladás nyújtotta lehetősége-
ket. (Visszautalt Napóleon 1812. évi oroszországi hadjáratára, 
ahol a cári hadsereg alkalmazta ezt az eljárást.) Folyók, mint 
jól védhető természetes akadályok mögött állíthatta volna fel 
védelmét a szovjet hadvezetés, ezzel szemben támadást indí-
tott, ami több hadsereg bekerítéséhez és súlyos vereségéhez 
vezetett. Julier ezt várhatónak nevezte, mert a Finnország elle-
ni hadjárat alapján igazoltnak látta a Vörös Hadsereg csupán 
közepes harcértékét. Elmarasztalta a hadvezetés tevékenysé-

                                                 
31 JULIER 1941b. 
32 NAGY 1998b, 120–122. o. 
33 JULIER 1941c. 
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gét, és megjegyezte: „a vörös hadsereg északi arcvonalszakasza be-
látható időn belül nem pótolható veszteségeket szenvedett, illetve 
hogy a háború sorsa már eldőlt”. Felvetette, hogy egy Leningrád 
vagy Moszkva védelmében felvállalandó ütközet tovább ron-
taná a helyzetet, ugyanakkor rámutatott az Ural és a Volga 
mögötti arcvonal kialakításának lehetőségére.34 Végül kitért a 
Szovjetunió Ázsián keresztül történő szárazföldi megsegítésé-
nek nehézségeire. 

Julier ekkor helytállóan mutatott rá a hadművelet lénye-
ges elemeire, ugyanakkor a hadjárat végeredményére vonat-
kozóan elsietett következtetéseket vont le. A hadászati kérdé-
seket helyesen közelítette meg, ellenben a Szovjetunió erőfor-
rásairól nem tudott reális képet alkotni.35 

A szovjethaderő csatavesztései című tanulmányában a szov-
jet felső vezetés által elkövetett hibákat taglalta, ugyanis meg-
ítélése szerint számbeli tekintetben elegendő erő állt a Szovjet-
unió rendelkezésére a támadók feltartóztatására. A lakosság 
hadra fogható részének számarányát és a kiképzési időtarta-
mot vizsgálva az 1914. és 1933. évi népszámlálási adatokra 
támaszkodott. Szót ejtett a téli időjárás és a hosszúra nyúlt 
német utánpótlási vonalak akadályozó hatásairól is.36 

Legközelebb 1942 szeptemberében jelentkezett tanul-
mánnyal a Magyar Szemlében. A Kelet-Európa és Észak-Afrika 

                                                 
34 Uo. 147–148. o. 
35 A magyar katonai gondolkodás szoros rokonságban állt a német hadelmé-
lettel, amelyet a századfordulótól kezdve forrásként használt szakmai jelen-
tősége miatt, így a német hadügy szakmai elismertséget élvezett a magyar 
katonai szakírók körében a korábban és az akkoriban elért eredményei alap-
ján. Emellett a clausewitzi hadelmélet alapján gondolkodó írók számára a 
német hadvezetés minden elismerést megérdemlően teljesített, ezért általá-
nos volt a bizalom irányában. Az ország szövetségi helyzetéből adódóan hi-
vatalosan a német hírügynökségi jelentések voltak használatban a német 
hadsereg tevékenységét illetően. Ezekkel magyarázható, hogy jelenlegi isme-
reteink alapján a korabeli publikációkban foglaltaktól eltérő, reálisabb kép 
alkotható, ám önmagában ez a tény nem szükségképpen elmarasztaló, mert 
az írói tevékenységet annak élethelyzetébe helyezve, körülményeinek figye-
lembe vételével lehet igazán áttekinteni. Lásd NAGY 1998b, 104–127. o. 
36 JULIER 1941d. 
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címen megírt munkájában először röviden szólt a szovjetek té-
li támadásáról. Felhívta az olvasók figyelmét arra, hogy jelen-
leg még nem lehet teljes bizonyossággal megítélni, milyen ál-
dozatot követelt ez a hadmozdulat a szembenálló felektől. 
Ezután hadtörténelmi esetekkel szemléltette a téli harc nehé-
zségeit, majd a tavasszal Harkov és a Krím-félsziget térségé-
ben indított szovjet hadmozdulatok eredményét taglalta. A 
Vörös Hadsereg által elszenvedett vereségek okait a csapatok 
harcértékbeli különbségében és a hadvezetés hibáiban jelölte 
meg. Rámutatott a területfeladás módszerének felhasználásá-
ra, majd megemlítette az eljárás hátrányát, a manőverezésre 
használható tér csökkenését.37 

1943 januárjában a Néhány gondolat a hadi évfordulóra című 
tanulmányában a mozgó jellegű háború elhúzódását a had-
műveleti területek hatalmas kiterjedésével, valamint az erő-
egyensúly kialakulásával magyarázta. A magyar hadsereget 
ért támadással kapcsolatban a támadók előretörésének megre-
kedését várta. A hadsereg rugalmas védekezéséről, elszakadó 
harcairól megjelenő hivatalos értesüléseknek megfelelően az 
egyes hadműveleti területek feladását elfogadott manőverként 
mutatta be. A magas veszteségeket első világháborús összeve-
tésben egyenlő harcértékű erők küzdelmének tulajdonította. A 
Volga és a Don menti történésekben még a mozgó védelem 
harceljárás előnyeinek kibontakozási lehetőségét is látta.38 

Julier a keleti arcvonalon alkalmazott katonai eljárásokra 
helyesen hívta fel a figyelmet, ugyanakkor írásaiból a 2. had-
sereg valós helyzetéről nem alkothattak képet az olvasók, mert 
nem állhatott rendelkezésére pontos és objektív hírforrás a fo-
lyamatban lévő eseményekről.39 

A Szovjet offenzíva című tanulmányában elismerte, hogy a 
Szovjetunió haderejének teljes kimerülését állító általános vé-
lekedés nem tükrözi a valóságot. Ezzel rámutatott a korabeli 

                                                 
37 Az észak-afrikai harcokra csupán a tanulmány végén tért ki. JULIER 1942. 
38 JULIER 1943a; NAGY 1998b, 123–124. o. 
39 A jelentések a súlyos veszteségekről csak később és mindig a magyar kato-
na érdemeit alátámasztandóan szóltak. A valós helyzetről a hátország nem 
értesült. 
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szakértők kissé elhamarkodott véleményformálásra. Ismétel-
ten kitért a területfeladás előnyeire és hátrányaira, majd a 
Szovjetunió lakosságának még hadra fogható részarányát 
vizsgálta. (Ezúttal is 19. századi és első világháborús példák 
alapján.) Ezt követően az arcvonal déli részén kialakult, a né-
met csapatok számára kedvezőtlen hadászati helyzettel ma-
gyarázta a szovjet támadás eredményességét, illetve a „mozgó 
védelem” előtérbe kerülését. Megjegyezte, hogy a Szovjetunió 
„rendkívüli térbeli és néperőbeli méretei”, továbbá az észak-
afrikai hadszíntér, valamint a várható második európai frontra 
történő felkészülés szükségletei miatt több hadjáratra lesz 
szükség a Vörös Hadsereg legyőzéséhez. Végül szólt a német 
hadiipar munkaerő-állományát érintő rendelkezések hatásai-
ról, illetve a háború elhúzódását jósolta.40 

A Tunisz és az invázió című (1943 júniusában befejezett) 
írásában csak az előrelátható esemény lehetőségeit vázolhatta, 
mivel erre vonatkozó tapasztalata, ismeretei nem lehettek. Az 
alapvető kérdéseket vizsgálta, vagyis tervezik-e már a szövet-
ségesek az európai szárazföldi offenzíva megindítását vagy 
időlegesen megelégednek a szicíliai hajózó csatorna biztosítá-
sával, illetve mikor és hol várható a támadás. Válaszaiban leír-
ta, hogy minden bizonnyal tervezik a partraszállást, mert ön-
magában a tengerzár és a légi támadások döntő változást nem 
érhetnek el. A lehetséges időpont tekintetében a befolyásoló 
tényezőket és az ismert információkat érintette. Utalt a megfe-
lelő előkészítés jelentőségére, a keleti fronton indítandó had-
művelettel való összehangolás lehetőségére, ugyanakkor nyit-
va hagyta az invázió elhalasztásának eshetőségét is. A hely-
színt illetően a földrajzi adottságok és a csapatösszevonások 
alapján csupán felsorolásra szorítkozott. (Norvégia partvidé-
ke; a francia, belga, holland partok; Szicília és Szardínia, az 
Appennin-félsziget nyugati oldala; a Balkán-félsziget egyes 
területei, akár Törökország felhasználásával.) Megbízható ada-
tok hiányában a felkészülő haderők méretére vonatkozóan to-
vábbi következtetések nem vont le, ugyanakkor (részben az 

                                                 
40 JULIER 1943b. 
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első világháborús mozgósítás számainak segítségével) igyeke-
zett támpontot adni az olvasónak a különböző hadszínterek 
létszámviszonyairól.41 

Az angolszász invázió42 címen megjelent (1943 szeptembe-
rében befejezett) tanulmányában felhívta a figyelmet az itáliai 
hadszíntér másodlagos jelentőségére. Ezzel együtt komoly 
küzdelem kibontakozását várta, továbbá rámutatott egy a ko-
rábbinál jóval nagyobb jelentőségű partraszállás lehetőségére. 
Feltételezése szerint a második arcvonal megnyitása Francia-
országban, Cherbourg és Dunkerque között valószínű, mert a 
domborzati viszonyok ott a legkedvezőbbek. Kitért továbbá az 
olasz haderő értékelésére és egy esetleges balkáni partraszállás 
hadászati és politikai előnyeire is. Tájékoztatta az olvasókat, 
hogy okfejtése nem mindig támaszkodik biztos alapokra. „Éle-
sen kidomborodnak előttünk ezek a háború sorsát erősen befolyásoló 
események, de nem ismerjük minden történés hátterét… Ezért követ-
kező fejtegetéseink több esetben is bizonytalan alapra támaszkod-
nak.”43 

A tél küszöbén44 című munkáját 1943 decemberében közöl-
te a Magyar Szemle. Először sorban ismertette a nyári és őszi 
eseményeket, majd a kialakult helyzethez fűzött megjegyzése-
ket. Újra a „mozgó védelem” és a területfeladás eljárásáról 
szólva elismerte, hogy a német haderő nem rendelkezik ele-
gendő erővel a támadáshoz, de hatékonynak tartotta hadveze-
tésének tevékenységét. Röviden ismét áttekintette a háború 
addigi történéseit a keleti fronton, továbbá leszögezte, hogy a 
szovjet haderő hadműveleti teljesítményéhez fogható nincs az 
újkori hadtörténelemben, és a Szovjetunió hatalmas népessége 
lehetővé tette a „jó tábornokok” kiválasztását. Végül az olasz-
országi harcokra áttérve a domborzati viszonyok védelmet 
erősítő hatásairól szólt, és valószínűnek nevezte a második eu-
rópai front franciaországi megnyitásának kísérletét 1944 ele-

                                                 
41 JULIER 1943c. 
42 JULIER 1943d. 
43Uo. 175. o. 
44 JULIER 1943e. 
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jén. 
Az 1943. év végére a tanulmányok (korábban is alapvető-

en mértéktartó) megfogalmazása szemléletváltást mutat. A 
német hadvezetési teljesítmény méltatásának elmaradása mö-
gött a háború megváltozásának felismerése állhat.45 

A harmadik téli csata című tanulmányában (amely a Magyar 
Szemlében utolsóként jelent meg) a december óta folyamatban 
lévő hadműveletek hadászati jelentőségét vizsgálta. Az első 
világháború ütközeteire hivatkozva kifejtette, hogy a hadásza-
ti eredmény önmagában nem a bevetett erők nagyságától, il-
letve a veszteségektől függ, ugyanakkor jelentős haderők nagy 
véráldozattal járó küzdelme az ellenfél teljesítőképességének 
visszavetésében nagy szerepet játszik, ami befolyásolhatja a 
háború végkimenetelét. Ezt helyezte előtérbe a hadmozdulat-
ok értékelésekor, közelebbi források hiányában bizonytalan 
előrejelzést ekkor már nem tett.46 

Julier Ferenc jól képzett katonatiszt volt, akinek hozzáér-
tését és helytállását kortársai elismerték. Minden tapasztalattal 
rendelkezett ahhoz, hogy neves szakíróként dolgozzon. A két 
világháború között tanulmányai tekintélyes szerzők munkái 
mellett jelentek meg a Magyar Szemlében. 

Hadtudományi művei a hadviselés törvényszerűségeinek 
érvényesülését mutatták be, ezért általában nem a tárgyi rész-
letesség volt az elsődleges szempont, hanem az előzmények, 
fő jellegzetességek és tanulságok ismertetése. A szakember né-
zőpontjához ragaszkodott, dicsérő véleménye, méltató hang-
vétele szakmai meggyőződését tükrözte. Politikai állásfoglalás 
nemigen mutatkozott írásaiban. Közérthető stílusa megköny-
nyítette a katonai kérdésekben járatlan olvasók helyzetét, ezzel 
együtt munkái a Magyar Katonai Szemle feltételeinek is megfe-
leltek. Tanulmányaiban összefüggésekbe helyezte az újsághí-
rekben olvasható tényeket és számadatokat, így áttekinthető 
magyarázattal szolgált az olvasók számára. 

Jelenlegi ismereteink alapján egyes megállapításai vitatha-

                                                 
45 NAGY 1998b, 125–127. o. 
46 JULIER 1944. 
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tóak, ugyanakkor az általános kérdésekben kifejtett gondolatai 
mindenképpen megállják a helyüket a korabeli vélekedések 
között. Ha nem is adott minden részletre kiterjedő, kifogásta-
lanul reális összképet, a katonai fogalmakkal, a hadászati és 
harcászati kérdésekkel kapcsolatban megfelelő magyarázattal 
szolgált. A felhasznált hírforrások nem tették lehetővé számá-
ra a teljes tájékozódást, az értékelései mindig olyan tényezőkre 
mutattak rá, amelyek valóban befolyásolhatták az eseménye-
ket. Az olvasók így nem csupán a hírügynökségi jelentések ki-
egészítését kapták, hanem szakmai értékeléseket. Írásaiban ki-
tért a véleményalkotás nehézségeire is, ha szükséges volt, el-
ismerte, hogy a korábbi kijelentések korrekcióra szorultak. 
Megállapítható tehát, hogy tollából korrekt hadügyi publicisz-
tikát olvashattak a korabeli érdeklődők. 

„Julier írásai katonai szemmel helyesek, következtetései csak 
annyiban tértek el a valóságtól, amennyiben maguk a hírek voltak 
hamisak. […] Mert itt nem az az érdekes, hogy mennyiben látott 
volna saját kora elé, hanem az, hogy írásaiban olyan értékeléseket 
adott, amelyek szakmai szemlélete, szakmai megállapításai jelentenek 
valódi értéket.”47 
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A FRANCIA ANTIBOLSEVIK LÉGIÓ A KELETI 

HADSZÍNTÉREN1  
(KÖNYVISMERTETŐ) 

 
 
A Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozata 
2011-ben indította útjára magyar viszonylatban egyedülálló-
nak tekinthető kiadványsorozatát Fejezetek a hadtörténelemből 
címmel. Ennek első kötetében a Tagozat szervezésében már 
korábban elhangzott hadtörténeti tárgyú előadások egy része 
látott napvilágot írásos formában számos egyetemi oktató, 
doktorandusz és hallgató közreműködésével. 

A sorozat második kötete azonban már új irányba indult 
el A Francia Antibolsevik légió a keleti hadszíntéren című monog-
ráfia 2013-as megjelentetésével. A monográfia szerzője Bene 
Krisztián, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Romanisztika Intézet Francia Tanszékének vezetője, egye-
temi adjunktus. Bene Krisztián korábban ugyanebben az in-
tézményben szerzett történelem és francia szakos bölcsész és 
tanári diplomát, majd az Interdiszciplináris Doktori Iskola Eu-
rópa és a magyarság a 18-20. században doktori programján foly-
tatott tanulmányokat. Kutatási témája Ormos Mária professzor 
asszony vezetésével a második világháború alatti francia 
fegyveres kollaboráció volt, amelynek tudományos igényű fel-
tárásával ezidáig a magyar és a nemzetközi történetírás egya-
ránt adós maradt. Ezt a hiányosságot pótolta be a szerző, aki 
2010-ben summa cum laude minősítéssel védte meg a témával 

                                                 
1 Bene Krisztián: Fejezetek a hadtörténelemből 2. A Francia Antibolsevik Légió a 
keleti hadszíntéren. Magyar Hadtudományi Társaság, Pécs-Budapest, 2013. 320 
o. 
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foglalkozó doktori értekezését.2 Ezt követően 2012-ben jelent 
meg Franciaországban  a doktori disszertáció átdolgozott, javí-
tott, kibővített változata La collaboration militaire française dans 
la Seconde Guerre mondiale 3 címmel.  

A szerző ezt követően sem tekintette lezártnak a kérdést, 
mivel a magyar közönség nyomtatásban még nem olvashatta 
kutatásainak összefoglaló eredményeit,4 így a francia fegyve-
res kollaboráció egyik meghatározó alakulatának részletes tör-
ténetét magyar nyelven is közzétette a téma iránt érdeklődők 
számára, így született meg a jelen írás tárgyát képező könyv. 
A franciául beszélők számára természetesen rendelkezésre áll 
a fent említett monográfia és számos kisebb terjedelmű, nem-
zetközi folyóiratokban megjelent tanulmány, amelyek a tár-
gyalt jelenség egy-egy fejezetét járják körbe részletesebben.5 

A könyv egyik legfontosabb érdeme hiánypótló jellege, 
hiszen magyar nyelven korábban nem született olyan munka, 
amely a francia fegyveres kollaborációval foglalkozott volna. 
Emellett meg kell említeni azt a rendkívül alapos levéltári ku-

                                                 
2 Bene Krisztián: A francia fegyveres kollaboráció a második világháborúban. Pécs, 
2010. (http://www.idi.btk.pte.hu/disszertaciok). 
3 La collaboration militaire française dans la Seconde Guerre mondiale. 
Editions Codex, Talmont St. Hilaire, 2012. 592 o. 
4 A kutatások egyes eredményei korábban már magyarul is megjelentek és 
hasznos olvasmányt jelentenek a francia világháborús részvétel iránt 
érdeklődők számára: Francia fegyveres kollaboráció 1940-45. A Légion des 
volontaires français contre le bolchevisme születése in Kutatási füzetek 13. 2008. 
31-54. o.; A Waffen-SS francia önkéntesei a galíciai harcokban in Kutatási füzetek 
17. 2011. 53-75. o.; Francia önkéntesek a keleti fronton 1941-1944 in Politika, 
egyház, mindennapok (szerk.: Andor Lénár–Judit Bencze Lőrinczné) Modern 
Minerva Alapítvány, Heraldika Kiadó, Budapest, 2010. 265-281. o. ; A Vichy-
kormány észak-afrikai háborús erőfeszítései a tengelyhatalmak oldalán a Trikolór 
légiótól az Afrikai falanxig in Aetas, 2013/1. 61-73. o., A Francia Antibolsevik 
Légió végnapjai a keleti hadszíntéren in Kutatási Füzetek 20. 2013. 13-38. o. 
5 Collaboration militaire française pendant la Seconde Guerre mondiale : Des 
volontaires français dans la Waffen-SS in Verbum 12. 2010. 407-420. o.; La 
Phalange africaine in Újlatin filológia  3. 2011. 219-234. o.; La Milice française, 
l’armée de collaboration in Cahiers francophones d’Europe Centre-Orientale, 
14. 2011. 325-337. o.; Les derniers défenseurs de Berlin : les Français de la Waffen-
SS in Újlatin filológia 5. 2012. 273-281. o.; L’unité bretonne de la SS : le Bezen 
Perrot in Histomag’44 75. 2012. 26-29. o. 
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tatómunkát is, amely az írásos munkát előzte meg, és amely-
nek részleteiről a szerző a bevezetésben tesz említést. A lehető 
legteljesebb kép kialakítása érdekében francia és német levél-
tárak anyagai is felhasználásra kerültek a munka elkészítése 
folyamán, így minden bizonnyal hitelt érdemlő információk 
kerültek az olvasók elé.  

Az első fejezet nagyívű történelmi áttekintést nyújt, 
amelyből nem csupán a francia szélsőjobboldal több évtizedes 
fejlődése ismerhető meg, hanem Franciaország második világ-
háborús részvétele is. Az 1940-ben elszenvedett vereség alap-
vető törést jelentett az ország kül- és belpolitikájában egyaránt, 
az ezt követően kialakult, Pétain marsall nevével fémjelzett 
politikai berendezkedés és az ezzel párhuzamos német meg-
szállás pedig jó táptalajul szolgált az antikommunista érzel-
mek által hajtott – és gyakran német forrásokból pénzelt – 
szélsőjobboldali mozgalmaknak a fegyveres kollaboráció 
megvalósításához. 

A kötet második fejezete végigköveti a Francia Antibolse-
vik Légió (Légion des volontaires français contre le 
bolchevisme), röviden LVF kialakulását. A kollaboracionista 
pártok a párizsi német nagykövet segítségével 1941. július 8-án 
alapították meg a hivatalosan civil egyesületként bejegyzett 
katonai alakulatot, amelyhez mind a Pétain-kormány, mind a 
legfelsőbb német katonai vezetés – vonakodó – jóváhagyását 
megszerezték. A létrejövő egység hivatalosan a Wehrmacht 
638. gyalogezredeként teljesített szolgálatot Roger Labonne ez-
redes vezetése alatt. A Légió létrehozásánál bábáskodó politi-
kai pártok oroszlánrészt vállaltak magukra a franciaországi 
toborzásban is, amelynek eredményeként néhány hónap alatt 
több ezren jelentkeztek az alakulat soraiba. Az igazsághoz 
azonban az is hozzátartozik, ahogy Bene azt bemutatja köny-
vében, hogy a jelentkezők jelentős részét sokkal inkább a ma-
gas zsold motiválta, mintsem a Vörös Hadsereg elleni harc le-
hetősége vagy valamilyen más ideológiai meggyőződés. Az 
önkéntesek kiképzésére a megszállt Lengyelországban  Krak-
kótól keletre felállított debai kiképzőtáborban került sor. A 
gyorsított kiképzés német tisztek és altisztek irányításával zaj-
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lott, célja elsősorban a német hadseregben rendszeresített 
fegyverek kezelésének elsajátítása volt, noha az önkéntesek 
egy része semmilyen korább katonai ismerettel sem rendelke-
zett. A valódi harc lehetőségétől eleve ódzkodó újoncok harci 
kedvét tovább rontotta az a tény, hogy a korábbi ígéretekkel 
ellentétben német egyenruhában kellett szolgálatot teljesíteni-
ük és hűséget kellett esküdniük Adolf Hitlernek, a német 
fegyveres erők főparancsnokának. 

A harmadik részt a szerző az alakulat Moszkva kapui 
előtt lezajlott első harctéri bevetésének szentelte, melyből az 
olvasó megismerheti egy rosszul kiképzett, rosszul vezetett és 
gyengén motivált alakulat kálváriáját, amely során már az első 
vonalba való eljutás is csupán komoly nehézségek árán és né-
met segítséggel sikerült az időközben beállt orosz télben. A 
francia egység harctéri szereplése sem sikerült jobban. Bár a 
december 1-én lezajlott támadásban az ezred néhány száz mé-
tert elhódított a szovjet védőktől, a folyamatos ellenséges tűz 
és az extrém hideg a francia katonák közel felét harcképtelen-
né tette alig két hét leforgása alatt. A franciák teljesítményével 
elégedetlen német hadvezetés az alakulat leváltása mellett 
döntött és a túlélőket visszaküldte a hátországba, ahol teljes 
átszervezés, alapos szelektálás és újbóli kiképzés várt az ezred 
tagjaira. 

A negyedik fejezet az 1942-es év francia belpolitikájának 
kulisszái mögé enged betekintést, amikor a francia kormány 
elszánta magát a németek oldalán történő komolyabb katonai 
erőfeszítésre, amelyért cserébe jelentősebb politikai engedmé-
nyeket remélt. Ennek keretében született döntés egy új katonai 
alakulat, a Trikolór Légió (Légion Tricolore) létrehozásáról, 
melynek a francia érdekek védelmében a német oldalon kellett 
részt vennie a szövetségesek által veszélyeztetett francia 
gyarmatbirodalom védelmében. A német katonai vezetés pá-
rizsi képviselőivel folytatott tárgyalásokkal párhuzamosan 
már a toborzást is megkezdték az alakulat feltöltése érdekében 
1942 nyarán, amely a reményekkel ellentétben csupán vissza-
fogott eredményeket hozott. Ugyanakkor a német kormány az 
ősz folyamán jelezte, hogy a Trikolór Légió engedély nélkül 
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jött létre, ezzel pedig megsértette a fegyverszüneti megállapo-
dás feltételeit, így elrendelte annak feloszlatását, tagjainak pe-
dig engedélyezte az LVF-be történő átlépést. E meglepő dön-
tés mögött a német politikai vezetés azon felfogása húzódott, 
mely szerint a háború győztes befejezéséhez nem lesz szükség 
a francia katonai potenciál bevonására. Ezzel rövid úton pont 
került az új alakulat történetének végére, ugyanakkor fontos 
és minőségi utánpótlás érkezett a Francia Antibolsevik Légió 
részére, amely tárt karokkal fogadta a megszűnt alakulatból 
átirányított hivatásos tiszteket. 

Az utolsó fejezet az LVF partizánvadász tevékenységét 
tekinti át részletesen, amely két éven keresztül a Légió legfon-
tosabb feladatát képezte. Az alakulat két zászlóalját a korábbi 
kudarcból tanulva eleinte német ellenőrzés alatt egymástól tá-
voli helyeken vetették be, majd az elért eredményeket elis-
merve 1943 őszén újból összevonták és egy három zászlóaljra 
duzzasztott ezredként alkalmazták. A szerző érvelése szerint a 
sikerekben minden bizonnyal komoly szerepet játszott az a 
tény, hogy a gyarmati hadviselésben jártas francia katonák ha-
tékonyabban tudtak alkalmazkodni a partizánok elleni 
aszimmetrikus hadviselési formához, mint német bajtársaik. A 
régi-új ezred 1944 első felében számos nagyszabású partizán-
vadász hadműveletben vett részt, melyek eredményeit a né-
met felettes parancsnokság számos kitüntetéssel és előlépte-
téssel honorálta. A Légió legismertebb fegyvertényére 1944 jú-
niusában került sor, amikor az első vonalba került alakulat 
másfél napon keresztül a Vörös Hadsereg csapatait is sikerrel 
tartóztatta fel a létfontosságú Moszkva-Minszk autóút mentén, 
amellyel számos német egység visszavonulását tette lehetővé. 
Ennek ellenére a hátországba történő visszavonása után a né-
met fegyveres erők külföldi csapatainak általános átszervezé-
sének keretében az alakulatot feloszlatták, tagjait pedig áthe-
lyezték a Waffen-SS kötelékében 1943 folyamán kialakított 
francia egységbe. 

Témájába nem belefeledkezve a szerző nagyon objektíven 
emeli ki a könyv zárszavában, hogy a francia katonai alakulat 
katonai jelentősége számos okból kifolyólag minimális volt a 
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háború menetére és a keleti hadszíntér eseményeire nézve, 
amelyek közül első helyen az alacsony létszámot kell említeni. 
Ez utóbbi hiányosság hátterében a húzódozó Vichy-kormány 
ugyanúgy megtalálható, mint a francia katonai újjáéledéstől 
tartó német katonai vezetés vagy éppen a németeket gyűlölő 
francia lakosság. 

A kötet értékét tovább emelik a szövegben előforduló fon-
tosabb történelmi személyek életét bemutató életrajzi áttekin-
tések, a jól kivitelezett térképek, a korabeli fényképek, a levél-
tári dokumentumok magyar nyelvű változatai, valamint a té-
ma iránt érdeklődők tudását elmélyítő alapos bibliográfia. 
Összességében elmondható, hogy az elmélyült kutatómunkára 
épülő jó stílusban megírt monográfia érdekes és hasznos ol-
vasmány lehet mindenkinek, aki érdeklődik Franciaország 
vagy a második világháború története iránt. 
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SZABÓ RAFAEL 
 

A HADTÖRTÉNETI ESTÉK ELŐADÁSSOROZAT 

MEGJELENT TANULMÁNYAI 
(KÖNYVISMERTETŐ) 

 
 
A Pécsi Tudományegyetemen 2006. február 22-én indult útjára 
a Hadtörténeti esték című előadássorozat, amelynek előzményei 
2004 decemberéig nyúlnak vissza, amikor egyetemi hallgatók 
és oktatók közreműködésével megalakult a Magyar Hadtu-
dományi Társaság Dél-Dunántúli Tagozata. A szervezet szer-
teágazó tevékenységét (konferenciák, kiállítások, terepgyakor-
latok szervezése) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel 
(ma Közszolgálati Egyetem) és a Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeummal folytatott együttműködés is elősegítette. 

Ezek alapján merült fel az ötlet, hogy egy olyan állandó 
fórumot hozzanak létre az egyetemen, amely az oktatóknak és 
hallgatóknak egyaránt lehetőséget nyújtana hadtörténelmi té-
májú kutatásaik bemutatására. A kezdeményezéshez a Törté-
nettudományi Intézet és a kar Hallgatói Önkormányzata is 
csatlakozott. Rövid időn belül kialakult egy előadássorozat, 
amelynek állomásain egyszerre gyűlhettek össze a tudomá-
nyos fokozattal rendelkező oktatók, doktoranduszok, hallga-
tók és a témák iránt érdeklődők. 

Felmerült az igény, hogy az elhangzott előadások írásos 
formában is megjelenjenek, hozzáférhetővé váljanak a szűkebb 
szakmai és tágabb nagyközönség számára. Ez vezetett a Fejeze-
tek a hadtörténelemből című kiadványsorozat megszületéséhez, 
melynek 2011-ben megjelent első1 és a 2014-ben napvilágot lá-

                                                 
1 Bene Krisztián – Dávid Ferenc – Sarlós István (szerk.): Fejezetek a 
hadtörténelemből 1. Válogatás a Hadtörténeti esték 2006 és 2010 között elhangzott 
előadásaiból. Magyar Hadtudományi Társaság, Pécs, 2011. 265 o. 



A Hadtörténeti esték előadássorozat megjelent tanulmányai 

 266 

tott harmadik kötete2 – egy monografikus kitérő után3 – a fenti 
előadások közül összesen mintegy kéttucatnyit ad közre. 

Ha a vizsgált korszakok időrendjében próbáljuk számba 
venni a kötetekben található tanulmányokat, akkor azt tapasz-
taljuk, hogy az ókort csupán egyetlen írás, Farkas István Ger-
gő4 Távolról jött harcosok. A római hadszervezet bemutatása a 
cohors II és IV Tungrorum ∞ vexillatio dislocatióján keresztül ta-
nulmánya képviseli. A fiatal kutató a római kori Raetia tarto-
mány hadtörténetét mutatja be érzékletesen, miközben fel-
használja a rendelkezésre álló írásos forrásokat és a térségben 
végzett régészeti ásatások eredményeit is. 

A középkor hadtörténetével már több tanulmány foglal-
kozik, melyek közül elsőként kell említenünk Fedeles Tamá-
sét,5 aki Bécsi levelek a nándorfehérvári diadalról című írásában 
impozáns háttérismeretekről téve tanúbizonyságot a nándor-
fehérvári győzelem kapcsán írt hivatalos és magánlevelek ke-
letkezésével és terjedésével foglalkozik részletekbe menően. A 
munka külön erénye, hogy mellékletében latin nyelvű forrá-
sokat is az olvasó elé tár, akik így a tárgyalt iratok eredetijével 
is közelebbről megismerkedhetnek. 

Cseh Valentin6 egy Hunyadi János élettörténetének első 
időszakát áttekintő tanulmányt (Hunyadi János katonai pályája 
1442-ig) jegyez. Az Ozorai Pipo mellett töltött apródévekről 

                                                 
2 Bene Krisztián – Dávid Ferenc – Sarlós István (szerk.): Fejezetek a 
hadtörténelemből 3. Válogatás a Hadtörténeti esték 2006 és 2014 között elhangzott 
előadásaiból. Magyar Hadtudományi Társaság, Pécs-Budapest, 2014. 302 o. 
3 Bene Krisztián: Fejezetek a hadtörténelemből 2. A Francia Antibolsevik Légió a 
keleti hadszíntéren. Magyar Hadtudományi Társaság, Pécs-Budapest, 2013. 320 
o. 
4 Farkas István Gergő a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-
medence és az antik világ népeinek története, kultúrájuk és kapcsolataik az ókorban 
doktori program hallgatója. 
5
 Fedeles Tamás habilitált egyetemi docens, a PTE BTK Középkori és Koraújkori 

Történeti Tanszék oktatója, az MTA PAB II. Osztályának elnöke, számos monográ-

fia szerzője. 
6 Cseh Valentin a Magyar Olajipari Múzeum történész-muzeológusa, az NKE 
Hadtudományi Doktori Iskola hallgatója. Nándorfehérvár ostroma, 1456 című 
kötete 2006-ban a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Írószövetség közös 
pályázatán a Honvéd Vezérkar főnökének különdíját nyerte el. 
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kezdve a Lazarevics István és Újlaki István mellett töltött idő-
kön át felsorolja mindazokat a jelentős személyeket, akikkel 
Zsigmond király szolgálata során találkozott Itáliában és a 
szörényi bánságban. Ulászló király hatalmának megszilárdu-
lásában betöltött szerepét a Bátaszék melletti ütközet leírásá-
val illusztrálja. A hosszabb korabeli idézetekkel és csataleírá-
sokkal tarkított szöveg gondos összefoglalás, amely hasznos 
olvasmánynak tekinthető. 

Farkas Péter7 tanulmányában az egyházi nemesség tatár-
járás utáni helyzetét vizsgálja meg a vonatkozó szakirodalom 
és a korabeli források alapján. Noha utóbbiak nem túl bősége-
sek, a szerzőnek mégis sikerült számos érdekes következtetést 
levonnia, melyek új információkat hordozhatnak a téma iránt 
érdeklődők számára. 

Miszler Tamás8 jóvoltából a hafrsfjordi ütközettel is meg-
ismerkedhetnek az olvasók, amelyről már a bevezetőben jelzi, 
hogy a Norvégia történelmében és a norvég nemzeti emléke-
zetben jelentős helyet elfoglaló esemény. A tanulmány a csata 
körülményeit Harald király országegyesítési folyamatába il-
leszti be, így a kor politikai és területi viszonyainak ismerteté-
se mellett a korabeli krónikásokra vonatkozó észrevételek sem 
maradhatnak el. Az ütközet részleteinek összefoglalása gon-
dos munkával történt, és tekintettel lévén a téma vizsgálatá-
nak nehézségeire, a szerző hosszú, magyarázó lábjegyzetekkel 
segíti az olvasót. 

Több tanulmány foglalkozik a magyar és egyetemes ko-
raújkori hadtörténelemmel is. Végh Ferenc9 a Hadügyi forrada-

                                                 
7
 Farkas Péter  a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence 

és a szomszédos birodalmak 600-1700 doktori program hallgatója. 
8 Miszler Tamás a Tóth József Bölcsészettudományi és Természettudományi 
Kari Szakkönyvtár igazgatója, aki a középkori és koraújkori Norvégia törté-
netét kutatja. 
9 Végh Ferenc egyetemi adjunktus, a PTE Történettudományi Intézetének 
keretében működő Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék oktatója. Az 
oszmánellenes védelmi rendszer szervezete és működése, valamint a korabeli 
katonatársadalom témájában végzett kutatásai – többek között – a Keszthely 
végvár monográfiája – Egy prezidiális mezőváros katonatársadalma a XVI-XVII. 
században című értekezésében és három önálló kötetében jelentek meg. 
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lom a kora újkorban a technika szemszögéből címmel megjelent 
írása a haditechnikai fejlődés államigazgatásra és társadalom-
politikára gyakorolt hatásainak bemutatásával párhuzamosan 
mutatta be a kézi lőfegyverek térnyerésének folyamatát. Az 
állandó hadseregek kialakulása egyik mozgatórugójának te-
kinthető tűzfegyver fejlődéstörténetének ismertetése során a 
szerző részletekbe menően ír a fegyverek eredetéről, a töltési 
eljárás nehézségeiről, valamint a páncélzat jelentőségének 
csökkenéséről. 

Szőts Dániel10 Az oszmán haditevékenység akciórádiusza a 
szulejmáni korszakban (1521-1566) című tanulmánya egy régi 
kérdéskört jár körbe történészi alapossággal, nevezetesen, 
hogy az Európa belseje felé indított török hadjáratoknak volt-e 
szükségszerű végpontja, amelyen logisztikai és egyéb okokból 
nem haladhattak túl. A régóta fennálló kérdést a tanulmány 
szerzője a történettudományban lefolytatott viták és számítá-
sok részletes bemutatásával ismerteti, majd von le következte-
tést. 

Kajtár István11 írásában (Lepanto 1571. október 7. A kereszt 
és a félhold tengeri ütközete) a kora újkor egyik meghatározó je-
lentőségű tengeri ütközetét mutatja be, az 1571-ben lezajlott 
lepantói csatát. A jól felépített tanulmány nem csupán a stra-
tégiai helyzetet és az ütközetet elemzi részletesen, de kitér az 
abban résztvevő hajótípusokra és hadvezérekre is, amelyek 
kulcsfontosságú szerepet játszottak az események végkimene-
telében. A sok részletet bemutató, bőséges illusztrációval ren-
delkező írás különleges olvasmány a téma iránt érdeklődők 
számára. 

A két kötet elkényezteti a modern kor hadtörténete iránt 
érdeklődőket, mivel a tanulmányok többsége a 19-20. század 

                                                 
10 Szőts Dániel a PTE BTK végzős történelem diszciplináris mesterszakos 
hallgatója. 
11 Kajtár István az MTA doktora, a PTE-ÁJK Jogtörténeti Tanszék tanszékve-
zető egyetemi tanára, a PTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola törzstag-
ja, MTA Állam- és Jogtudományi Szakbizottság Jogi Albizottságának és a 
Magyar Katonai és Hadijogi Társaságnak tagja, számos jogi tárgyú monográ-
fia szerzője. 
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háborús összecsapásainak valamely aspektusát vizsgálja meg 
közelebbről. Ezek között kell említenünk Sarlós István12 két 
írását, melyek a német hadiflotta kialakulásával (Az első német 
hadiflotta története 1848-1853), illetve első világháborús szerep-
lésével foglalkoznak (A német haditengerészet kereskedelmi hábo-
rúja az első világháborúban). Utóbbi munkájában a kiscirkálók és 
segédcirkálók világtengereken vívott harcait tárgyalja. Az álta-
lános stratégiai helyzet felvázolása után figyelmét a német ha-
ditengerészet erőfeszítései felé fordítja, amelyekkel az antant 
hatalmak utánpótlási útvonalainak elvágására törekedett. A 
különböző hadihajók küldetései mentén szerkesztett szöveg-
ben az olvasó az érzékletes leírásoknak köszönhetően pontos 
képet kap a kereskedelmi háborúnak e kevésbé ismert oldalá-
ról. Az olvasó – többek között – megtudhatja, hogyan próbálta 
a túlerőben lévő ellenség megtörni egy folyótorkolatban re-
kedt, már-már elavultnak tekinthető cirkáló ellenállását; vagy 
miként vált egy német hajó elnevezése a maláj nyelv részévé. 

Ide kapcsolódó témával foglalkozik Kajtár István Az oszt-
rák-magyar haditengerészet jelképeiről című tanulmánya is. A ha-
dihajó-nevek szimbolikáján keresztül mutatja be a tengeri fel-
ségjogot jelképező lobogó és a dualista közjog összefüggéseit, 
majd a rangjelző lobogók ismertetése és a kereskedelmi flottá-
nak adományozott díszlobogó leírása következik. A szerző ezt 
követően kitér a K.u.K. Yacht-Hajóraj és az osztrák-Lloyd tár-
saság lehetőségeire a megkülönböztető lobogók alkalmazása 
terén. Tárgyalja a Szent István csatahajóhoz kötődő jelképeket, 
részletezi a közös haditengerészet végső lobogóbevonásának 
eseményét, végül áttekinti a tudnivalókat a második világhá-
borúban szolgáló német Prinz Eugen nehézcirkálón megjelent 
osztrák-magyar díszlobogóról. 

A magyar történelem első világháborút követő zűrzava-

                                                 
12 Sarlós István a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának 
bajai levéltárosa, a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a ma-
gyarság a 18-20. században doktori program hallgatója. Doktoranduszaként 
kutatásai kiterjednek egyrészt a Duna menti kisvárosok két világháború közti 
gazdaságtörténetére, másrészt a 19-20. századi német haditengerészet törté-
netére. 
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ros időszakának egy fejezetét igyekszik megvilágítani Takács 
Gyula13 a Magyarország honvédelmi nehézségei 1918-1919-ben cí-
mű tanulmányában. A jól felépített írás részletesen tárgyalja a 
kialakult stratégiai helyzetet annak diplomáciai és katonai vo-
natkozásaival együtt, illetve a magyar politikai és katonai ve-
zetés erre adott válaszait. Különösen érdekes a sikeres felvidé-
ki magyar offenzíva, valamint az ebből fakadó új stratégiai 
helyzet bemutatása, amely végül nem hozott alapvetően új 
eredményeket, de jól érzékelteti a magyar vezetés valódi lehe-
tőségeit az adott politikai és katonai körülmények között. A 
második világháborúhoz kötődő tanulmányok között is meg 
kell említenünk Takács Gyula egy másik írását (Julier Ferenc 
második világháborúhoz kötődő tanulmányai a Magyar Szemlében), 
amelyben a magyar Vörös Hadsereg vezérkari főnökének, Ju-
lier Ferencnek az 1940-es évekbeli katonai szakírói munkássá-
gát mutatja be, mikor éles szemű katonai helyzetjelentéseket 
írt a háborús helyzetről. 

A második világégéshez kapcsolódik Bene Krisztián14 két 
írása is: A Waffen-SS francia hadosztálya a pomerániai harcokban 
és a Francia Idegenlégió észak-afrikai harcai a tengelyhatalmak ellen. 
A két tanulmány részletesen áttekinti a háború alatt ellentétes 
táborokat választó franciák két jól ismert alakulatának egy-egy 
katonai szerepvállalását. A két epizód nagyon érzékletesen 
mutatja be a háború alatti francia helyzet kettősségét, melyben 
nehéz egyértelműen eldönteni, kik voltak a „jók” és a „rosz-
szak”. A francia hadtörténelem iránt érdeklődők számára a két 
munka kötelező és élvezetes olvasmány.15 

                                                 
13 Takács Gyula a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a ma-
gyarság a 18-20. században doktori program hallgatója, aki kutatásai során el-
sősorban a Tanácsköztársaság politika- és hadtörténelmével foglalkozik. 
14 Bene Krisztián egyetemi adjunktus, a PTE–BTK Francia Tanszék vezetője, 
az MTA köztestületének és a Magyar Történelmi Társulatnak tagja. A francia 
fegyveres kollaboráció a második világháborúban című doktori disszertációjának 
francia nyelvű változata Franciaországban is megjelent: La collaboration 
militaire française dans la Seconde Guerre mondiale. Codex, Talmont St. Hilaire, 
2012. 
15 A téma jobb megismeréséhez érdekes lehet a szerző néhány más írása is: 
Des volontaires français dans la Waffen-SS in Verbum, 12. sz., 2010. 407-420. o.; 
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Kult László16 Japán dél-kelet ázsiai, illetve csendes-óceáni 
expanziós törekvések és az amerikai háborús izoláció (a távol-
keleti térségben „nyitott kapu’’) elképzelését összefoglalva 
kezdi tanulmányát (Pearl Harbor – a meglepetés stratégiája), ame-
lyet a hawaii támaszponton a kérdéses időpontban tartózkodó 
egységek felsorolásával és elhelyezkedésük leírásával folytat. 
A hadművelet bemutatása előtt kitér a japán szándékokról va-
ló korábbi értesülés kérdésére, majd a támadás szakaszainak 
tárgyalása következik: időpontok megadásával, iránymegjelö-
lésekkel, veszteségadatok felsorolásával, harcászati tényekkel, 
valamint az ismertebb személyek szerepének megemlítésével. 
A szerző végül taglalja a következményeket és hatásokat, to-
vábbá kitér a történteket vizsgáló amerikai jelentések tartalmá-
ra is. 

Antonio Domingo Lilón17 Magyar katonák a dominikai fegy-
veriparban (1947–1957) című tanulmánya nagyon kevéssé is-
mert témát jár körbe. Számos lényeges információval szolgál 
azokról a magyar személyekről (korábbi katonatisztekről), 
akik a dominikai Corporación Hispaniola cég sikeres működé-
sében fontos érdemeket szereztek. Összefoglalja az elérhető 
életrajzi adatokat a vezérigazgató Kovács Sándorról és a fegy-
vergyár kialakítására vonatkozó tervben közreműködő Lotsos 
Vilmosról. Felvázolja az üzem elhelyezkedését, áttekinti a vál-
lalat termelési kapacitását, beszámol a szervezeti hierarchiáról, 
kitér az exportsikerekre, bemutatja a neves külföldi látogató-

                                                                                                   
La Phalange africaine in Újlatin filológia, 3. sz., 2011. 219-234. o.; A Waffen-SS 
francia önkéntesei az 1944-es galíciai harcokban in Kutatási füzetek, 17. sz., 2011. 
53-76. o.; L’unité bretonne de la SS : le Bezen Perrot (avec Daniel Laurent) in 
Histomag’44, 75. sz., 2012. 26-29. o. 
16 Kult László a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának 
igazgatóhelyettese, a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a 
magyarság a 18-20.. században doktori program hallgatója, fő kutatási témája 
Pécs kulturális pozíciója a Kádár korszakban. Ezzel kapcsolatban lásd Kádár 
János látogatásai Pécsett és Baranyában in Pécsi Szemle, 2012. tél. 2012. 99–112. 
o. 
17 Antonio Domingo Lilón egyetemi docens, PTE BTK Spanyol Tanszék veze-
tője, a PTE Ibero-Amerika Központ munkatársa, az Acta Scientiarum 
Socialium folyóirat szerkesztőségi tagja. 
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kat. A feldolgozott források alapján a szerző úgy találja, hogy 
a gyár mind politikai, mind gazdasági szempontból sikeres 
vállalkozás volt, és rámutat arra a sajátosságra, hogy az üzem 
mindvégig az amerikai hatóságok kontrollja alatt állt. 

Dávid Ferenc18 két tanulmányt is jegyez a kötetekben. Az 
elsőben az 1956. évi mecseki ellenállás egy emlékezetes epi-
zódjának, a pécsváradi rendőrőrs elleni rajtaütésnek témáját 
eleveníti fel. Aprólékos kutatómunka nyomán részletesen tárja 
az olvasó elé az eseményeket, kezdve a támadásban résztvevő 
személyektől, a kidolgozott terveken, az akció végrehajtásán 
át, a végkövetkeztetésig: „a támadás nem nevezhető kudarcnak, de 
a mecseki szabadságharcos csoport szempontjából vereségként köny-
velhető el.” A magyar katonai hírszerzés 1945-ös újjászervezése cí-
mű művében a tíz évvel korábbi időszak előzménynek is te-
kinthető eseményeit tekinti át. A jól megírt szövegek elsődle-
ges forrásokon alapulnak, pontos és hiánypótló információk-
kal szolgálnak mindenki számára, aki érdeklődik a 20. századi 
magyar történelem iránt. A szerző terjedelmes és informatív 
jegyzetapparátussal alátámasztott tanulmányaival hozzájárult 
a kötetek egyébként is magas színvonalának emeléséhez. 

Dávid Ferenc írása mellett Rozs András19 munkája is 
1956-ba és Baranya megyébe kalauzolja az olvasókat (Fegyveres 
harcok a Mecsekben és a Dél-Dunántúlon 1956. november 4–22.). A 
tanulmány a helyi katonai tanács védelmi előkészületeinek, 
illetve a szovjet csapatok Pécsre történő bevonulásának átte-
kintésével indul, majd a „mecseki láthatatlanokként’’ maguk-

                                                 
18 Dávid Ferenc a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a ma-
gyarság a 18-20. században doktori program doktorjelöltje és az NKE oktatója. 
Kutatási területe: az 1945 utáni magyar állambiztonság története, lásd példá-
ul A katonai titkosszolgálatok az 1945-ös újjászervezés időszakában [In: Kutatási 
Füzetek 19. PTE IDI. Pécs, 2013 37-66.] A katonai titkosszolgálatok és a szovjet 
partnerszolgálatok kapcsolata 1945 és 1947 között [In: Kutatási Füzetek 18. 
MOSZT-könyvek 5. PTE BTK, Pécs, 2013. 259-308.] vagy „Fából vaskarika”… 
[Nemzetbiztonsági Szemle 2014/1. 114-132.] című írásait. 
19 Rozs András történész, a Baranya Megyei Levéltár nyugdíjazott 
főlevéltárosa. 18-19. századi gazdaság– és társadalomtörténeti, illetve 20. szá-
zadi politikatörténeti tanulmányokat publikált a Baranyai Helytörténetírás, a 
Baranya Történelmi Közlemények és a Pécs Története Alapítvány köteteiben. 



Szabó Rafael 

 273 

nak hírnevet szerzett egyetemisták, munkások, nemzetőrök, 
katonák fegyveres ellenállásával foglalkozik. Számos hivatko-
zással, kiegészítő megjegyzéssel és pontos adatokkal kísért 
szövegből jól kitűnik a harcok jellege, az alkalmazott taktika, a 
küzdelem körülményei. Az olvasó képet kaphat a helyi lako-
sok erőfeszítéséről, az ellenállók felszereltségéről és szerve-
zettségéről, az ország elhagyásának módjáról, továbbá a ren-
delkezésre álló visszaemlékezésekről. 

Kolontári Attila20 a Szovjetunió 1979-es afganisztáni in-
tervenciójának okait és következményeit foglalta össze Az af-
ganisztáni szovjet beavatkozás külső és belső körülményei címen 
közölt írásában. Kezdő epizódként az ún. áprilisi forradalom 
szolgál, majd az aktuális világpolitikai helyzetből kiindulva 
vizsgálja a szerző a történések hátterében fellelhető tényező-
ket. Szóba kerül, hogy a Kreml döntéshozói miért határozták 
el magukat nehezen a bevonulásra; megtudhatjuk hogyan be-
folyásolta az eseményeket az Afgán Népi Demokratikus Pár-
ton belüli szembenállás és az amerikai elnökválasztás, miként 
éreztette hatását a fegyverkezési verseny új fejezete, a hideg-
háborús szembenállás logikája. A szerző végül kitér Brzezinski 
és Varennyikov álláspontjának magyarázatára, továbbá fog-
lalkozik azzal a kérdéssel, hogy az afganisztáni konfliktus mi-
lyen összefüggésben állhat az iszlám radikalizmus és a nem-
zetközi terrorizmus összefonódásával. 

Lengyel Gábor21 a Szovjetunió ’80-as évekbeli állapota 
alapján kezd annak tanulmányozásába, hogy milyen politikai 

                                                 
20 Kolontári Attila egyetemi docens, korábban a Hidegháború Történeti Kuta-
tóintézet tagja, jelenleg a Kaposvári Egyetem oktatója és a PTE Történettu-
dományi Intézetében működő Modernkori Oroszország és Szovjetunió Tör-
téneti Kutatócsoport helyettes vezetője. Doktori értekezését a két világháború 
közötti magyar-szovjet diplomáciai és politikai kapcsolatok témájában védte 
meg. 
21 Lengyel Gábor a PTE Történettudományi Intézetében működő Modernkori 
Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport tudományos titkára. 
Többek között a kozirjevi külpolitika témájában és a 20. század végi Afga-
nisztán történelmének területén végzi kutatásait a PTE–BTK Interdiszcipliná-
ris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században doktori program 
doktoranduszaként. 
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tényezők, illetve hadviselési sajátosságok vezettek az afganisz-
táni intervenció kudarcához. (A szovjet-afgán háború befejezésé-
nek körülményei, a szovjet vereség katonai okai) A szerző áttekinti 
a helyzet rendezésére irányuló diplomáciai tárgyalások legfon-
tosabb momentumait, kiemeli Pakisztán helyzetét, ismerteti 
Gorbacsov álláspontját a Szovjetunió belső problémáinak és 
külpolitikai terheinek összefüggéséről, illetve jellemzi 
Nadzsibullah politikai taktikáját. Részletesen ábrázolja a har-
cok jellegzetességeit a gerilla hadviselés elemeitől kezdve, a 
külföldi haditechnikai ellátáson át, a néhol leküzdhetetlen te-
repviszonyok okozta nehézségekig. Logikusan felépített gon-
dolatmenettel kíséri végig az olvasót a hosszabb idézetekkel 
illusztrált végkövetkeztetésig. 

Bebesi György22 és Lengyel Gábor közös írása olvasható 
először. Az Adalékok az afganisztáni tálib rendszer kiépüléséhez és 
sajátosságaihoz címet viselő tanulmány alapvetően a 
mudzsahedin uralom időszakától a tálib rendszer kiépülésé-
hez vezető utat mutatja be az 1992 és 2001 közötti időszakban. 
A központi kormányzat helyzetének tükrében megismerhetjük 
a helyi hatalmi szerveződések működésének jellegzetességeit, 
a hadurak és milíciák által egy-egy terület fennhatóságáért 
folytatott harcainak hátterében fellelhető indokokat. Felvázo-
lásra kerülnek a kirajzolódó tendenciák, szó esik a fontosabb 
személyiségek által betöltött szerepekről, a mozgalmak vallási 
ideológiájáról, továbbá a szerzők kitérnek Pakisztán befolyá-
sának kérdésére is. 

Szalánczi József Krisztián A brit birodalom előretolt „antark-
tiszi” helyőrsége című írásában egy évszázadokon átívelő leírást 
az Atlanti-óceán déli részén található Falkland-szigetek straté-
giai és katonai jelentőségének változásáról. A rendkívül alapos 
és jól dokumentált írás a 19. századi előzmények felvázolása 
után részletesen bemutatja a 20. század során bekövetkezett 
jogi és diplomáciai változásokat, melyek olyan rendezetlen 

                                                 
22 Bebesi György habilitált egyetemi docens, a PTE BTK Újkortörténeti Tan-
szék tanszékvezető-helyettese, a Modernkori Oroszország és Szovjetunió 
Története (MOSZT) kutatócsoport vezetője és számos monográfia szerzője. 
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helyzetet idéztek elő Argentína és Nagy-Britannia között, 
amely végül az 1982-es fegyveres összecsapáshoz vezetett, 
amelyet Falkland-szigeteki háborúként ismerünk. 

A tanulmányok szövege többnyire gördülékeny, így kö-
zérthető megfogalmazásban nyújtanak olvasmányos, szaksze-
rű tájékoztatást a tárgy iránt érdeklődők és a témában érdekel-
tek számára egyaránt. A tudományos elvárásoknak megfelelő-
en tanulmányokat változó terjedelmű, minden esetben pontos, 
hivatkozásokat és kiegészítő megjegyzéseket tartalmazó láb-
jegyzetek kísérik. A bibliográfiával együtt ezek további útmu-
tatásul szolgálhatnak az olvasó számára mind a szerzők adott 
témában született részletesebb feldolgozásai, mind a vonatko-
zó alapvető szakirodalom tekintetében. 

A borítókon tetszetős montázs látható, a kötetek végén 
pedig fekete-fehér képek kaptak helyet, amelyek között talál-
ható archív fényképfelvétel, térképvázlat, korhű illusztráció, 
kézírásos vázlat és az előadások hangulatát megörökítő fotó. 
Látható közöttük néhány érdekesség is: például az egyik for-
rásként használt feljegyzést kiegészítő vázlat, amit az esemény 
egyik résztvevője készített, illetve a számunkra magyar fő-
mérnökről nevezetes közép-amerikai fegyvergyárról készült 
fénykép. 

A mellékelt fényképek előtt időrendi sorrendben került 
felsorolásra a Hadtörténeti esték 2006 és 2014 között elhang-
zott valamennyi előadása. Ebből kitűnik, hogy a hallgatói 
kezdeményezéshez elismert egyetemi oktatók segítsége tár-
sult; és még további köteteket is meg lehetne tölteni olyan, a 
sorozatban elhangzott, kevésbé közismert témákkal, mint pél-
dául az íj és páncél együttes előfordulása az Árpád-kori írott 
forrásokban vagy a magyar nemesi felkelés utolsó csatája. A 
kötetek a szerzők rövid bemutatása mellett angol, német és 
francia nyelvű tartalomjegyzéket is tartalmaznak. 

A kiadványokról elmondható, hogy érdekes, hasznos ol-
vasnivalóként szolgálhatnak mindenki számára, aki érdeklő-
dik a hazai és egyetemes hadtörténelem legújabb eredményei 
iránt. 
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BENE KRISZTIÁN 
 

A Pécsi Tudományegyetem Francia Tanszékének veze-
tője, egyetemi adjunktus 

 
1980-ban született, középiskolai tanulmányait a pécsi Széche-
nyi István Gimnázium humán tagozatán végezte. Ezt követő-
en a Pécsi Tudományegyetem történelem és francia szakán 
szerzett bölcsész és tanári diplomát 2005-ben, majd 2006-ban 
francia nyelvű társadalomtudományi és gazdasági szakfordí-
tói posztgraduális diplomát szerzett ugyanitt. 2006-ban felvé-
telt nyert a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Dok-
tori 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 világháború-
ban című doktori értekezését. Graduális és posztgraduális ta-
nulmányai során egy-egy félévet töltött az Université de Nan-
tes és a Sorbonne Nouvelle intézményekben.  

A Magyar Történelmi Társulat, a PTE Modernkori Oro-
szország és Szovjetunió Története kutatócsoport, a Magyar 
Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága Nyelv- és 
Irodalomtudományok Szakbizottsága Romanisztikai Munka-
bizottságának és a Magyar Tudományos Akadémia Köztestü-
letének tagja. Ezidáig több mint félszáz publikációja jelent meg 
különböző folyóiratokban és tanulmánykötetekben. 
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DÁVID FERENC 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági 
Intézetének egyetemi tanársegéde 

 
1985-ben született, középiskolai tanulmányait követően a pak-
si Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanul-
mányait a Pécsi Tudományegyetemen, az Istanbul Bilgi 
Üniversitesin, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végezte. A PTE Interdisz-
ciplináris Doktori Iskola „Európa és a magyarság a 18-20. szá-
zadban” doktori programjának doktorjelöltje, ahol kutatási 
témája a magyar katonai hírszerző és elhárító szolgálat 1945 
utáni szervezet- és működéstörténete. Jelenleg a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének tanársegé-
de, a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézet 
Modernkori Történeti Tanszékének, valamint az egyetem Ál-
lam és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének óraadó ta-
nársegéde, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar meghívott előadója. Idáig több mint ötven 
publikációja jelent meg szakfolyóiratokban és tanulmányköte-
tekben. 
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FARKAS ISTVÁN GERGŐ 
 

Diplomás régész, közgazdász, a PTE 
Interdiszciplináris Doktori Iskolájának doktorandusza 

 
1987-ban született Pécsett, egyetemi tanulmányait 2006 és 2013 
között végezte a Pécsi Tudományegyetemen, valamint az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2010-ben egy 
szemeszterre a Universitá degli Studi di Padova 
vendéghallgatója. 2007 óta több mint húsz ásatáson és szakmai 
gyakorlaton vett részt Magyarországon, Erdélyben, 
Olaszországban és Törökországban. Számos hazai és 
nemzetközi konferencián tartott előadást, a 2013-ban 
megrendezett Ókori Hadtörténeti és Fegyvertörténeti 
Konferencia, illetve a 2014-ben tartott Provincialia Romana 
konferencia társszervezője, a konferencia előadásait bemutató 
kötetek társszerkesztője. A PTE régészhallgatóit tömörítő 
Heuréka Társaság társalapítója. 2009-ben OTDK III. helyezést 
ért el, 2010-ben önkormányzati ösztöndíjat, 2013-ban Apáczai 
ösztöndíjat nyert.  

Kutatási területe a római határvédelem és segédcsapatok 
történelme és régészete, valamint a latin epigráfia. Ezidáig 14 
tanulmánya jelent meg a témában. 2012-ben felvételt nyert a 
PTE Interdiszciplináris Doktori Iskolájába, kutatási témája: "A 
Raetiában állomásozó auxiliáris csapatok diszlokációja". 
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FARKAS PÉTER 
 

A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Inté-
zetének doktorandusz hallgatója 

 
1984-ben született, középiskolai tanulmányait a pécsi Széche-
nyi István Gimnázium és Szakközépiskolában végezte. A Pécsi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2011-ben sze-
rezte meg történelem szakos diplomáját, majd felvételt nyert 
az Interdiszciplináris Doktori Iskola Középkori és Koraújkori 
Doktori Program: „A Kárpát-medence és a szomszédos biro-
dalmak 600-1700” címmel meghirdetett képésére, amelyet 
2014 folyamán végzett el. Kutattásainak homlokterében a kö-
zépkori magyar had- és társadalomtörténet áll, doktori disz-
szertációjának témáját a veszprémi, valamint győri püspökség 
és káptalan egyházi nemességének középkori története adja. 
Tagja a Magyar Történelmi Társulatnak, a Pécsi Tudomány-
egyetem Grastyán Endre Szakkollégiumának. Több mint tíz 
publikációja jelent meg magyar és német nyelven különböző 
szakfolyóiratokban, valamint tanulmánykötetekben. 
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FEDELES TAMÁS 
 

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

szemináriumvezető egyetemi docense 
 
 
1974-ben született, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnáziumban érettségizett. A Pécsi Püspöki Hittudományi 
Főiskolán katolikus hittanári (1999), a Pécsi Tudományegye-
temen középiskolai történelemtanári (2000) oklevelet szerzett. 
2005-ben summa cum laude minősítéssel doktorált a Szegedi 
Tudományegyetemen középkori magyar történelemből, majd 
2010-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetemen. 2004-től a 
PTE BTK Történettudományi Intézet Középkori és Koraújkori 
Történeti Tanszékének oktatója, a Történeti Segédtudományok 
Szeminárium, valamint a PTE Egyháztörténeti Kutatóközpont 
vezetője. 2009-től a PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Ta-
nács titkára, 2012-től elnöke. A 2014-2017-es ciklusban az MTA 
Pécsi Területi Bizottságán belül működő Filozófia-, Történet-
tudomány- és Néprajztudományok Szakbizottság elnöke. Ku-
tatásai területe a késő középkori magyar történelem, ezen be-
lül az egyház-, társadalom-, had-, és várostörténet. Száznál 
több publikációja, hat önálló, két társszerzős könyve (közülük 
kettő külföldön: Bécs, Regensburg) jelent meg. Félszázat meg-
haladó tudományos előadást tartott Magyarországon és kül-
földön. Több alkalommal folytatott ösztöndíjak támogatásával 
külföldi kutatómunkát, köztük három hónapig a Vatikáni Tit-
kos Levéltárban (2011). Munkáját számos díjjal és ösztöndíjjal 
is elismerték. 
 



 

 283 

 

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, közigazga-
tási jog története, büntetőjog-történet, politikatörténet, moder-
nizáció, jogi kultúrtörténet és a tengeri hatalom jogtörténete. 
Monográfiák, tankönyvek szerzője, több száz publikációja je-
lent meg. A PTE ÁJK Doktori Iskolájának alapító törzstagja. 
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SARLÓS ISTVÁN 
 

A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Le-
véltárának Bajai Fióklevéltáránál levéltáros, történész 

 
1978-ban született, középiskolai tanulmányait a bajai III. Béla 
Gimnáziumban végezte. Ezt követően a Pécsi Tudományegye-
tem történelem szakán szerzett bölcsész és tanári diplomát 
2004-ben, majd felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem In-
terdiszciplináris Doktori Iskolájának „Európa és a magyarság 
a 18-20. században” programjára. 2008 óta a MNL–BKML Bajai 
Fióklevéltárában levéltáros. Kutatási területe a Duna menti 
kisvárosok gazdaságtörténete a két világháború között külö-
nös tekintettel a mezőgazdaság változásaira, és a 19-20. száza-
di német flotta története. Tagja a Bajai Honpolgár, várostörté-
neti folyóirat szerkesztőbizottságának és a bajai Rotary Club-
nak. Ezidáig több mint ötven publikációja jelent meg különbö-
ző újságokban, folyóiratokban és tanulmánykötetekben. 
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SZALÁNCZI JÓZSEF KRISZTIÁN 
 

A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Inté-
zetének doktorandusz hallgatója 

 
1983-ban született Pécsett, középiskolai tanulmányait ugya-
nott, az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolában 
végezte. Történelem szakos diplomáját 2010-ben vehette át a 
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 2011-
ben felvételt nyert a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Isko-
lájába, jelenleg is az intézmény doktorandusz hallgatója. 
Disszertációjjának témája: az 1938–1939-es német Antarktisz-
expedíció nemzetközi és katonai vonatkozásai. 2012-ben, 
Erasmus-ösztöndíj keretén belül négy hónapos levéltári kuta-
tást folytatott a Német Szövetségi Levéltár (Bundesarchiv) és a 
Freiburgban található Katonai Levéltárában (Bundesarchiv–
Militärarchiv). 

A Pécsi Magyar–Spanyol Társaság szervezőtitkára, kuta-
tási területén belül eddig hat publikációja jelent meg könyvfe-
jezet, szaktanulmány vagy recenzió formájában különböző kö-
tetekben, illetve szakfolyóiratokban. 
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SZŐTS DÁNIEL 
 

A Pécsi Tudományegyetem történelem – hon- és nép-
ismeret tanár szakos hallgatója 

 
1990-ben született. Középiskolai tanulmányait Bonyhádon, a 
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban végezte. Alapsza-
kos történelem diplomát a Pécsi Tudományegyetemen szer-
zett, közép- és koraújkor története specializáción. 

Előadóként részt vett az MHTT Dél-dunántúli Tagozata 
által szervezett Expanziós törekvések a nagyhatalmi politikában 
című konferencián. A kötetben szereplő tanulmány az első 
publikációja.  
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TAKÁCS GYULA 
 

A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Inté-
zetének doktorandusz hallgatója 

 
1980-ban született, egyetemi tanulmányait Pécsett végezte tör-
ténelem 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 Tanácsköz-
társaság időszakának katonapolitikai kérdései. Előadóként 
részt vett a HM Hadtörténeti Intézet szervezésében megvaló-
sult Radó Sándor emlékkonferencián, továbbá a Virtuális Inté-
zet Közép-Európa Kutatására által támogatott konferenciaso-
rozaton. Publikációi jelentek meg többek között a Társadalom 
és Honvédelem, a Közép-európai Közlemények és az Iskola-
kultúra hasábjain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A HADTÖRTÉNETI ESTÉK PROGRAMJA 
2006 – 2014 
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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 kö-
zött. 

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 hadigyártás-
ban. 

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

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

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

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

 
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 végé-
ig. 

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 Magyarorszá-
gon. 

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

 
2008 (ősz) 

október 1. PROF. DR. FISCHER FERENC: 
Az első világháború története a dokumentum-
filmek tükrében. 

október 15. ZSONDA MÁRK: 
Tengerészélet a K.u.K. haditengerészet felszí-
ni egységein. 

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

november 12. BENE KRISZTIÁN: 
A francia gyarmati csapatok az első világhá-
borúban. 

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 straté-
giai és elhárító potenciálja. 

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

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

 
2009 (ősz) 

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

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

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

november 25. LENGYEL GÁBOR: 
A szovjet birodalmiság utolsó időszaka. 
A szovjet csapatok kivonulása Afganisztán-
ból, 1989. 
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2010 (tavasz) 
március 10. BENDARZSEVSZKIJ ANTON: 

Kuropati – egy nemzet tömegsírja. 
március 23. DR. HARSÁNYI IVÁN: 

Hazai és nemzetközi viták a Szovjetunió második 
világháborús szerepe körül. 

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

április 21. BENE KRISZTIÁN: 
A francia antibolsevik légió harcai a keleti fronton 
Moszkvától Kaunasig. 
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2011 (tavasz) 

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

március 2. SZALÁNCZI JÓZSEF KRISZTIÁN: 
Gyarmati háború az atomkorban? Az 1982-es 
Falkland-válság elõzményei, hadmûveletei és geo-
politikai vonatkozásai. 

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

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

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

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

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

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

április 27. LENTHÁR BALÁZS: 
A feldunai hadsereg nyári hadjárata Komáromtól 
Aradig. 
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2011 (ősz) 
szeptember 21. FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL I. c. kötet 

bemutatója. 

DR. BEBESI GYÖRGY: 
Az orosz cár titkosszolgálata, az Ohrana történe-
te. 

szeptember 28. DR. BENE KRISZTIÁN: 
A Gestapo franciaországi tevékenysége és műkö-
dése. 

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

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

 
2012 (tavasz) 

február 29. LA COLLABORATION MILITAIRE FRANCAISE DANS 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE c. kötet bemuta-

tója. 

március 14. FODOR GÁBOR: 
Örmény szabotázsakciók, kurd szabadcsapatok és tö-
rök erőszakszervezetek. 

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

április 25. PROF. DR. HARSÁNYI IVÁN: 
Spanyol hadsereg(ek) a polgárháború első évében. 
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2013 (tavasz) 
március 6. DR. BENE KRISZTIÁN: 

A Waffen-SS francia és magyar önkéntesei a galí-
ciai harcokban. 

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

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

április 24. DR. VÉGH FERENC: 
A balatoni hadiflottila a török korban. 

 
2013 (ősz) 

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

szeptember 25. KISS MÁRTON: 
Simontornya és a Sió-vonal szerepe a Rákóc-
zi-szabadságharcban (1704-1709). 

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

november 6. DR. ÓDOR IMRE: 
„A kereszt diadala a félhold felett”. A Szent 
Liga csapatainak győzelme a Harsány-hegy 
melletti csatában (1687. augusztus 12.).  
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2014 (tavasz) 

február 12. A FRANCIA ANTIBOLSEVIK LÉGIÓ A KELETI 

HADSZÍNTÉREN c. kötet bemutatója. 

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

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

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

március 19. DR. BENE KRISZTIÁN – DÁVID FERENC – 

DR. HORNYÁK ÁRPÁD: 
Törésvonalak 1944-45 után. Fórum és kereasztal be-
szélgetés. 

április 9. PÉDERI TAMÁS: 
Harcok és hadvielés a Rusz perifériáján. A középkori 
Novgorod hadtörténete. 

április 30. BÍRÓ LÁSZLÓ: 

Bevezetés az első világháború katonai repülésébe. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÉPEK 
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2014. március 19. 

 

 
2011. szeptember 21. 
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Fejezetek a hadtörténelemből 1. 
Válogatás a Hadtörténeti esték 2006 és 2010 között elhangzott előadásaiból 
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Fejezetek a hadtörténelemből 2. 
A Francia Antibolsevik Légió a keleti hadszíntéren



 

 

 


