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ELŐSZÓ 
 

A Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozatá-
nak, a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi és 
Romanisztika Intézetének, valamint a PTE BTK HÖK-nek a 
közös szervezésében 2016. április 12-én került sor A háború 
művészete. 10 éves a Hadtörténeti esték. Jubileumi hadtörténeti kon-
ferencia című rendezvényre a Pécsi Tudományegyetemen. A 
konferencia rendezésének apropóját az adta, hogy tíz évvel 
ezelőtt, 2006. február 22-én indult útjára a „Hadtörténeti esték” 
előadássorozat, amely a mai napig is tart. A rendezvénysoro-
zat a hosszabb nyári szüneteket leszámítva az egyetemi élet 
rendjéhez igazodva az őszi és tavaszi félévek során hozzávető-
legesen száz alkalommal fogadta a látogatókat. Az évek során 
az érdeklődők köre igen sokszínű volt. Az általános és közép-
iskolai diákok, egyetemi hallgatók mellett helyi lakosok is 
kíváncsiak voltak a tematikus és változatos rendezvényekre. A 
különálló biztonságpolitikai előadássorozat a politológus hall-
gatóknak, illetve a politológia, biztonságpolitika iránt érdek-
lődőnek nyújtott ismeretszerzési lehetőséget. Az elmúlt évek 
során meghívott szakemberek tartottak előadást Afganisztán-
ról, Kínáról vagy éppen Iránról. A program kísérleti jelleggel 
indult és azt a cél szolgálta, hogy felkeltse a figyelmet napjaink 
biztonságpolitikai és honvédelmi kérdései iránt, illetve megte-
remtse a lehetőséget hasonló tematikájú konferenciák tartásá-
ra. 

A fenti hagyományok szellemében az április 12-én meg-
tartott rendezvényen elsősorban a Pécsi Tudományegyetem 
oktatói és hallgatói vettek részt. Többeknek korábban az elő-
adássorozat biztosított lehetőséget önálló kutatási eredménye-
inek bemutatásához. A konferencián részben felkért, részben 
pedig a kiküldött felhívásra jelentkezett előadók tartottak elő-
adást, ennek következtében döntő többségük a PTE Történet-
tudományi Intézetének, illetve a Magyar Hadtudományi Tár-
saság Dél-dunántúli Tagozatának is tagja (oktatók, hallgatók 
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és doktoranduszok). Ugyanakkor a 15 helyi előadó mellett 
Budapestről (3 fő), Veszprémből (1 fő) és Bajáról (1 fő) is ér-
keztek előadók, így országos hadtörténeti konferenciára került 
sor. Mindezek eredményeképpen a konferencia nem csupán 
az elmúlt tíz év előadássorozatának állított méltó emléket – és 
remélhetőleg sikeresen alapozta meg annak folytatását –, ha-
nem méltó módon járult hozzá az egyetem 650 éves évfordu-
lós rendezvénysorozatához is. 

A konferencián elhangzott előadások írott változatának 
közreadására a Tagozat 2011 őszén útjára indított könyvsoro-
zata, a Fejezetek a hadtörténelemből 4. kötetének oldalain kerül 
sor, amelyet a tisztelt Olvasó a kezében tart. Bízunk benne, 
hogy a kötetben helyet kapó könnyedebb és komolyabb hang-
vételű tanulmányok egyaránt érdekes és hasznos olvasmányt 
jelentenek majd a hadtörténelem iránt érdeklődő olvasók szá-
mára! 
 
Pécs, 2016. december 

A Szerkesztők 
 

 



 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BENE KRISZTIÁN 

 

EGY TESTVÉRGYILKOS KÜZDELEM NYOMÁBAN. 
A SZABAD FRANCIA ERŐK RÉSZVÉTELE A SZÍRIAI 

HADJÁRATBAN1 
 
 
Nem túlzás azt állítani, hogy a második világháborús francia 
katonai részvétel meglehetősen rövid és dicstelen volt, ennek 
ellenére mégis akadnak olyan fejezetei, amelyek még a 
történészek számára is kevéssé ismertek. Jelen tanulmány eme 
hiányosság egy részének pótlására vállalkozik, amikor 
megkísérli bemutatni a Szabad Francia Erők egyik legnagyobb 
politikai és katonai sikerét hozó, ennek ellenére mégis ritkán 
tárgyalt hadműveletét, a szíriai hadjáratot, illetve annak 
franciák által egymás ellen vívott összecsapásait. 

Nem meglepő módon pontosan ez utóbbi jellege miatt 
említik ritkán a szabad francia sikerek között, hiszen a jelentős 
területi nyereséget és hadizsákmányt hozó akció ára igen 
magas volt: franciáknak kellett egymás ellen harcolniuk, ami 
tovább mélyítette az egyébként is fennálló ellentétet a Pétain 
marsallt és De Gaulle tábornokot követő franciák között. 
 
 

A közel-keleti francia mandátumterületek felértékelődése 
 
1941 tavaszára a korábbitól teljesen eltérő helyzet alakult ki a 
Földközi-tenger keleti medencéjében, amely szoros összefüg-
gésben volt a francia-német kapcsolatok alakulásával, ame-
lyekben fontos mérföldkövet jelentett François Darlan admirá-
lis színre lépése. Korábban a haditengerészeti miniszteri posz-

                                                           
1  A tanulmány az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-16-4-III. 
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült. 
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tot betöltő katonatiszt 1941. február 9-én kormányfői, majd 
rövid időn belül kül- és belügyminiszteri kinevezést is kapott 
Pétain marsalltól. E lépéssel Pétain gyakorlatilag az ő kezébe 
adta a Vichy-Franciaország külpolitikáját és a francia-német 
kapcsolatok irányítását.2 

Darlan, elődjéhez, Pierre Laval-hoz hasonlóan meg volt 
győződve róla, hogy Németország rövid időn belül meg fogja 
nyerni a háborút. Tengerészként szilárd meggyőződése volt, 
hogy Németország a Földközi-tenger térségében fogja térdre 
kényszeríteni Angliát, amely gyarmatbirodalmának és nagy-
hatalmi státuszának elvesztésével fog fizetni a németek elleni 
harc folytatásáért.3 

E megfontolásnak a jegyében Darlan elkötelezte magát a 
németekkel való fokozott együttműködés mellett politikai, 
gazdasági és katonai téren egyaránt. A németek szívesen fo-
gadták ennek gazdasági vonatkozásait (a Németországba irá-
nyuló áruszállítások gyors ütemben növekedtek), azonban a 
Szovjetunió elleni támadás előkészületei miatt érdektelennek 
mutatkoztak a francia katonai együttműködés iránt, amelyet 
csak a Mediterráneumban és a gyarmatokon tudtak volna 
kiaknázni. Ez a helyzet egészen 1941 májusáig állt fenn, ami-
kor Ali Rachid felkelést robbantott ki a britek ellen Irakban.4 

A német vezetés ekkor úgy ítélte meg, hogy a francia köz-
reműködés hasznos lenne a váratlan esemény kiaknázásában, 
ezért tárgyalásokat kezdeményezett a szíriai francia repülőte-
rek használatáról, illetve az ottani fegyverraktárakban őrzött 
fegyverek iraki felkelőknek való átadásáról.5 Darlan személye-
sen Hitlerrel is tárgyalt a francia segítségnyújtásért cserébe 

                                                           
2 BACHELIER 2000a, 93. o. 
3 Nem szabad elfelejteni, hogy a francia haditengerészet köreiben hagyomá-
nyosan erős volt anglofóbia, amely tovább erősödött az 1940. július 3-i mers 
el-kébir-i tengeri csata után, melyben a brit flotta megtámadta az algériai 
partoknál horgonyzó egyik francia flottaköteléket. A támadásban a franciák 
1.285 halottat, 371 sebesültet, 2 csatahajót, 1 cirkálót és 1 torpedónaszádot 
veszítettek. MASSON 2000, 152-165. o. 
4 PAXTON 1973, 117-118. o. 
5 LAMBAUER 2001, 330-332. o. 
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nyújtott engedmények lehetőségéről Berchtesgadenben 1941. 
május 11-12-én, majd a tárgyalások tovább folytatódtak, és 
ezek eredményeképpen születtek meg május 28-án a párizsi 
jegyzőkönyvek,6 amelyek a következőket tartalmazták. Az 
első értelmében a németek felhasználhatták a szíriai légi bázi-
sokat és fegyverraktárakat iraki akciójuk sikere érdekében. A 
második lehetővé tette, hogy használják a tunéziai Bizerta 
kikötőjét és az onnan induló vasútvonalat észak-afrikai csapa-
taik utánpótlásához, teherautókat és nehéztüzérséget vásárol-
hattak a francia gyarmati erők állományából, valamint a fran-
cia kikötőkben internált semleges kereskedelmi hajókból. A 
harmadik lefektette, hogy hajóik és repülőik használhatták a 
dakari tengeri és légi támaszpontokat. A negyedik kiegészítő 
jegyzőkönyv volt, mely azokat az engedményeket tartalmazta, 
melyekre a franciák akkor válnak jogosulttá, ha hadiállapotba 
kerülnének a szövetségesekkel. Az első három jegyzőkönyv-
ben lefektetett juttatásokért cserébe a franciák számos enged-
ményt könyvelhettek el: a megszállási költségek francia fizeté-
si kötelezettségének enyhítését, a hadifoglyok szabadon enge-
dését, a demarkációs vonal felszámolását, a fegyverszüneti 
hadsereg és a haditengerészet részleges újrafelfegyverzését.7 

A megállapodás igen nagy jelentőségű volt és új alapokra 
helyezhette volna a francia-német kapcsolatokat, azonban 
végül egyik fél sem ratifikálta. Francia részről a tábornoki kar 
egyes tagjai, mint például Maxime Weygand tábornok8 zár-
kóztak el mereven a németekkel való fegyveres együttműkö-
déstől, német részről pedig hiányzott a felsőbb politikai akarat 
arra, hogy Franciaországot önálló és (újra)fegyverkezési sza-
badsággal rendelkező félként ismerjék el.9 Különösen azok 
után, hogy a németek számára legfontosabb megállapodás – a 
szíriai repülőterek használata és a fegyverkészletek átadása – 

                                                           
6 AMOUROUX 1978, 173. o. 
7 PAXTON 2000, 371. o. 
8 Az észak-afrikai fegyveres erők főparancsnoka.  
9 ARON 1954, 425-441. o. 
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azonnal érvénybe lépett,10 így az eredeti céljukat elérték. Ezek 
után már nem volt szükség a feleslegessé vált és terhes kötele-
zettségeket tartalmazó megállapodás aláírására.11 

A német fél számára a légihíd kiépítéséhez szükséges tá-
maszpont használaton felül12 a legnagyobb eredmény a szíriai 
fegyverraktárak készleteinek felhasználása volt. 1940 májusá-
ban ezekből a raktárakból négy vonatszállítmány (összesen 
körülbelül 1.200 tonna)13 fegyver jutott el az iraki lázadókhoz, 
ami jelentős segítséget jelentett az angolellenes felkelőknek.14 
 

 
Darlan admirális Berchtesgaden-ben15 

 

                                                           
10 Darlan már május 6-án engedélyezte a német légierő gépeinek a szíriai 
repülőterek használatát, valamint hozzájárult a fegyverszállításokhoz is. 
PAXTON 2004, 255. o. 
11 COINTET 1996, 199. o. 
12 AN 72 AJ 220. Chronology of the Free French activities, 9. o. 
13 A következő francia hadianyagok kerültek leszállításra: 20.000 puska, 200 
géppuska, 400 golyószóró, 5 millió lőszer, 56 teherautónyi repülőbenzin, 
négy 75 mm-es és nyolc 155 mm-es ágyú a hozzájuk tartozó munícióval 
együtt. 
14 CRÉMIEUX-BRILHAC 2013, 192. o. 
15 CHALINE–SANTARELLI 1989, 36. o. 
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A fenti eseményekkel összefüggésben Charles de Gaulle, a 
Szabad Francia Erők alapítója és vezetője is különleges figyel-
met szentelt a térségnek, amely központi szerepet foglalt el 
terveiben. Annak érdekében, hogy minél gyorsabban és haté-
konyabban tudjon reagálni a fejleményekre, április elején Af-
rikába utazott és a következő öt és fél hónap során nem is tért 
vissza Angliába. A szíriai és libanoni mandátumterületek16 az 
ott állomásozó mintegy 35.000 fős francia haderővel az 1940-
41-es afrikai szabad francia győzelmek után a következő fon-
tos állomást jelenthették a Szabad Franciaország számára. 
Amennyiben sikerül a saját oldalára állítania a területet annak 
lakosságával és fegyveres erejével, az teljesen más dimenzióba 
emeli De Gaulle mozgalmát. Ehhez csupán annyi kellett, hogy 
megfelelő alternatívát tudjon kínálni a Vichy-ben székelő fran-
cia kormánnyal szemben, és úgy tűnt, hogy 1941 tavaszára ez 
az alternatíva egy győzedelmeket arató, dinamikusan növekvő 
mozgalmat jelentett, amely vonzó lehetett a helyi francia veze-
tés számára.17 

A németek megjelenésével azonban teljesen új helyzet 
alakult ki, amelyet tovább árnyalt a hadi helyzet alakulása a 
Mediterráneum keleti medencéjében, ahol egyrészről Erwin 
Rommel csapatai éppen gyors ütemben szorították ki a brit 
csapatokat Líbiából, másrészt pedig a német hadsereg gyors és 
totális győzelmet aratott a Balkánon. Mindkét sikersorozat 
logikus folytatása lehetett egy esetleges közel- és közép-keleti 
előrenyomulás, amelyhez a francia mandátumterületek ideális 
hídfőállásként szolgálhattak. Ennek megakadályozása pedig 
elsődleges érdek volt Anglia számára, hiszen elmulasztása 
akár az egész háború kimenetelét is kedvezőtlen irányba befo-
lyásolhatta. A Szuezi-csatorna és a közép-keleti olajmezők 
birtokában Németország olyan lépéselőnyre tehetne szert 
Nagy-Britanniával szemben, amelyet az egyedül – illetve csu-

                                                           
16 Amelyek 1920 óta álltak francia fennhatóság alatt. FERWAGNER 2015, 5-
14. o. 
17 BROCHE-CAÏTUCOLI-MURACCIOLE 2007, 79. o. 
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pán a szabad franciákkal együtt – harcoló brit vezetés valószí-
nűsíthetően nagyon nehezen tudott volna ledolgozni. 

Ezt a fenyegető lehetőséget a leghatékonyabban megelő-
zéssel lehetett volna elkerülni, vagyis a terület átállításával, 
amelynek Georges Catroux tábornok, a közép-keleti szabad 
francia csapatok főparancsnoka volt a letéteményese, aki szol-
gálati idejének jelentős részét a régióban töltötte és november 
óta Egyiptomban tartózkodott. Vichy azonban keresztülhúzta 
a számításait Henri Dentz tábornok kinevezésével, aki teljes 
mértékben elutasította a gaullista mozgalommal való együtt-
működést. Ebből kifolyólag a korábbi afrikai és csendes-óceáni 
átállások mintájára történő, a helyi legfelső vezetéssel való 
együttműködés révén történő hatalomátvétel megvalósíthatat-
lan volt.18 

De Gaulle fejében ezt követően egy másik ötlet fogalma-
zódott meg. Mivel a korábban Kelet-Afrikában győzelmet ara-
tott francia csapatokat, az Észak-Afrikában harcoló tengerész-
gyalogosokat és az időközben bevethetőnek nyilvánított más 
egységeket mind Alsó-Egyiptomban vonták össze, hogy létre-
hozzák belőlük az 1. szabad francia hadosztályt,19 az ő beveté-
sük tűnt kézenfekvőnek egy szokatlan akcióban. A tábornok 
által Georges hadműveletnek elnevezett akció keretében ugya-
nis az új alakulatnak egyszerűen Palesztinából be kellett volna 
vonulnia a mandátumterületekre, amelyeknek helyőrsége – 
felsőbb vezetésének határozott álláspontja ellenére – a megle-
petés és a honfitársi rokonszenv okán valószínűleg csatlakoz-
na a szabad franciákhoz. A leendő hadosztálynak ugyanakkor 
nem állt rendelkezésére a hadművelet végrehajtásához szük-
séges mennyiségű gépjármű, így Catroux tábornok Archibald 
Wavell tábornoktól 300 teherautót és légi fedezetet kért a mű-
velet lebonyolításához. A közép-keleti brit erők főparancsnoka 
a frontszükségletekre hivatkozva udvariasan visszautasította a 
kérést, döntésének valódi oka azonban az volt, hogy a rendel-

                                                           
18 AN 72 AJ 220. Chronology of the Free French activities, 9. o. 
19 AN 72 AJ 238. L’origine du recrutement et des motivations des Forces 
françaises libres, 9. o. 
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kezésére álló hírszerzési jelentések alapján egyáltalán nem 
bízott a lojalista francia erők átállási hajlandóságában.20 A ké-
sőbbi események tükrében egyértelmű, hogy reálisabban mér-
te fel a helyzetet a szabad francia hadvezetésnél. 

Ezt az álláspontot erősítette meg egy váratlan helyről ér-
kező információ Catroux tábornok számára, ugyanis május 20-
án a szíriai francia erők alezredese, Philibert Collet alezredes 
475 cserkesz lovasával átkelt a palesztin határon és jelezte csat-
lakozási szándékát a Szabad Francia Erőkhöz.21 Az alezredes 
azután cselekedett így, hogy hivatalosan tiltakozott Dentz 
tábornoknál a német repülőgépek levantei fogadása ellen, 
majd megbizonyosodva parancsnokának hajlíthatatlanságáról, 
az átállás mellett döntött. Collet megerősítette, hogy Dentz 
elszánta magát arra, hogy a mandátumterületekre egy esetle-
ges szövetséges behatolási kísérletet fegyverrel ver vissza, 
nem hajlandó meghátrálni, vagy tárgyalásokba bocsátkozni a 
helyzet megoldása érdekében.22 

 
Collet alezredes cserkeszei23 

                                                           
20 WAILLY 2006, 118-120. o. 
21 AN 72 AJ 220. Chronology of the Free French activities, 10. o. 
22 BROCHE–MURACCIOLE 2010, 1387. o. 
23 AMICALE 2010, 119. o. 
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Ebből kifolyólag csak idő kérdése volt, hogy fegyveres megol-
dásra kerüljön sor. Csupán az volt a kérdés, mikor tudnak a 
szövetségesek elegendő haderőt összevonni, hogy a siker esé-
lyével vegyék fel a harcot a lojalista francia erők ellen. Mivel 
Irakban május 31-vel lezárultak a harcok, az Ali Rachid vezet-
te felkelés elbukott, és a britek helyreállították a rendet, így a 
szövetséges hadvezetés sorainak rendezése után sort keríthe-
tett Szíria és Libanon megtámadására, mivel egyértelművé 
vált, hogy ezek a francia vezetés alatt álló területek komoly 
fenyegetést jelentenek a Brit Birodalomra.24 
 
 

A francia mandátumterületek elleni offenzíva 
 
A fenti események fényében Churchill úgy döntött, hogy a 
francia területeket semlegesíteni kell, ezért május 20-án paran-
csot adott az Exporter hadművelet végrehajtására, vagyis a 
levantei mandátumterületek elfoglalására. A hadművelet 
azonban két súlyos hiányosságtól szenvedett, melyek komoly 
hatást gyakoroltak a kimenetelére: túl későn indították meg és 
túlságosan kis erők bevetésével hajtották végre.25 

Noha a német hadvezetés, amelyet lekötöttek a Szovjet-
unió elleni támadás előkészületei, nem tervezett komolyabb 
szerepvállalást a térségben, helyi képviselője útján május 30-án 
felajánlotta Dentz tábornoknak, hogy egy esetleges szövetsé-
ges támadás esetén légi támogatást nyújt a harcokban. A tá-
bornok azonban nem csupán mereven elzárkózott ettől a lehe-
tőségtől, hanem nyomatékosan kérte, hogy az összes német 
katona hagyja el a területet, hogy ezzel ne nyújtsanak ürügyet 
egy ellenséges katonai akcióhoz. Az érvelést Otto Abetz pári-
zsi német nagykövet is támogatta, sőt maga Hitler is egyetér-
tett vele, így június 3-án elrendelték a teljes német katonai 
személyzet kivonását a térségből, amely 6-ra meg is történt. A 
Vichy-kormány erről az amerikai nagykövetségen keresztül 

                                                           
24 PAXTON 2004, 261. o. 
25 COMOR 1988, 140. o. 
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Londont is tájékoztatta, így a szövetségesek is tisztában voltak 
a legfontosabb háborús ok megszűnésével.26 

Ennek legfontosabb következménye az volt, hogy nem le-
hetett érdemben azzal számolni, hogy a francia helyőrség eset-
leges németellenes érzelmei okán kevésbé jól harcolna a szö-
vetségesek ellen vagy esetleg Collet alezredes példáját követve 
átállna. A helyzet épp az ellenkezője volt, a francia hadsereg 
tagjai meg voltak győződve róla, hogy egy igazságtalan táma-
dás ellen védekeznek, ami a régi angol-francia gyarmati ellen-
tétek egy újabb felvonását képezi. Ebből kifolyólag a helyőrség 
harci kedve és morálja a hadművelet egész időtartama alatt 
magas szinten volt, ami hozzájárult mindkét fél súlyos veszte-
ségeihez.27 

Miután a brit vezetés döntést hozott a támadás megindí-
tásáról és erről De Gaulle-t is tájékoztatta, a tábornok azonnal 
jelezte, hogy a hadművelet sikerének kulcsa a meggyőző erő-
fölény. Javasolta, hogy a támadó akciót legalább négy hadosz-
tállyal (melyből az egyik páncélos) és teljes légi fölény biztosí-
tása mellett hajtsák végre. Meggyőződése szerint ez esetben a 
védők kisebb ellenállást tanúsítanának, mivel látnák, hogy 
nincs esélyük visszaverni a támadást. Wavell tábornok azon-
ban kénytelen volt visszautasítani ezt a kérést, mert egész egy-
szerűen nem álltak a rendelkezésére ilyen erőforrások, miköz-
ben a nagyobb fenyegetést jelentő Rommel csapataival szem-
ben is csupán 42.000 embert és 238 harckocsit tudott felsora-
koztatni az egyiptomi határ előterében.28 A szíriai hadművelet 
során ebből kifolyólag a következő erőket használhatták fel: a 
7. ausztrál hadosztályt (két dandárral), az 5. indiai dandárt, 
valamint a frissen létrehozott 1. szabad francia könnyűhadosz-
tályt (hat zászlóaljjal összesen 5.950 fős létszámmal)29 Paleszti-
nában, valamint a 10. indiai gyalogoshadosztályt, a 17. indiai 
gyalogosdandárt, a 4. lovasdandárt és az Arab Légiót Irakban. 

                                                           
26 WAILLY 2006, 192-193. o. 
27 CRÉMIEUX-BRILHAC 2013, 193. o. 
28 BROCHE 2002, 116. o. 
29 AN 72 AJ 238. L’origine du recrutement et des motivations des Forces 
françaises libres, 9. o. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy testvérgyilkos küzdelem nyomában 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

E haderő összesen 20 gyalogos zászlóaljat, 48 tüzérségi üteget, 
12 harckocsit és 70 repülőgépet foglalt magában. Velük szem-
ben állt Dentz tábornok Levantei Hadserege 30 gyalogos zász-
lóaljjal, 6 tüzérségi zászlóaljjal, 95 harckocsival és 68 repülő-
géppel.30 Bár a támadók számíthattak a jelentős erőfölénnyel 
rendelkező földközi-tengeri brit flotta támogatására,31 a szá-
razföldön és a levegőben semmilyen előnnyel nem rendelkez-
tek, harckocsik terén pedig kimondottan hátrányban voltak a 
lojalista erőkkel szemben.32 Következésképpen az akció gyors 
sikerének legnagyobb akadálya a bevetett támadóerők relatív 
gyengesége volt. 

A Henry Maitland Wilson tábornok által kidolgozott 
hadműveleti terv meglehetősen egyszerű volt: a Palesztinában 
állomásozó főerők délről frontális támadást indítanak Da-
maszkusz és Bejrút irányában az egymással párhuzamosan 
futó három tengerparti úton élvezve a brit hadihajók ágyúinak 
támogatását, míg az iraki csapatok Szíria középső és északi 
része ellen intéznek támadást keleti irányból.33 A térséget jól 
ismerő Catroux tábornok ugyanakkor egy alternatív támadási 
tervet vázolt fel a június 4-i hadműveleti egyeztető tárgyaláso-
kon. Meggyőződése szerint nem lett volna értelme abból az 
irányból támadni, ahol a védők a legjobban felkészültek a har-
cokra, és a természeti adottságok is komoly előnyt jelentettek 
számukra. Ezért azt javasolta, hogy csupán kisebb figyelemel-
terelő támadást indítsanak a Szíria déli részén kiépített védőál-
lások ellen, amíg a fő támadóerő kelet felől a sivatagban meg-
kerüli ezeket a pozíciókat, majd meglepetésszerűen az ellenfél 
hátába kerülve dönti el a hadjárat kimenetelét. Az ambiciózus 
tervet Wilson tábornok arra hivatkozva utasította el, hogy a 

                                                           
30 GRAS 1983, 53. o. 
31 A Levantei Hadsereghez beosztott tengeri haderő csupán két rombolóból, 
három tengeralattjáróból és két egyéb egységből állt, amellyel szemben a Brit 
Admiralitás három cirkálót, hat rombolót és számos tengeralattjárót tudott 
bevetni, amelyek szükség esetén Alexandriából erősítésre is számíthattak. 
MASSON 2000, 321. o. 
32 MONTAGNON 2009, 312. o. 
33 COMOR 1988, 150. o. 
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szállítóeszközök hiánya és a tengeri haderő támogatása csak 
az eredeti elképzelés szerinti hadművelet végrehajtását teszik 
lehetővé.34 

Mivel minden egységre szükség volt a hadművelet sike-
res kivitelezéséhez, a korábban említett módon a frissen felállí-
tott 1. szabad francia könnyűhadosztályt is a támadó csapatok 
közé osztották be.35 Az új alakulat létrehozása De Gaulle ne-
véhez kapcsolódik, aki április 11-én elrendelte, hogy a Csád-
ban állomásozó erők kivételével az összes rendelkezésre álló 
szabad francia szárazföldi egységet egyetlen alakulat kötelé-
kében kell összevonni, hogy ezzel nagyobb akciók önálló kivi-
telezésére is alkalmassá váljon. A levantei helyet alakulása 
miatt április és május folyamán a leendő alakulat alegységeit 
áthelyezték Palesztinába, a Jaffától délre található qastinai 
táborba, hogy közelebb legyenek közelgő bevetésük színhely-
éhez. A hadosztályt két dandárra osztották fel: a 13. légiós 
vegyes dandárra és az 1. gyarmati dandárra, amelyek minde-
gyike három zászlóaljból állt. A vegyes dandár soraiban ka-
pott helyet az 1. idegenlégiós zászlóalj (amely gyakorlatilag 
megegyezett a korábbi 13. idegenlégiós könnyűdandárral), az 
1. és 2. menetzászlóalj, míg a gyarmati dandár fogta össze a 3. 
és 4. menetzászlóaljat, valamint az 1. tengerészgyalogos zász-
lóaljat. A hadosztály kiegészítő egységei is meglehetősen sok-
színűek voltak, itt találjuk a 220 fős 1. tengerész lövészzászló-
aljat,36 a 12 db H 39-es könnyűtankkal felszerelt 1. harckocsi 
századot,37 egy tankelhárító századot 25 mm-es lövegekkel 
felszerelve, az 1. marokkói szpáhi svadront, egy 65 mm-es és 
egy 75 mm-es ágyúkkal felszerelt üteget, kisebb egészségügyi, 

                                                           
34 WAILLY 2006, 209-210. o. 
35 AN 72 AJ 238. L’origine du recrutement et des motivations des Forces 
françaises libres, 9. o. 
36 Az 1940 júliusában létrehozott tengerészalakulat, amely korábban semmi-
lyen harctevékenységben nem vett részt, április folyamán csatlakozott a 
hadosztályhoz Palesztinában. BROCHE–MURACCIOLE 2010, 658. o. 
37 Az egységet a norvégiai hadjárat után a Szabad Francia Erőket választó 
önkéntesekből és az általuk hozott fegyverzettel állították fel 1940 júliusában, 
első bevetésükre a levantei harcok során került sor. SHD 4 P 4. Historique des 
Forces françaises libres, t. 3., 133. o. 
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szállító- és utászalakulatokat, valamint Collet alezredes köz-
elmúltban csatlakozott lovas cserkeszzászlóalját. A hadosztály 
5.400 főt számlált, vagyis csak nevében volt hadosztálynak 
tekinthető, a hagyományos normák szerint csupán egy két 
ezredből álló dandár volt, amelyet tovább gyengített rendkí-
vül heterogén összetétele és gyenge felszereltsége.38 

Május 26-án De Gaulle személyesen látogatta meg a 
qastinai tábort, hogy megtekintse a hadosztályt, kitüntesse a 
korábbi harcok résztvevőit és tájékoztassa az alakulat tisztjeit 
az előttük álló hadműveletről. Felmérve az újabb testvérharc 
súlyát, a tábornok mindenkinek felkínálta a lehetőséget, hogy 
lelkiismereti okokból ne vegyen részt a lojális francia csapatok 
elleni küzdelemben. Tekintettel arra, hogy sok katonának ro-
konai vagy barátai szolgáltak a Levantei Hadsereg köteléké-
ben, a felkínált lehetőséggel többen éltek is, akik közül a leg-
ismertebb Raoul Monclar ezredes volt, aki az Idegenlégió 1. 
zászlóaljának parancsnokságáról mondott le, hogy ne kelljen 
honfitársai ellen harcolnia (a posztját Dimitri Amilakvari őr-
nagy foglalta el).39 Egyes visszaemlékezések szerint a katonák 
többsége vegyes érzelmekkel vágott bele a hadműveletbe, 
mivel keveredett bennük a tétlenség utáni megkönnyebbülés, 
hogy végre újból harcolhatnak a kelletlen bizonytalansággal, 
hogy saját honfitársaikkal fognak szembekerülni. Egy dolog 
egészen bizonyos: a lelkesedés nem volt jellemző az alakulat 
tagjaira.40 

A hadosztály parancsnoka, Paul Legentilhomme tábornok 
sem volt túl lelkes, mivel a számára kijelölt támadási útvona-
lon a vele szemben álló védekező erők mind számszerűleg, 
mind felszereltségüket tekintve nagyobb harcértéket képvisel-
tek, mint a támadó csapatok. A védelem oldalán egyebek mel-
lett 11 zászlóalj, 8 tüzérségi üteg, 50 harckocsi és 50 páncélautó 
állt, míg a brit-szabad francia támadóoszlop csupán 9 zászlóal-
jat, 5 üteget, 12 harckocsit és 12 páncélautót vethetett be. A 
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39 TROUPLIN 2010, 732. o. 
40 COMOR 1988, 142-143. o. 
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támadók szerencséjére a lojális francia erők szigorú haditerv 
szerint jártak el, melynek értelmében a fő védelmi vonalig 
tartó általános visszavonuló manőver mellett csupán feltartóz-
tató harcokat vívhattak. Így a hadművelet nem alakult át nyílt 
sisakos totális összecsapássá, ehelyett hosszú lefolyású felőrlő 
anyagháború alakult ki, amelyet az utánpótlással nem rendel-
kező védők előbb-utóbb el kellett, hogy veszítsenek a komoly 
utánpótlással rendelkező szövetséges erőkkel szemben.41 
 

 
Legentilhomme tábornok egyeztet vezérkarával Szíriában42 

 
Június 8-án a hajnali órákban megkezdődött a levantei francia 
területek elleni támadás.43 A szövetséges vezérkar az utolsó 
pillanatig bízott benne, hogy a Levantei Hadsereg nem fog 

                                                           
41 GRAS 1983, 61. o. 
42 AMICALE 2010, 115. o. 
43 AN 72 AJ 220. Chronology of the Free French activities, 10. o. 
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komolyabb ellenállást kifejteni, ezért a támadóoszlopok min-
den esetben követeket küldtek a védelmi állásokhoz, hogy 
megadásra szólítsák fel a védőket. Az esetek egy részében 
csupán szilárd elutasításba ütköztek, számos esetben azonban 
a fehér zászló ellenére a fegyverek tüze fogadta őket, amely 
számos áldozatot követelt.44 Ez a genfi egyezményeket sem-
mibe vevő gesztus jól mutatja, hogy milyen szintű elszántság 
és esetenként gyűlölet munkált a védők soraiban, akik úgy 
érezték, hogy korábbi szövetségeseik és honfitársaik árulásá-
nak váltak az áldozataivá. 

Az utolsó töltényig vívott öldöklő küzdelem mellett ese-
tenként ugyanakkor a korábbi bajtársiasság emléke is felbuk-
kant. Június 20-án bekövetkezett az, amelytől a hagyományait 
büszkén őrző Idegenlégió mindkét oldalon szolgáló képviselői 
tartottak: a csatatéren légiósok kerültek szembe egymással. 
Ugyanakkor győzött a csapatszellem, az ellenfél azonosítása 
után beszüntették az egymás elleni harcot, és Amilakvari em-
berei megvárták, hogy a védők rendben visszavonuljanak, így 
elkerülve a felesleges vérontást. A hadjárat mindennek ellené-
re komoly áldozatokat követelt az Idegenlégión belül: az 1. 
zászlóalj 21 halottat és 47 sebesültet, a lojalista oldalon harcoló 
6. gyalogezred 128 halottat és 728 sebesültet (létszámának 
egynegyedét) veszítette el a harcok során.45  

A hadművelet első napján az 1. szabad francia könnyű-
hadosztálynak nem kellett harcokat vívnia, mivel az 5. indiai 
dandár feladata volt az első védőállások áttörése, hogy meg-
tisztítsa az utat a szabad franciák előtt. Ezt sikerrel végre is 
hajtották, így a könnyűhadosztály 10-re 60 kilométeres mély-
ségben tört előre és felzárkózott a Damaszkusz előtti fő vé-
delmi vonal elé.46 A hadjárat első napjaiban komoly nehézsé-
geket és számos veszteséget okozott a Levantei Hadsereg légi-
ereje, amely számos alkalommal hatékonyan támadta a szö-
vetséges csapatokat. Az előrenyomulás kulcsa Kissoué meg-

                                                           
44 CRÉMIEUX-BRILHAC 2013, 195. o. 
45 PORCH 1994, 548-550. o. 
46 AN 72 AJ 220. Chronology of the Free French activities, 11. o. 
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erődített faluja volt, melynek elfoglalása nélkül a környező 
nehéz terepen nem lehetett tovább haladni észak felé. A 15-én 
megindított támadás kemény küzdelmet hozott, amelyben az 
indiai és szabad francia erők komoly veszteségeket szenvedtek 
a védők páncélosainak ellentámadásai következtében.47 A 
harcok hevességét jól érzékelteti, hogy számos tiszt, köztük 
maga Legentilhomme tábornok is megsebesült, mire 18-ra 
felszámolták a faluban kiépített védelmet.48 

18-án este indult meg az általános támadás Damaszkusz 
bevételére, amely azonban 24 órán belül teljes kudarcba ful-
ladt, mivel megfelelő páncéltörő fegyverzet hiányában a tá-
madó csapatok nem tudták leküzdeni a védők páncélosait. 
Amikor pedig ezek a harckocsik ellentámadásba lendültek, 
nagy veszteségeket okozva szétszórták az 5. indiai dandár 
mindkét gyalogoszászlóalját, amely komolyan veszélyeztette 
az egész hadművelet kimenetelét.49 

20-án a szabad francia erők a légiósokkal és az 1. menet-
zászlóaljjal az első vonalban újabb támadást indítottak, mely 
végül áttörte a Damaszkusz köré vont védőgyűrűt, így a Le-
vantei Hadsereg egységei kisebb-nagyobb harcokat vívva 
visszavonultak, a város pedig 21-én a szövetségesek kezébe 
került.50 A hadi helyzet alakulásával párhuzamosan 18-án 
Dentz a bejrúti amerikai konzulátuson keresztül felvette a 
kapcsolatot a szövetségesekkel, hogy a fegyverszünet és az 
esetleges megadás feltételeiről tárgyaljon. Ugyanakkor ezeket 
nem fogadta el, helyette a harc folytatásának lehetőségeiről 
tárgyalt. Felmerült az a lehetőség is, hogy hivatalosan kérjék a 
német légierő beavatkozását (mely közben a krétai harcok 
utózöngéjeként saját kontójára bombázta a brit hadihajókat a 
térségben), de erre végül is nem került sor.51 Ehelyett légi és 

                                                           
47 A rendelkezésre álló szűkös erőforrások gyorsan fogytak: ebben az össze-
csapásban a szabad franciák 8 harckocsit és 10 páncélautót veszítettek, gya-
korlatilag a teljes bevethető állományt. WAILLY 2006, 272-275. o. 
48 BROCHE–MURACCIOLE 2010, 1389. o. 
49 AN 72 AJ 220. Chronology of the Free French activities, 11. o. 
50 NOTIN 2000, 300-301. o. 
51 WAILLY 2006, 336-341. o. 
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szárazföldi úton próbáltak utánpótlást szállítani Szíriába az 
anyaországból, de előbbi kevéssé volt hatékony, utóbbi pedig 
kudarcot vallott, mivel Európa átszelése után a francia kato-
nákat szállító vonatokat a török hatóságok nem engedték át 
országuk területén.52 Az események alakulását látva Darlan 
admirális komolyan fontolóra vette a Toulon-ban állomásozó 
francia flotta bevetését a brit blokád feltörése és a tengeri úton 
történő erősítés szállítása érdekében, de végül ezt a forgató-
könyvet mind a francia, mind pedig a német katonai vezetés 
elvetette. Előbbi tartott a katonai-politikai ütőkártyának tartott 
flotta elvesztésétől, utóbbi pedig a Szovjetunió elleni támadás 
megindítása után nem kívánt komolyabb erőket igénylő akci-
óba bonyolódni a Földközi-tenger keleti medencéjében.53 

Az ezt követő harcok súlyát elsősorban az indiai és az 
időközben erősítésként bevetett ausztrál egységek (a 6. auszt-
rál hadosztály) viselték, amelyek július első napjaiban már 
Bejrút kapui előtt álltak. Ekkor már Dentz tábornok is belátta a 
harc folytatásának értelmetlenségét54 és július 9-én amerikai 
közvetítéssel fegyverszünetet kért, 12-én pedig Akkó városá-
ban tárgyalásokat kezdtek a megadás feltételeiről.55  
 
 

A hadművelet következményei 
 
Bár a tárgyalásokon a szabad franciák képviseletében Catroux 
tábornok is részt vett, a 14-én ratifikált egyezményen az ő alá-
írása nem szerepelt, mint ahogy Szabad Franciaországról sem 
történt benne említés, tehát a mandátumterületek gyakorlati-
lag Nagy-Britannia számára lettek átengedve. A szövetségesek 
közti ellentétet tovább élezte, hogy a brit katonai hatóságok 

                                                           
52 AN 72 AJ 220. Chronology of the Free French activities, 13. o. 
53 MASSON 2000, 322-325. o. 
54 Eddigre 1.002 halott, 1.029 eltűnt, 2.500 sebesült és 2.800 fogoly volt a Le-
vantei Hadsereg vesztesége, amelynek lőszere is fogytán volt, érdemi után-
pótlásra pedig nem számíthatott. GRAS 1983, 101. o.; AN 72 AJ 220. 
Chronology of the Free French activities, 12. o. 
55 AN 72 AJ 220. Chronology of the Free French activities, 13-14. o. 
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nem engedélyezték, hogy a szabad franciák személyesen tár-
gyalhassanak a Levantei Hadsereg tagjaival azok esetleges 
csatlakozásáról, mint ahogy nem tisztázták azt sem, hogy a 
brit kézben lévő nagymennyiségű zsákmányolt fegyverzet, 
amelyre a szabad franciáknak égető szükségük volt, átadásra 
kerül-e majd a számukra.56 

De Gaulle ezeket az intézkedéseket egyértelműen úgy ér-
tékelte, hogy a brit hatóságok megpróbálják a saját érdekszfé-
rájukba vonni a területeket és onnan kiszorítani a franciákat. 
Ebből kifolyólag miután július 21-én visszatért Nyugat-
Afrikából, politikai offenzívát indított a francia érdekek és 
jogok tiszteletben tartásáért, amely komoly eredményeket 
hozott a Szabad Franciaország számára. Július végén (24-én, 
25-én és 27-én) három megállapodást kötött Oliver Lyttelton-
nal, a közel-keleti ügyekért felelős brit államminiszterrel, ame-
lyek gyakorlatilag a szabad franciák számára kedvező módon 
írták felül az akkói megállapodást. Ennek eredményeképpen a 
mandátumterületek – amelyek vezetését az afrikai csapatoké-
val együtt Legentilhomme tábornokra bízták57 – és a zsákmá-
nyolt hadianyag szabad francia fennhatóság alá kerültek, lehe-
tővé vált a lojalista csapatokkal való kommunikációt. A jövő-
ben a Szabad Francia Erők önállóan tevékenykedhettek, nem 
tartoztak brit parancsnokság alá, a két vezérkar egyenlő fél-
ként tárgyalt egymással a stratégiai együttműködés kérdései-
ről.58 De Gaulle viharos fellépése megerősítette a kivívott győ-
zelmet és Szabad Franciaország helyzetét, mely a levantei 
győzelem után sokkal szilárdabb volt, mint korábban bármi-
kor. 

A fenti sikerre nagy szükség volt, hiszen az egyhónapos 
hadműveletben a nemzetközösségi és Vichy-francia csapatok 
anyagi59 és emberi veszteségei mellett (körülbelül 3.000 halott 

                                                           
56 CRÉMIEUX-BRILHAC 2013, 201-204. o. 
57 AN 72 AJ 220. Chronology of the Free French activities, 14. o. 
58 BROCHE-CAÏTUCOLI-MURACCIOLE 2007, 88. o. 
59 Három brit romboló szorult hosszabb ideig tartó javításra és 41 repülőgép 
semmisült meg. A Levantei Hadsereg összesen három hajót és 220 harci 
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és sebesült) a szabad franciák is sok embert veszítettek (156 
halott, 450 sebesült, 21 eltűnt).60 Következésképpen számukra 
a hadi- és emberanyag utánpótlás kiemelten fontos volt, hi-
szen saját gyártókapacitással nem rendelkeztek, a brit lőszerek 
és alkatrészek nem voltak kompatibilisek francia gyártmányú 
felszerelésükkel, a saját területeiken rendelkezésre álló katona-
ságot pedig már teljes egészében mozgósították. 

A lezajlott egyeztetések eredményeképpen a Levantei 
Hadsereg tagjai szabadon csatlakozhattak a Szabad Francia 
Erőkhöz, amelyet természetesen a Vichyhez hű felettes ható-
ságok minden eszközzel igyekeztek megakadályozni. Ezen 
felül a testvérgyilkos harcok után érthető módon nem is volt 
nagyon nagy lelkesedés a soraikban, hogy korábbi ellenségeik 
oldalán folytassák a háborút. Ennek következtében 37.000 em-
ber (közülük 30.000 katona) élt a felkínált a lehetőséggel, hogy 
visszatérjen Franciaországba, és csupán hozzávetőlegesen 
5.000 fő csatlakozott a Szabad Francia Erőkhöz.61 A csatlako-
zók többsége bennszülött katona volt, aki nem kívánta hosz-
szabb időre hátrahagyni családját, az európaiak döntő többsé-
ge a hazatérést választotta. Különösen örvendetes volt, hogy a 
csatlakozók közül hozzávetőlegesen 1.200 fő az Idegenlégió 
soraiba tartozott,62 így az átlagosnál magasabb harcértéket 
képviselt és komoly erősítést jelentett az elszenvedett veszte-
ségek után.63  

Annak ellenére, hogy a szabad franciáknak Szíriában saját 
honfitársaik ellen kellett harcolniuk, amely tovább rontotta a 
korábban sem jó kapcsolatot az anyaországgal, a közel-keleti 
régióban lezajlott összecsapásból – brit szövetségesüknek kö-
szönhetően – nem csupán győztesen, de jelentősen megerő-
södve kerültek ki. Az itt szerzett fegyverzet és nemzetközi 

                                                                                                                     
repülőt veszített, mely utóbbiak többsége a hadművelet időtartama alatt légi 
úton utánpótlásként érkezett a térségbe. MASSON 2000, 322-323. o. 
60 WAILLY 2006, 396-397. o. 
61 BROCHE–MURACCIOLE 2010, 1390. o. 
62 AN 72 AJ 238. L’origine du recrutement et des motivations des Forces 
françaises libres, 10. o. 
63 MONTAGNON 2009, 246-248. o. 
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elismerés komoly szerepet játszott abban, hogy a Szabad Fran-
ciaország 1942 folyamán olyan ütőképes alakulatot tudjon 
bevetni az észak-afrikai hadszíntéren, amelynek sikerei hozzá-
járulnak ahhoz, hogy a győztes hatalmak között foglaljon he-
lyet a háború végén. 
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BÍRÓ LÁSZLÓ 

 

REPÜLŐGÉPGYÁRTÁS ÉS -ALKALMAZÁS 

MAGYARORSZÁGON AZ I. VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN 
 
 
A tanulmány témájához az I. világháború eseményeinek 
centenáriuma adta az ötletet. Hálás témakör, mert sok hiteles 
forrás áll rendelkezésre, amiből kisebb ismeretterjesztő, vagy 
nagyobb lélegzetű tanulmányokat is lehet írni. 

Mi határozta meg Magyarország helyzetét a háború 
kitörésekor? Alapvetően a kiegyezés, a közös intézményekről 
szóló 1867. évi XII. törvény. Ennek értelmében a három közös 
minisztérium: a hadügy-, külügy- és pénzügyminisztérium 
élén mindig két osztrák és egy magyar miniszter állhatott, a 
hadügy vezetése azonban soha nem lehetett magyar.1 Ez 
Magyarország alárendelt helyzetét eredményezte a hadügyek 
terén. 

A konkrét témára rátérve azt látjuk, hogy a hadi 
repülőgépgyártás Magyarországon nem előzmények nélküli. 
Az egyik fontos előzmény Louis Bleriot bemutató repülése 
Budapesten 1909. október 17-én. A bemutatót 40 ezer korona 
tiszteletdíjért vállalta el, XI. típusú gépével hajtotta végre 
Rákosmezőn. Ugyanilyen típusú géppel repülte át a La 
Manche csatornát 1909. július 25-én.2 A bemutatónak nagy 
sikere volt, több mint 200 ezer ember látta. Utána sokan 
készítettek garázsokban, műhelyekben repülőket, 1914-ig 
mintegy 74 saját készítésű gép épült, többnyire Budapesten. 

A magyar repülés és repülőgép építés első 
eredményeként 1910. január 10-én emelkedett a levegőbe 
Adorján János saját tervezésű gépe. Kiemelkedő konstruktőr 
volt Horváth Ernő, akinek a Horváth III. típusú gépét egy 70 

                                                           
1 KATUS 2012, 301-306. o. 
2 SIMÓNÉ AVAROSY 1981, 38-39. o. 
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LE-s Daimler motor hajtotta, amivel a Monarchia leggyorsabb 
gépei közé tartozott. A magassági rekordok elérésével 
kapcsolatban Prodam Guido repülőgépét kell megemlítenünk, 
amely már 1.850 méterre emelkedett a Rákosmező felett. A 
repülőt Dobos István pilóta vezette. Érdekes konstrukció volt 
Svachulay Sándor gépén, ahol a két ülést egymás mellett 
helyezték el. Ugyanezt az elrendezést követte Kolbányi Géza 
konstrukciója is, amelyet 100 LE-s motorral szereltek fel. A 
tervezők közt megemlítendő még Zsélyi Aladár. A hazai 
motorgyártók közül a Tóth és a Dedics testvérek nevét kell 
kiemelni. 

A másik lényeges előzmény 1910. szeptember 15-én 
történt, amikor Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök 
bemutató repülésen vett részt, és meggyőződött a levegőből 
folyó megfigyelés előnyeiről,3ezért utasítást adott egy 200 
repülőgépből álló repülőcsoport felállítására, hogy a 
negyvennyolc gyalogezred és a kilenc lovasezred mindegyike 
rendelkezzen két-két felderítő repülőgéppel. A vezérkari 
főnök utasításában kitért 400 pilóta és megfigyelő kiképzésére 
is. 

A hazai repülőgépgyártás a rendkívül kezdetleges Etrich 
Taube iskolagépekkel indult meg. A gépeket a Ferdinand 
Porsche tervezte 65 LE-s Daimler motorokkal látták el. Ezek a 
gépek alkották a Wiener Neustadtban 1911-ben felállított első 
katonai repülőiskola oktatógépeit. Az iskola parancsnoka 
Petróczy István százados volt. Az V. hadtest 1911. szeptember 
3-6. között Esztergom-Komárom térségében tartott 
hadgyakorlatot. Egyszerre négy felderítő gép tartózkodott a 
levegőben, a tevékenységükkel elégedett volt a vezetés. A 
hadgyakorlaton, mivel még kevés volt a képzett katonai 
repülő, civil pilóták is részt vettek. Esztergomtól 7 km-re 
Párkányban éjszakai tábori repülőteret rendeztek be, sikeres 
éjszakai leszállásokat hajtottak végre.4 

                                                           
3 NAGYVÁRADI-M. SZABÓ-WINKLER 1986, 16-29. o. 
4 Uo. 18. o. 
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Annak ellenére, hogy a felső vezetésben néhány felelős 
döntéshozó látta a repülőgép előnyeit, a hétköznapi 
gyakorlatban nehezen tudták magukat elfogadtatni a pilóták. 
A csapatoknál működő vezetők a repülést bolondériának, úri 
passziónak, a pilótákat bohém öngyilkosjelölteknek 
tekintették.5 

A katonai repülőgépek elsődleges felhasználási területe a 
felderítés ugyanis a korábbi harcászati eljárások során a lovas 
csapatok feladata volt. A lovasság meghatározó szerepe a 
világháború kitöréséig és még a háború első évében is 
megkérdőjelezhetetlen volt. Viszonylag hosszú időnek kellett 
eltelnie, míg a vezetés meggyőződött róla, hogy a repülők által 
készített jelentések gyorsabbak és megbízhatóak. Kezdetben 
ugyanis a megfigyelőknek nem volt mindig tapasztalatuk, 
hogy felismerjék az ellenséges csapatokat, megbecsüljék 
létszámukat. Nem vették észre az álcázott tüzérségi állásokat, 
komolyan vették a megtévesztésül ásott üres lövészárkokat. A 
jelentéseket kezdetben papírra vetették, kapszulába helyezték 
a megfigyelők és az arcvonal mögött dobták le. 

A repülőgépek másik alkalmazási területe a tüzérségi 
belövések ellenőrzése és tűzvezetése volt. A túllövést, illetve a 
rövidebb lövést piros és zöld jelzőrakétákkal jelezték a 
vezetési pont felé, az oldalirányú eltéréseket bal vagy jobb 
irányú szárnybillentéssel. Ez az eljárás néhány löveg esetében 
hibátlanul működött, több löveg, illetve nagyobb ütegek 
esetében kaotikussá vált. Ekkor kezdték el felszerelni a 
repülőket drót nélküli távírókkal, hogy a kommunikáció 
folyamatos és érthető legyen. 

A katonai repülés terén az úttörő Franciaország volt, bár 
is Németország gyorsan követte a példát. 1915 februárjában 
készült el a Telefunken és a Huth cégek készüléke. A távíró-
berendezés súlya 15 kg volt, hatótávolsága 30-42 km.6 

Természetesen ezután a felderítők is így kommunikáltak a 

                                                           
5 BOKSAY 2001, 55-60. o. 
6 GROEHLER 1983, 18-25. o. 
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vezetéssel, figyelve arra, hogy a beszélgetésüket az ellenség is 
hallhatja. 

A repülők a háború első két évében megmaradtak ennél a 
két funkciónál. Németországban ekkor még katonai 
bevetésekre a kormányozható léghajókat favorizálták. 
Helmuth von Moltke szerint a léghajók olyan csapás mérésére 
lesznek képesek, melyek hatása rendkívüli lesz.  

August von Parseval őrnagy úgy látta, hogy a Wright 
fivérek szerkezete egy léghajónál mindig kisebb teljesítményű 
marad. Metzler őrnagy látomásnak nevezte a légi ütközetről 
szóló elképzeléseket. Ugyanezen a véleményen volt 1913-ban 
Hans Hartwig von Beseler tábornok is.7 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában hasonló volt a helyzet, 
így kezdődött meg a repülőgépek ipari méretű gyártása. A 
gépek a háború alatt szinte végig fából készültek, vászon-, 
illetve faborítással. Csak a háború végén épül meg Hugo 
Junkers tervezésében az első, tisztán fémépítésű repülőgép, de 
tömeges gyártására már nem került sor. 

A Monarchiában a gyártás folyamata akadozott. A 
Conrad von Hötzendorf által megrendelt 200 gépből egy év 
alatt 13 db került legyártásra Lohner Jakab kocsi- és 
bútorgyárában. Ez tarthatatlan állapot volt, kiderült, hogy 
Bécsben nem állt rendelkezésre megfelelő számú faipari 
munkás, jól képzett, gyakorlattal rendelkező asztalos. 

Magyarországon viszont volt ilyen munkaerő bőven, 
ekkor határozták el a magyarországi gyárak beindítását. A 
gyártmányok kezdetben és elég sokáig a kétfedelű biplánok 
voltak, sok merevítővel, kereszthuzallal. Mielőtt a részletekre 
rátérnék, érdemes megvizsgálni, miért pont így néztek ki a 
korszak meghatározó gépei. 

Azt tudjuk, hogy az emberiség régi vágya a repülés. 
Sokan próbálkoztak repülő szerkezet megalkotásával a 
történelem folyamán. 1866-ban Francis H. Wenham és John 
Browning elkészítették az első szélcsatornát, a mesterséges 
áramlásban tanulmányozták a Wenham által felfedezett 

                                                           
7 Uo. 12-18. o. 
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szárnyszelvény (profil) elméletét. Arra a megállapításra 
jutottak, hogy az optimális gép többfedelű és vékony 
szárnyprofillal rendelkezik. A sok keresztirányú merevítés 
ötletét a közúti és vasúti hidak mérnöki megoldásaitól 
kölcsönözték. 

Sok egymással párhuzamos fejlesztés létezett, de az 
információ továbbításának kezdetleges volta megakadályozta 
a közös munkát. Alphonse Penaud például szorgalmazta az 
ívelt szárnyfelületet, a zárt, üvegborítású kabint, a 
farokcsúszót és a botkormányt. Előremutató elképzelései 
ekkor még nem találtak meghallgatásra.8 

Nézzük meg, Magyarországon hol voltak repülőgyárak, 
és mit gyártottak. Szinte teljes egészében Budapest és a 
környékbeli ipari övezet a gyártás központja. A cs. és kir. 
Repülőarzenál (Flars) feladata volt a repülőgépek beszerzése, 
kipróbálása és elosztása. A háború egész tartama alatt ez az 
intézmény felelt a repülőipar megszervezéséért, valamint a 
fejlesztésekért, a versenyképesség növeléséért. A háború 
kitörésekor elsőrendű feladata volt a meglévő gyárak 
felügyelete, a termelés biztosítása, növelése, valamint új 
gyárak, új kapacitások létrehozása. A Lloyd és a már említett 
Lohner gyárak bővítésre kerültek, az új Albatros és Aviatik 
gyárakat is dinamikusan fejlesztették. 

Az új alapítású gyárak közé tartozik még a WKF, UFAG, 
Thöne, OFFAG, Fiala. Repülőmotorokat a Dailmler, a prágai 
Hiero, a budapesti MÁG, az aradi MARTA, a Breitfild és 
Danek, valamint a FIAT művek készítettek. A központi 
irányítás jól működött, a háború közepéig nem volt sem 
nyersanyag-, sem munkaerő- vagy fűtőanyaghiány.9 

Csehországban nem alakítottak ki számottevő 
repülőgépgyártást, az ott lévő kiválóan képzett mérnököket és 
szakmunkásokat behívták katonának és szétosztották a 
Monarchia, így Magyarország repülőgyárai között.10 

                                                           
8 SIMÓNÉ AVAROSY 1981, 24-27. o. 
9 NAGYVÁRADI-M. SZABÓ-WINKLER 1986, 34-37. o. 
10 TAKÁCS 2013, 24-29. o. 
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Az említett gyárak 1914-ben Ausztriában 40, 
Magyarországon 30 darab repülőt gyártottak le, 1915-ben 195 
és 143 db-ra nőtt a termelés. 1917-re havi 150 db volt a hét 
említett gyár produktuma, de a motorgyártás volt a szűk 
keresztmetszet a havi 110-125 darabbal. A növekedést 
elsősorban Olaszország hadba lépése okozta az antant oldalán, 
valamint megjelentek a vadászgépek, és szükség volt 
bombázókra is. 1917-ben Ausztria 1.050, Magyarország 664 
repülőgépet gyártott, 1918-ban 1.600 és 778 volt az éves 
termelés. 

Ugyanakkor Olaszország 1917-ben 4.700 repülőgépet és 
6.300 motort, 1918-ban 6.500 repülőgépet és 15.000 darab 
motort gyártott le. Vagyis évente annyit, amennyit a 
Monarchia a háború alatt összesen.11 A minőségi és 
mennyiségi hátrányt egy ideig pótolta a fényes küzdőszellem, 
a virtus, de később törvényszerű volt az összeomlás. 

1914-ben két hazai bázison indult meg a repülőgépek 
gyártása. A magyar Repülőgépgyár Rt.-t 1912-ben alapította a 
Ganz-Danubius és a Weiss Manfréd Művek. A gyár Budapest 
belterületén volt, a végszerelést és a próbarepülést 
Rákosmezőn végezték. A gyár műszaki igazgatója Wittmann 
Viktor, a neves pilóta lett. Kezdetben kétfedelű, kétüléses 
Lohner felderítőket gyártottak 85 LE-s Hiero, illetve 100 LE-s 
Daimler motorokkal, 1914-ig 57 darab épült. A háború kitörése 
után a gyártól nagyobb volument és szervezettebb munkát 
vártak. Felemelték a részvénytársaság alaptőkéjét. A 
részvényesek közé került Castiglioni vezérigazgató 
németországi vállalkozása, a Hans-Brandenburgische 
Flugzeug Werke. Az anyagi megerősödés lehetővé tette a gyár 
nagyvároson kívülre költöztetését. Albertfalva lett az új 
helyszín, ahol repülőtér is rendelkezésre állt. Az albertfalvai 
gyár volt a monarchia legnagyobb repülőgyára, fénykorában 
3.000 főt foglalkoztatott. 

Itt gyártották már a 17-es sorozatszámú Lohner gépet, 
amely a korszak legkomolyabb gépe volt, bár akkoriban a 

                                                           
11 NAGYVÁRADI-M.SZABÓ-WINKLER 1986, 36-38. o. 
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rekordok és első helyezések hamar megdőltek. Megkezdődött 
a Hansa-Brandenburg bevált típusainak gyártása. A 
C I fegyveres felderítőgépet Ernst Heinkel tervezte, a 
megfigyelőnek körsínes Schwarzlose géppuskája volt. A gép 
szárnya favázas volt, vászonborítással, a törzset réteges 
lemezzel fedték. Az erőforrás 160 LE-s Daimler motor volt. A 
háború végére a motorok teljesítménye elérte a 230 LE-t, a 
legyártott mennyiség 700 darabot. Heinkel sebezhetősége 
miatt áttervezte a Brandenburg C I-et, kisméretű gyors 
kétüléses felderítőt tervezett. 

A dupla szárnyakat drót nélküli merevítő dúcokkal 
rögzítette. A gyárak idegenkedtek a bonyolult átlós dúcok 
építésétől, ezért az alaptípus formáit, főbb méreteit megőrző 
egyszerűbben építhető kivitelűre alakították a repülőgépet. 
Nem ez volt az egyetlen eset, amikor az újítások elbuktak a 
gyárak kényelmi szempontjai és a hagyományos beszállítói 
köröket favorizáló magatartása miatt.12  

A végleges megoldást a cseh származású Stanko Bloudek, 
az UFAG tervezési irodájának vezetője rögzítette. Az új 
gyorsfelderítő két támasztó rudas, huzalokkal keresztben 
merevített gép lett. Ez lett az UFAG C I, amelyből a háború 
végéig szintén kb. 700 darab készült 161-es sorozatszámmal. 
Ezt a gépet az osztrák Phönix cég is gyártotta az alapterv 
kisebb átdolgozása után Phönix C I néven. 

Mivel az albertfalvai repülőtér közel volt a Dunához, 
repülő csónakok, kétéltűek gyártásával is foglalkozott a gyár, 
a folyami és a haditengerészeti erők kiszolgálására. A vízi 
repülőgépek terén tett kezdeti erőfeszítések 1917-re hozták 
meg gyümölcsüket, megkezdődött a háromüléses, kétszárnyú 
KG repülőcsónakok gyártása. Az erőforrás V elrendezésű 350 
LE-s Daimler motor volt. A háború végére fejlesztették ki a 
Brandenburg W 29 típust. Alsószárnyas, kétúszós konstrukció 
volt, két, előre és hátra tüzelő géppuskával ellátva. 

A második repülőgépgyár hazánkban Aszódon 
működött. 1914. április 30-án alakult meg a Magyar Lloyd 
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Repülőgép- és Motorgyár Rt. Azért esett Aszódra a befektetők 
választása, mert itt fiúk részére létrehozott javító-nevelő 
intézet volt, amely rendelkezett karosszéria- és asztalos-
üzemmel. 

A külföldi befektető a lipcsei Deutsches Pfugzeug Werke 
(D.F.W.) volt, a szakmai irányításra a vezetésbe delegálta az 
akkor elismert pilótát, Heinrich Bier-t. Lipcséből Aszódra 
szállítottak tíz darab DFW BI típusú gépet félkész állapotban, 
hogy felépítését és összeszerelését tanulmányozhassák. Az 
üzem irányítására magyar mérnököket vettek fel. Melczer 
Tibor volt a főmérnök, a tervező mérnökök Tóbiás Béla és 
Szalay Ferenc. Gondosan tanulmányozták a DFW BI gépet, 
hamar rájöttek a bonyolult felépítés hátrányira. A szárnyakat 
hátranyilazott helyzetűre módosították, elhagyták az ívelt 
görbületeket. Az így átalakított gépet Aspernben mutatták be 
1914 júniusában a repülőversenyen. A gép 145 LE-s Hiero 
motorral indult. A pilóta az igazgató, Bier Heinrich volt. 
Pilótával 6.160 m magasra, egy utassal (2 személlyel) 5.440 m 
magasra emelkedett; ezzel akkor rekordot ért el, aminek 
következtében a gyár felé egyre több megrendelés érkezett. Az 
aszódi gyár 3-400 főt foglalkoztatott. A háború első két évében 
ennek a sikeres gépnek a különféle változatait gyártották 41-
es, 42-es és 43-as sorozatszámmal. A gép felépítése kezdetben 
a hagyományokat követte: faváz, vászonborítással. Később a 
szárnyakat rétegelt lemezzel borították, ennek következtében a 
gép stabilitása érezhetően jobb lett, a sima szárnyfelületek 
nagyobb sebességet eredményeztek. 1917-re 
továbbfejlesztették a Magyar Lloyd-ot, a gép 185 LE-s MÁG-
Daimler motort kapott. Ez lett a Monarchia hadseregében 
alkalmazott kétüléses gyorsfelderítők első alapváltozata. A 
konstrukció sikerességét bizonyítja, hogy a Flieger-Arsenal 
elrendelte a típus gyártását a Wiener Karosserie cégnél 82-es 
sorozatszámmal. A későbbi szériákat 220 LE-s MARTA 
motorral látták el, felszerelték az előre és hátra is tüzelő 
géppuskákat. 

A tervezés és kísérletezés központilag történt Bécsben. 
Nehézkes és hosszadalmas volt a kapcsolattartás, ezért 
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Aszódon a kísérletező kedvű mérnökök több kísérleti gépet 
építettek. 16 darabról tudunk. Önálló konstrukciót viszont 
nem tudtak kialakítani. A gyár kapacitását 1917 végére az 
osztrák licencgyártások töltötték meg. Havonta 20-24 gépet 
gyártottak, Aviatik CI felderítő, illetve DI Berg vadászgépet. 

A harmadik repülőgépgyár, amely repülőgép motorok 
gyártásával is foglalkozott, 1916-ban létesült, Magyar 
Általános Gépgyár (MÁG) néven. A Váci úton gyártották a 
repülőgépmotorokat, Mátyásföldön a sárkányszerkezeteket. A 
cégben jelentős külföldi érdekeltség volt. Anthony Fokker és 
Camillo Castiglioni iparosok, valamint az Austro-Daimler cég. 
A MÁG gyártási jogokat kapott tőlük, ennek keretében 
korszerű technológiához jutott. 

A tulajdonosi összetételnek megfelelően a Fokker gépek 
gyártása volt a meghatározó. Kezdetben a Fokker B III 
együléses, kétszárnyú gépet gyártották 100 LE-s Mercedes 
motorral. Ugyanezt a széria később 160 LE-s Gnome 
forgómotorral szerelték fel.13 

Végül az átvett típusok közül a legjobb a hasonló 
felépítésű, de megerősített szerkezetű Fokker D II volt 185 LE-
s MÁG-Daimler motorral. A három típusból 1917 közepéig 
közel 60 darabot gyártottak le. 

Olaszország háborúba lépése után új követelményekkel 
nézett szembe a Monarchia légiereje. 1916-ig a Monarchia a 
keleti hadszíntéren Oroszországgal és a balkéni hadszíntéren 
Szerbiával szemben kivívta a légi fölényt. Addig elegendő volt 
a felderítőgépek gyártása, de erre az időre a nyugati 
hadszíntér tapasztalatai alapján külön kategóriaként jelentek 
meg a védekező vadászok, valamint a támadó bombázók. A 
mintát az olasz három motoros Caproni gépek jelentették. 
Ezek a gépek a három motornak köszönhetően nagy 
hatósugárral rendelkeztek, a hátországot is könnyedén elérték. 
Kiemelt célpontjaik közé tartoztak az Adria-parti 
támaszpontok, de eljutottak Bécs fölé is, ahol D’Annunzio, az 
ismert író és költő röplapokat szórt le a béke érdekében. 

                                                           
13 NAGYVÁRADI-M.SZABÓ-WINKLER 1986, 50-61. o. 
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Ezek után a Monarchia is szükségesnek látta a távolsági, 
hadászati bombázók beszerzését. Az első típus a német 
Gotha G IV volt, ebből húsz darabot vásárolt a Monarchia. Ez 
a típus elérhette Hollandiából felszállva Londont is. Ebben a 
kategóriában is foglalkoztak a gyárak saját fejlesztéssel. Újból 
Aspern volt az összehasonlító bemutató és verseny helyszíne. 
A résztvevő gyárak: Aviatik, Phönix, Lohner, Lloyd és a 
Brandenburg. Ez utóbbi gyár nyert a G I típussal. Gyártása 
ezután Albertfalván az UFAG-ban és a bécsi Phönix 
gyárakban zajlott. Kétfedelű, kétmotoros gép volt, 23 méteres 
szárnyfesztávolsággal. A motorokat a Daimler gyártotta, 
teljesítményük 165 LE volt. Személyzete három főből állt. 
Védelmükre két géppuskát rendszeresítettek. Összesen öt 
századot fegyvereztek fel ezzel a típussal. Ezek a bombázók 
sikeresen támadták a Velence-Milano vasútvonalat, a Piave 
hídjait, Milano laktanyáit, erőműveit és a tüzérségi 
lőszerraktárakat. 

A magyar repülőgépgyártás alapvető problémáját az 
jelentette, hogy a Monarchia repülőgépgyártása 1917-től nem 
tudott a kihívásokra megfelelő választ adni. Megjelent a 
nyersanyaghiány, színesfémekben, acélban és fűtőanyagban. 
A motorgyártás lassan folyt a tömítések, golyóscsapágyak, 
kábelek időszakos hiánya miatt. A hadvezetés látta a repülés 
térnyerését a harcászatban és a hadászatban, de hiába 
születtek nagy ívű tervek, a hiány mindent felülírt. Az új 
harceszközök nem jutottak el az olasz frontra, a sérült 
eszközök nem kerültek vissza a hátországba, pedig volt 
javítókapacitás a hazai gyárakban a nyersanyaghiány ellenére 
is. 
 
 

Utószó helyett 
 
A padovai fegyverszünet után Albertfalván havi 40 gépet 
gyártottak, a MÁG havi 24-et, Aszód 16 darabot, de itt volt az 
ország tervező műhelye, agytrösztje. A termelés folyt a 
Tanácsköztársaság idején is. A Vörös Repülőcsapatok kivívták 
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a légi fölényt a Felvidéken, jól alkalmazták a felderítést az 
északi fronton, a cseh intervenciós csapatok mozgásáról 
naprakész jelentést készítettek. A miskolci ütközetben a 
legmodernebb harcászati eljárással alkalmazták a tüzérségi 
tűzvezetést és a szárazföldi csapatok levegőből történő 
támadását. 

A Tanácsköztársaság bukása után a trianoni béke szigorú 
rendelkezéseket tartalmazott. Magyarországnak katonai 
repülőszolgálata nem lehetett. Barres francia ezredes vezette 
Légügyi Ellenőrző Bizottság megsemmisített 119 repülőgépet, 
77 repülőmotort, valamint a gyári célszerszámokat, holott ez 
utóbbiakra a békeszerződés nem vonatkozott.14 1920-ban ezzel 
zárult le a magyar hadi repülőgépgyártás első fejezete. 
 
 
Felhasznált irodalom 
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14 Uo. 66-72., 144-145. o. 
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A HADSZÍNTÉRKUTATÁS ÉS  
TÖRTÉNELEMOKTATÁS TAPASZTALATAI 

 
 
Bevezető 
 
Jelen tanulmány, A hadszíntérkutatás és történelemoktatás tapasz-
talatai cím alatt két kis célt tűz ki maga elé. Egyrészt rövid ösz-
szefoglalást nyújt a hadszíntérkutatás mint önálló kutatási 
terület kialakulásáról, szemléletéről és módszertanáról, vala-
mint Európában és Magyarországon történt megjelenéséről és 
elterjedéséről. Összekapcsolja a hadtörténelem eseményköz-
pontú vizsgálatát az eredmények közép- és felsőfokú oktatás-
ban történő felhasználásával. Másrészt vázlatosan megemlé-
kezik arról a közös kutatómunkáról és az eredmények okta-
tásban történő hasznosításáról, ami a pécsi tagozat jubileumi 
kiadványában nem maradhat említés nélkül. Az elmúlt tíz 
évben a csata- és hadszíntérkutatás nem csak a lokális történeti 
emlékhelyek megőrzésében és katonai események megismeré-
sében játszott lényeges szerepet, de a tagozat – akár mint kuta-
tóhely és kutatói közösség – említésre méltó helyet harcolt ki 
magának a hadtörténelem oktatásban történő hasznosításban 
és a dél-baranyai térséggel ápolt szakmai kapcsolatában. 
 
 
A hadszíntérkutatás és a történelem 
 
Az emberi tevékenység nyomokat produkál a környezetében, 
ahol a csatatér, illetve hadszíntér ennek az emberi viselkedés-
nek a legerőszakosabb formája. A hadszíntérkutatás feladata a 
hadtörténelem terepen megtalálható nyomainak felkutatása, 
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dokumentálása, elemzése és értékelése.1 Ide tartozik a környe-
zetben található tereptárgyak, katonai objektumok, haditech-
nikai, hadiipari termékek és egyéb tárgyi emlékek esemény 
centrikus feldolgozása. Mindezek az eredmények és értékes 
tapasztalatok lehetővé teszik, hogy emberközeli, részletekre is 
kiterjedő ismereteket tárjon fel egy hadtörténeti eseményről. 

A hadszíntérkutatás önálló kutatási irányzatként csak az 
elmúlt évtizedekben jelent meg. Bár mindig volt kapcsolata a 
régészettel, önálló megjelenése és genezise mégis 1983-hoz és 
az Egyesült Államokban található Little Bighorn-i csatatérhez 
köthető. A Richard Alan Fox régész és Douglas D. Scott, a Litt-
le Bighorn-i Nemzeti Park kutatási részlegének vezetője által 
kezdeményezett kutatás az amerikai történelem nyitott kérdé-
seire az egykori összecsapás helyszínén kívánt választ adni. A 
folyó felett magasodó dombok a hősi önfeláldozás példái az 
amerikai történelemben, ahol George Armstrong Custer alez-
redest és a vezetése alatt álló 7. lovasezred katonáit az utolsó 
emberig lemészárolták az indiánok. A klasszikus történészi 
munkát megnehezítette, hogy az események lefolyásáról nem 
maradtak fenn írásos emlékek. Átfogó munka indult a terepen 
fellelhető leletek összegyűjtésére és az eredmények elemzésé-
re. A bűnügyi helyszínelés módszereit alkalmazva törvény-
széki antropológusok, fegyverszakértők, régészek kapcsolód-
tak be a munkába, ahol egy új forrást kívántak elemezni. Ez 
komplexebb információ, mint amit a történettudomány vagy a 
régészet önmagában produkált volna.2 A sikereken felbuzdul-
va és az iskolapéldát követve egy új kutatási terület kezdett 
kialakulni, amire az Egyesült Államok mellett Nyugat-
Európában is felfigyeltek. 

Az 1990-es években a Heidelbergi Egyetemen Történeti- 
és Hadirégészeti Intézet jött létre, 2003-ban a Flamand Régé-
szeti Intézetben Első Világháborús Régészeti Osztály alakult. 
2004-ben megalapították az Egyesült Királyságban a Konflik-
tusrégészeti Közleményeket és 2002-ben a Glasgow-i Egyetem 

                                                           
1 NÉGYESI 2008, 161. o. 
2 Uo. 162. o. 
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volt a házigazdája az első, kétévente megrendezésre kerülő 
nemzetközi hadszíntérkutató konferenciának, a Fields of 
Conflictnak.3 Az eredményeket nem csak a kutatók, de a tár-
sadalom szélesebb körei is megismerhették. A sikereken fel-
buzdulva a BBC 2 két 6-6 részből álló sorozatot készített az 
angliai csataterekről Tony Pollarddal és Neil Oliverrel. A Two 
Men in a Trench4 Magyarországon is bemutatásra került Ássuk 
ki a csatabárdot címmel a Spektrum Televízió adásában. A tör-
ténelemoktatás és a diákok érdeklődését jelzi, hogy a The 
Learning Channel részére hétrészes sorozatot forgattak le a 
világ jelentősebb csatatereinek kutatásairól. A Battlefield 
Detectives (Csatatér Nyomozók) azóta könyv formájában is meg-
jelent. 5 

A csata- és hadszíntérkutatás magyarországi szerveződé-
sének története a 2001-es Csaták néma tanúi című konferenciá-
val vette kezdetét a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. 
Ezt követően, 2002-ben alakult meg a Magyar Hadtudományi 
Társaság Csata- és hadszíntérkutató Szakosztálya, ami célul 
tűzte ki az egykori harcok nyomainak felkutatását és tudomá-
nyos igényű feldolgozását. A szervezeti tevékenység maga-
sabb szintre került, amikor 2007-ben létrehozták a Honvédel-
mi Minisztérium Hadtörténeti Intézetének Hadirégész, Ha-
gyományőrző és Hadisírgondozó Osztályát.6 Ezt a hazai fejlő-
dési ívet törte meg 2013-ra az osztály felszámolása és Hadiré-
gészeti Gyűjteményként a HM HIM Hadtörténeti Múzeum 
Tárgyi Gyűjteményi Osztályba történt integrálása.7 
 
 
 
 

                                                           
3 Uo. 164-165., 171. o. 
4 POLLARD-OLIVER 2002; POLLARD-OLIVER 2003 
5 NÉGYESI 2008, 165-166., 170. o. 
6 NÉGYESI 2003, 202-203. o. 
7 Lásd: http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/hadtorte-
neti-muzeum/targyi-gyujtemenyi-osztaly/hadiregeszeti-gyujtemeny (2016. 
szeptember 1.) 
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A harctérkutatás eredményeinek felhasználása az oktatásban 
 
A múlt század ütközeteinek esemény-centrikus, leletközpon-
tú, vagy a katonák szemszögéből történő bemutatása minden-
hol sikernek örvend. A hadtörténeti kutatások eredményei és 
csataterek romantikus megközelítése mindig vonzotta a fiata-
labb nemzedékeket.8 Az építmények jellemzői, a korabeli fel-
szerelési tárgyak, a katonák által használt fegyverzet meghatá-
rozó elemei lehetnek a diákok megismerő tevékenységének. A 
helyszíni eseményrekonstrukció a tanulók bevonásával él-
ményszerű ismeretszerzést és különböző készségek fejleszté-
sét teszi lehetővé. Egy bunker meglátogatása, esetleg a kör-
nyéken lezajlott katonai események csoportos elemzése fejlesz-
ti a térbeli és időbeli tájékozódás képességét. Nem csak egy 
ütközet vagy rövid összecsapás válik testközelibbé, de a hét-
köznapokon használható ismeretek is elsajátíthatók. A külön-
böző típusú térképek olvasása és készítése lehetőséget teremt 
arra, hogy a diákok eligazodjanak az égtájak között. Meg kell 
tanulniuk meghatározni saját helyzetüket, felmérni egy távol-
ság valós mértékét és szembesülni életszerű problémákkal.9 
Kitűnő példa, amikor a vetületi térkép távolságadati becsapják 
a tanulókat. Egy első világháborús támadás elemzése az Ison-
zó mentén minden további nélkül történhet atlasz és korabeli 
leírás alapján. Mivel ezek a térképek felülről mutatják a ma-
gyar és olasz csapatok mozgását, ezért úgy tűnhet, hogy kiin-
dulópontjuktól csak keveset mozdultak el. A katonáknak a 
valóságban a hegyvidékes domborzat miatt akár 3-4-szer na-
gyobb távolságot is meg kellett tenniük. Ez a praktikus oka 
annak, hogy a lövészárokharcban a térképeket a földfelszínhez 
viszonyítva készítették. A megoldás már valós számadatokat 
tartalmazott a lövészárkok hosszára vagy a két fél peremvona-
la közötti távolságra vonatkozóan. 

                                                           
8 KERTÉSZ 1996, 58. o. 
9 Kertész István a „tér” problematikáját gyakorlatiasan közelíti meg egy ókori 
hadtörténeti példa alapján. Lásd: KERTÉSZ 1996, 62-65. o. 
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A hadtörténelem eseményeinek pontos ábrázolása ki-
emelten tanulságos lehet a katonai oktatásban résztvevőknek, 
hogy ötletet merítsenek belőle, tökéletesítsék ismereteiket, 
közelebb hozzák egymáshoz az elméletet és a gyakorlatot. Az 
elgondolás a magyar katonai közép- és felsőfokú oktatásban 
egyaránt érvényesül, a lehetőségeknek csak az előírt óraszám-
ok szabhatnak határt.10 Már Karl von Clausewitz is hangsúlyt 
helyezett a példákra,11 de ugyanez elmondható a második 
világháború ismertebb tábornokairól, akik szívesen alkalmaz-
tak ókori példákat, hogy sikert érjenek el a harctéren.12 Az, 
hogy a 21. század katonai vezetője sem nélkülözheti a hadtör-
ténelmi események terep- és eseményszintű ismeretét, azt az 
Egyesült Államok haderejének FM 100-5-ös szabályzata is 
példázza.13 

Négyesi Lajos szerint – aki a katonai felsőoktatásban is 
oktat és elsőként honosított meg a csata- és hadszíntérkutatást, 
mint eseményközpontú megismerést Magyarországon – nagy 
jelentőség hárul a hadtörténelemre és a hadtörténészekre a 
háborús helyzet kezdeti tapasztalathiányos állapotában. Né-
gyesi tantermi körülmények között szemléltető anyagokat, 
levéltári forrásokat és saját kutatásainak tapasztalatait hasz-
nálta fel tanóra keretein belül a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemen, majd a jogutód Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men. A katonai felsőoktatásban alkalmazott hadijátékokon a 
leendő katonai vezetők század, esetleg zászlóalj szinten oldot-
tak meg feladatokat. Fotók, térképek és vázlatok alapján re-
konstruálták a helyszínt, és a hallgatóknak egyénileg kellett 
megoldaniuk az előttük álló feladatot. Ezt vetették össze a 
valósággal, de az alkalmi lehetőségtől eltekintve sem az idő, 
sem a távolság nem tette ehetővé, hogy az egykori hadszínte-
rekre is eljussanak.14 

                                                           
10 NÉGYESI 2007a, 221. és 224. o. 
11 CLAUSEWITZ 1961, 174-181. o.; NÉGYESI 2007a, 221-222. o. 
12 KERTÉSZ 1996, 65-66. o. 
13 NÉGYESI 2007a, 221. o.; FM 100-5. 
14 NÉGYESI 2007a, 223. o. 
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Négyesi három kidolgozott példát említ a tantermi óra 
keretein belül feldolgozható eseményekre. Az egyik az első 
világháborúhoz kötődik, ahol magyar katonák 1916 márciusá-
ban készültek elfoglalni az ellenséges olasz árkokat a Mrzli 
Vrh 854-es magassági pontjánál. A területválasztást egyrészt 
az eseményre vonatkozó és rendelkezésre álló magyar és oszt-
rák levéltári források is indokolták, másrészt a szerző több 
esetben szervezett terepbejárást és hadszíntérkutatást a ma-
gaslatra. A tapasztalatok és kutatások alapján a szegedi kato-
nák harcait, mindennapi életét a jelenlegi természeti környe-
zetben, útikönyv formájában is megismerheti az olvasó. Fény-
képek, térképek és a hadszíntérkutatás eredményeinek fel-
használásával a kutatás eredményeit a harcok színhelyén is-
merhetjük meg.15 Az első világháborús hadszínterek jobb meg-
ismerését kínálja tanárok, diákok és érdeklődők számára a 
Csatatér Útikönyvek második része is. Utóbbiban Rózsafi János 
és Stencinger Norbert mutatja be a nagy világégés eseményeit 
és az olasz hadszínteret a székesfehérvári bakák szemszögé-
ből.16 Az eredmények és a szegedi önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetően pedagógus csoportoknak is lehetőségük 
nyílt, hogy a város alakulat- és hadtörténetét a helyszínen is 
megismerhessék és a látottakat, tapasztaltakat a történelemok-
tatásban hasznosíthassák.17 
 
 
A pécsi tapasztalatok felhasználása az oktatásban  
 
A csata- és hadszíntérkutatásban, valamint utóbbiaknak a kö-
zép- és felsőfokú oktatásban történő hasznosításában a Ma-
gyar Hadtudományi Társaság pécsi tagozata évtizedek óta 

                                                           
15 NÉGYESI 2007b 
16 RÓZSAFI-STENCINGER 2008 
17 Lásd bővebben: Tanárok a harctéren. Link: http://www. 
szegedindex.hu/szeged-hirek/tanarok-a-harcteren.html (2012. március 1.); 
Ingyenes tanulmányút történelemtanároknak – Kimentek a doberdói harctér-
re… [2008] Link: http://www.varosivisszhang.hu/?p=2355 (2016. szeptem-
ber 1.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dávid Ferenc 

55 
 
 
 
 
 
 
 
 

saját tapasztalatokkal rendelkezik. A Pécsi Tudományegyetem 
Történettudományi Intézetében Bene Krisztián, Sarlós István 
és a szerző folyamatosan tartott hadtörténeti előadásokat és 
gyakorlati foglalkozásokat egy-egy fegyveres összecsapás 
eseményeinek helyszínén történő rekonstruálása során. Első 
alkalommal 2005-ben, a PTE Modernkori Történeti Tanszék 
második világháborús had- és politikatörténeti szemináriu-
mának hallgatóival szerveztünk terepbejárást. 2010-től már „A 
történelem, rokonszakok és műveltségterületek” és az „Európa és a 
világ a második világháborúban” című kurzusok keretében szer-
veztünk tantermi, múzeumi és helyszíni foglalkozásokat. A 
résztvevők az oktatott kurzus szerint nappali és levelező kép-
zési rend történelem szakos bölcsész és tanár, illetve az egye-
tem Bölcsészettudományi Karának más tudományterületi 
hallgatóságából kerültek ki. A tematika a korábbi kutatások 
eredményei alapján helyszínközpontú és esemény-centrikus 
oktatást tett lehetővé. A hadszíntér-kutatási kezdeményezések 
sorában az oktatásban is hasznosíthatónak ítéltük a 
drávaszabolcsi hídfő 1945. márciusi harcait,18 ugyanezen tele-
pülés körül az 1950-es években épült erődrendszert és az 1956-
os pécsi-mecseki összecsapásokat.19 

A hadtörténelem és a harctérkutatás együttes felhasználá-
sának oktatásban történő hasznosítására két – egymással terü-
letileg szorosan összefüggő – példát szeretnénk kiemelni és 
megemlíteni. Az egyik közvetlen kapcsolatban van egy fegy-
veres összecsapással, a drávaszabolcsi hídfő 1945. márciusi 
harcaival, ami egyetemi kurzus részeként már 2005-ben kipró-
bálásra került, majd 2010 óta évente folyamatosan része a kép-
zésnek. A másik példa az egyazon helyszínen, az 1950-es 
években kiépült, 2007 óta látogatható drávaszabolcsi erőd-
park. Az oktatói tevékenység mindkét esetben két részre oszt-
ható. Az elsőben a résztvevők múzeumi gyakorlati tanóra ke-
retében ismerik meg a hivatkozott időszak lőfegyvereit és más 
tárgyi emlékeit, térképeken a helyszín terepadottságait, vala-

                                                           
18 DÁVID 2007a. 
19 DÁVID 2006. 
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mint dokumentum- és játékfilmen a katonák hétköznapjait, az 
alkalmazott harceljárást. A virtuális (tantermi) eseményre-
konstrukció már a korábbi hadtörténeti ismeretek és a had-
színtérkutatás eredményeinek színtéziseként valósul meg. Ez 
biztosítja, hogy a résztvevők alapvető ismeretek birtokában 
értelmezni és összevetni tudják a tantermi és helyszíni foglal-
kozáson tapasztaltakat. 
 
 
A drávaszabolcsi hídfő harcai 
 
A Magyar Hadtudományi Társaság Csata- és Hadszíntérkuta-
tó Szakosztályának pécsi csoportja rendszeres kutatásokat 
folytatott az 1945-ös drávaszabolcsi hídfő területén. A terepbe-
járások során az egykori tüzelőállások és lövészárkok helye 
azonosításra és felmérésre, az események szemtanúinak visz-
szaemlékezései rögzítésre kerültek. Mindez a rendelkezésre 
álló könyvészeti és levéltári adatokkal kiegészítve, az 1945-ös 
események teljesebb és részletesebb rekonstrukcióját tették 
lehetővé. Ez utóbbi nem csak érdekesség, de nélkülözhetetlen 
alkotóelem az egyes „mikroszintű” ismeretek helyi szintű 
eseményrekonstrukcióként történő hasznosítása során. A 
résztvevőknek saját ismereteik és tapasztalataik birtokában 
kell a rendelkezésre álló háttérinformáció alapján megtalálni a 
választ egy-egy problémára.  

Az 1945. márciusi drávaszabolcsi harcokat elemezve 
alapvető helyszínközpontú kérdés, hogy miért tudták a német 
csapatok két hétig tartani ezt az alig 5x10 km alapterületű híd-
főt a többszörös szovjet-bolgár túlerővel szemben? A választ 
ez esetben is a terepbejárások és kutatómunka során kapjuk 
meg, ami a helyszínre látogató hallgatókat önálló gondolko-
dásra készteti.20 A térkép homogén színnel jelöl egy sík terüle-
tet, ahol a valóságban 1-2 méteres szintkülönbségek, kisebb 
dombok és lapályok könnyíthetik meg a védelem, vagy nehe-
zíthetik meg a támadó feladatát. Kora tavaszi időpontra ter-

                                                           
20 DÁVID 2009; DÁVID 2007b. 
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vezve a terepbejárást észrevehető, hogy a hó olvadása és az 
esőzések minden mozgást megnehezítenek. A megnövekedett 
lehulló csapadékmennyiséget és a hídfőtől északra fekvő ma-
gaslatokról lezúduló vizet a Dráva holtágai mellett a csatornák 
vezetik el. A valóságban ez azzal jár, hogy utóbbiak kilépnek a 
medrükből, szélességük a két- vagy háromszorosára nőhet. A 
körülmények ismeretében a térkép előnyei és hátrányai is vi-
lágossá válnak a résztvevők szemében: a két pont közötti tá-
volság legyőzésére elméletben fordított idő a valóságban a 
többszörösére emelkedik. Egymás mellé illesztve a térképeken 
látható támadási irányokat, valamint a harckocsi személyzete 
vagy egy lövész visszaemlékezését és a terepadottságokat, 
más-más megvilágításba helyez egy eseménysort. 
 
 
A drávaszabolcsi erődpark 
 
A világháborút követő szuperhatalmi szembenállás és feszült-
ség időszakában az ország déli határán 630 km hosszú, meg-
erődített körletek láncolata épült ki 1952 és 1955 között. A 
„magyar Maginot-vonal” megépítéséhez az ország nemzeti 
jövedelmének jelentős részét használták fel, akkori értéken kb. 
7 milliárd forintot költöttek a megvalósítására. 215 zászlóalj-
védőkörletet terveztek megépíteni. Ennek egyik eleme a Drá-
vaszabolcs körül elkészült védőkörlet volt.21 A drávaszabolcsi 
erődpark a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a helyi ön-
kormányzat és a tagozat együttműködésének köszönheti a 
létrejöttét. Az erődpark a település még lakott részének keleti 
szélénél kezdődik és szilárd burkolatú út mentén néhány óra 
alatt bejárható. Az erődpark érdekessége, hogy a második 
világháborús események napjainkban is látható emlékeket 
hagytak maguk után az erődpark látványosságai mellett. En-
nek köszönhetően a drávaszabolcsi összecsapás eseményei 
mellett egy ország háborús félelme és pénzigényes erődítési 
emlékei együttesen is megismerhetők. 

                                                           
21 JAKUS-SUBA 2008, 5-9. o. 
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A térkép a műholdképet és a jelenlegi állapotot (növényzet, 
épületek, utak) ábrázolja. Ez lehetőséget kínál arra, hogy az 
ide látogatók viszonyítási pontokat keresve, egyik látnivalót a 
másik után fedezzék fel. A tanulók topográfiai ismereteinek 
ellenőrzése mellett lehetőség nyílik arra, hogy tanári vezetés-
sel vagy csoportosan saját maguk is elkészítsék a védelem 
vázlatát. A színes térképen nincsen jelölve az erődök tűzveze-
tési rendszere. A mellékelt tervrajzok nem csak az erődök és 
sajátosságaik megismerését segíti, de térképen ábrázolva őket, 
rekonstruálni lehet a védendő terepszakaszokat és a védelem 
tűzvezetését. Az egyes erődelemek egymást támogatták, illet-
ve egy esetleges támadás során a Drávaszabolcs-Gordisa mű-
utat tarthatták volna tűz alatt. Az összefüggéseket ábrázolva a 
következtetések a hallgatók maguk is levonhatják. A tervrajz-
okhoz mellékelt leírás, illetve a haditechnikai eszközök jellem-
zői szabad ötletelést tesznek lehetővé. Az itt szerzett tapaszta-
latok a későbbiekben is segítségükre lehetnek visszaemlékezé-
sek, történeti leírások megértésében és feldolgozásában. 

Egy drávaszabolcsi terepgyakorlat részeként az 1940-es és 
1950-es eseményeket külön-külön és együtt is érdemes a hely-
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színen tanulmányozni. Önálló helytörténeti séta alkalmával a 
történeti megismerés műtárgyközpontú lehetőségét sem zárja 
ki egy látogatás.22 Az erődpark jellegzetes erődtípusokat mu-
tat be, és betekintést ad az ‘50-es évekre jellemző erődítésrend-
szer egy szeletébe. A drávaszabolcsi erődelemek időben nem 
kapcsolódnak a második világháború végi hídfőharcokhoz. A 
két esemény között öt év telt el, de erődítési szempontokat 
figyelembe véve, gyakorlatilag ugyanazokra a stratégiai fon-
tosságú pontokra támaszkodott a vasbeton védelem, ahol (és 
amelyek birtoklásáért) a világháború hídfőharca során is küz-
döttek. Egy helyen maradtak fenn az 1945-ös összecsapások 
nyomai és az 1950-es évek erődépítészeti emlékei. 

A két történeti korszak egymásra simulását bizonyítja, 
hogy a temető környéki lövészárkok és erődök a második vi-
lágháború lövedékeitől sérült sírkövek között helyezkednek el. 
A hosszúkás domb, amit középen a Drávaszabolcs-Gordisa út 
szel át, a német-bolgár erők fő összecsapásainak tanúja volt 
egykor. A helyszíni foglalkozáson minden résztvevő felfigyel-
het a műholdkép és a valóság különbségeire és szabadon ele-
mezheti a dinamikus eseményeket. Az úttól északra és délre, 
magasabban fekvő részen található a drávaszabolcsi temető, 
ami a mai napig magán viseli a támadás és a védekezés nyo-
mait. A korabeli fotók és mozgóképek segítségével rekonstru-
álhatók a korabeli viszonyok. Amikor Gordisa bolgár kézen 
volt, a németek nemcsak a sírkövek fedezékét, illetve a maga-
sabb terep adta lehetőségeket használhatták ki. Félúton a két 
település között, mindkét oldalról egy csatorna és annak ártere 
fogja közre a temetőt, ahol két hídon keresztül lehet leküzdeni 
a természeti akadályt.  
 
 
 
 
 

                                                           
22 CSEPALA-HORVÁTH-KATONA-NAGYAJTAI 2000, 446. o.; Lásd még: 
ONGO 2008. 
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Összegzés és eredmények 
 
A fent kiragadott hazai példák szemléltetik, hogy a hadtörté-
nelem helyszíni eseményei csak előzetes kutatómunkával és 
helyben ismerhetők meg, valamint azt is, hogy utóbbiak nem 
lehetnek pusztán önmagukért valók. Összegzésként megálla-
pítható, hogy a tagozatnak az egykori drávaszabolcsi hídfő 
környékén folytatott hadszíntérkutatásai és utóbbiak tapaszta-
latai egyrészt példaként szolgálhatnak arra, hogy élménysze-
rűen és gyakorlatorientáltan használhatjuk őket a hadtörténe-
lem közép- és felsőfokú oktatásában. Másrészt szemléltetik, 
hogy a tágabb értelemben vett társadalomi felelősségvállalás 
és együttműködés keretében az egyetemi – jelen esetben had-
történeti – kutatóműhelyek felelősségét is, hogy tevékenysé-
gükkel helyi szinten támogassák egy kistérség közösségét 
helytörténeti emlékeik megőrzésében, az oktatásban történő 
hasznosításában vagy a lokális turisztikai vonzerő fejlesztésé-
ben. 
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HUDÁK KRISZTINA 

 

MŰKINCSEK AZ ELMÚLT HÚSZ ÉV 
HÁBORÚS ZÓNÁIBAN. 

HOGYAN VÁLT BIZTONSÁGPOLITIKAI KÉRDÉSSÉ 
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM HELYZETE? 

 
 
Az elmúlt tíz-tizenöt évben egy új, izgalmas kutatási ágként 
jelent meg a militarizmus1 és a kulturális örökségvédelem 
kapcsolatrendszerének kutatása, illetve az ezzel kapcsolatos jó 
kormányzati, katonai stb. döntések meghozatala. Ma már tud-
juk, hogy a háborúk a feltételezettnél sokkal szorosabb kapcso-
latban vannak a műtárgycsempészet jellegének és volumené-
nek alakulásával. Rövid tanulmányomban néhány sarokpon-
tot szeretnék az örökségvédelemmel kapcsolatos szemléletvál-
tásból kiemelni és példákkal alátámasztani.  
 
 

Az elmúlt évek két trendje: a gyenge államok számának 
és a műtárgycsempészet volumenének megugrása 
 
A hidegháború befejeztével új típusú kihívások jelentek meg, 
amelyek gyökerei messzire nyúlnak a múltban. A fogalom 
megjelenése összefüggésben van azzal a II. világháború óta 
tartó folyamattal, amelyben tömegesen pusztul az emberiség 
kulturális öröksége, elsősorban a fegyverek technikai képessé-
gei miatt.2 Napjainkban már olyan tényezők is szerepet játsza-
nak, mint a humán biztonság, amely a korábbiakban kevésbé 

                                                           
1 A militarizmus esetében Rachel Woodward fogalmi értelmezését követem. 
Lásd WOODWARD 2004, 3. o. 
2 JOHNSON 2007, 119-152. o.; MYERS – KULISH 2016; ANTIQUITIES 
COALITION 2016. 
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volt hangsúlyos. Emellett megjelent egy olyan érték, mint az 
emberiség egyetemes kultúrkincse.3 

Az antik tárgyakra szakosodott aukciók világában évtize-
dek óta tendencia, hogy az illegális műkincs-kereskedelembe 
bekerülő régészeti korú tárgyak egyik fontos forrását jelentik a 
politikailag-katonailag instabil, vagy már háborúval sújtott 
területek régészeti lelőhelyei. 4 Ezeken a területeken nemcsak a 
rablóásatások és a fémkeresősök okoznak helyrehozhatatlan 
károkat, hanem az elpusztult vagy kirabolt köz- és magán-
gyűjtemények anyagai is. A műkincs mindig stabilan értékál-
ló, sőt idővel értékét növelő zsákmányt jelent az illetéktelen 
kezek számára. 

Az illegális műtárgy-kereskedelem volumene az egész 
Közel-Keleten, de világviszonylatban is évről évre nő.5 A nö-
vekedés többek között a világpolitikai átrendeződés, illetve a 
globalizáció és annak negatív következményei számlájára ír-
ható.6 Az elmúlt huszonöt évben még több ún. bukott állam 
(failed states) küzd világszerte a fennmaradásáért, mint koráb-
ban.7 Ennek jele a migráció mellett többek között a vallási ala-
pú radikalizálódás is.8 
 
 

Műkincsért fegyvert 
 
A háborús zónákból, valamint az ún. bukott államokból szár-
mazó műkincs-kereskedelemből befolyt pénzek visszaforgatá-
sa a háborúba, háborús célokra évtizedek óta ismert, de az 
Iszlám Államnak a korábbi időszak aszimmetrikus hadviselő-
inél jóval jelentősebb mértékben származnak bevételei a mű-
tárgyakból. Sőt, a műtárgy-kereskedelem az Iraki és Levantei 
Iszlám Állam (ISIL) bevételi forrásainak egyik nagyon fontos 

                                                           
3 PETROVIC 2013, 13-15. o.; ETHICS, LAW AND ARMED CONFLICT 2016. 
4 Vö. RENFREW 2000 és MARTOS 2013. 
5 AMIN 2016. 
6 Vö. HADNAGY 2005. 
7 GAZDAG 2011, 124. o.; MARSAI 2014. 
8 MARSAI 2016, 93-111. o.; KIS-BENEDEK 2016, 29. o. 
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pillére.9 Mivel a gyenge vagy bukott államok területén az ott 
működő rezsimek képtelenek saját területük ellenőrzésére,10 a 
terület kulturális kincsei is komoly veszélybe kerülnek. Az 
ISIL naponta kb. 3 millió dollárt keres csak ebből a bevételi 
forrásból a feketepiacon, amelyet állami monopóliumként 
kezel.11 A közép-amerikai drogbárók világához hasonlóan az 
Iszlám Állam mint államként viselkedő gerillaszervezet12 ese-
tében is megfigyelhető, hogy ugyanaz a kör teríti a tárgyakat, 
amely a fegyverkereskedelmet is bonyolítja. Azaz a műkin-
csekkel kapcsolatos orgazda hálózatok13 felderítése14 a fegy-
verkereskedelemre is fényt deríthet, és így az ezekből befolyó 
pénzek elapasztása az ISIL háborús forrásainak csökkenésével 
jár. Ezért több nemzetközi projekt is alakult az elmúlt néhány 
évben, jelentős kormányzati támogatásokkal, amelyek a kor-
társ illegális műkincs-kereskedelem folyamatainak felderítésé-
re és elemzésére szakosodtak.15 
 
 

A kulturális örökség helyzete mint biztonságpolitikai 
kérdés 
 
A fegyverkereskedelemmel való összefonódása és az óriási 
illegális pénzösszegek mozgása miatt egyre nagyobb fontos-
ságot kap a nemzetközi örökségvédelem, illetve annak aktuá-
lis helyzete a nemzetközi biztonságpolitikában. Kijelenthető, 
hogy biztonságpolitikai kihívássá vált a nemzetközi, regionális 
vagy lokális örökségvédelmi helyzet, valamint annak elemzé-
se. Hasonlóan fontos a humánbiztonsággal, az egyéni és kö-
zösségi identitással való összefonódása is. 

                                                           
9 WHITMAN 2015; KIS-BENEDEK 2016, 34. o. 
10 KIS-BENEDEK 2016, 29. o. 
11 KIS-BENEDEK 2016, 35. o. 
12 Vö.: KIS-BENEDEK 2016. 
13 ZEED 2015. 
14 WHITMAN 2015. 
15 Például. a Glasgow-i Egyetem: http://www.gla.ac.uk/postgraduate/ 
taught/antiquitiestraffickingandartcrime/. 
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A kulturális örökség károsítása, mint az egyéni/közösségi 
identitás elleni sérelem – A kulturális örökség, mint a 
kulturális identitás része 
 
A kulturális örökség elpusztítása egyfajta háború az ellenfél 
múltja, jelene és a jövője ellen, annak totális eltiprása, megalá-
zása. A kulturális identitás pusztítása az egyén és a közösség 
lába alól kihúzza a talajt, rombolja morálját.16 Jól példázza ezt, 
hogy amikor 2003-ban Irakban az Iraki Nemzeti Múzeumot 
kifosztották, illetve más lelőhelyeken és múzeumokban is 
pusztítások történtek, az iraki emberek a kulturális károk mi-
att teljesen összezavarodtak, frusztráltak lettek.17 A kulturális 
identitás sérülése, elvesztése könnyen befolyásolható, labilis 
idegállapotú embereket eredményezhet, így tényleges bizton-
ságpolitikai kockázatot jelent. 
 
 

Szerepet kaphat-e a kulturális örökségvédelem a katonai-
politikai tervezésben? 
 
A hidegháború utáni új európai és nemzetközi biztonsági 
struktúrában új jelenségként figyelhető meg nemcsak a 
geostratégiai irányváltás (a figyelem áthelyeződése Európáról 
a Közel-Keletre, Afrikára stb.), illetve a már meglévő nemzet-
közi szervezetek szerepének hangsúlyosabbá válása (haté-
konyság javítása, gyorsabb döntéshozatal), hanem az átfogó 
megközelítések előtérbe helyezése, valamint a hosszú távú 
megoldásokra, hosszú távú stabilitásra való törekvés is. Ezt az 
átfogó, globális struktúrát egymást kölcsönösen erősítő intéz-
mények hatékony rendszerével kívánták megoldani. A 2001. 
szeptember 11-i, majd az elmúlt időszak eseményei nyilvánva-
lóvá tették az integráció szükségességét. Alapvető fontosságú 
lett az a felismerés, hogy a rendőrségi bűnüldözésnek, a vám-
hatósági és pénzügyi szerveknek, valamint a hadügyi terve-

                                                           
16 BEVAN 2006, 19. o. 
17 Vö. BOGDANOS 2004. 
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zésnek a korábbiaknál sokkal szorosabban együtt kell működ-
nie az állampolgárok biztonságának garantálásához. Előtérbe 
kerültek a komplex vizsgálatok, adatcserék, valamint az elem-
zők, szakértők bevonása.18  

A 2000-es években örökségvédelmi szempontból nagyon 
tanulságos eset volt a 2. iraki háborúban az amerikai hadse-
regnek az iraki régészeti örökséggel kapcsolatos viszonya. Az 
Iraki Nemzeti Múzeum (Iraq Museum) kirablása 2003. április 8-
11. között, pár nappal az amerikai csapatok bevonulása után 
fatális hiba volt.19 A leletek egy részét – mivel gyakorlatilag 
őrizetlenül hagyták a múzeumot – rablók lopták el.20 Ameny-
nyire elhibázott volt azonban ez a lépés, annyira briliánsnak 
bizonyult pár hónappal később a műkincs-amnesztia, amikor 
büntetlenül lehetett visszahozni az elvitt tárgyakat. Ekkor na-
gyon sok tárgy visszakerült a múzeumba. Az örökségvéde-
lemmel kapcsolatos nemzetközi szemléletváltozást 2003-2009 
között jól jelzi az Egyesült Államok presztízsvesztesége a fosz-
togatásokkal kapcsolatban.21 Nem jelenthető ki egyértelműen, 
hogy az amerikai hadsereg korábban nem törekedett a kultu-
rális örökség megőrzésére és nem volt példa az amerikaiak 
részéről a műemlékek védelmére. Az 1991-es öbölháborúban 
az uri zikkurat-ra provokációnak kitett két iraki felségjelű va-
dászgép támadásáról is letettek az amerikai csapatok.22 
 
 

A katonai és diplomáciai akciók koordinálása (integrált 
stratégia) és a kulturális örökségvédelem kérdése 
 
Charles Krulak amerikai tábornoknak az 1990-es évek végén 
elhíresült elmélete, az ún. háromelemű/blokkos háború kon-

                                                           
18 MYERS – KULISH 2016; MÜNKLER 2005, 191., 193-194. o. 
19 A 2003. április 8-11. közötti fosztogatások felelősségét az amerikaiak az 
iraki hadseregre hárították, azonban a későbbiekért vállalták a felelősséget. 
BOGDANOS 2004, 196. o. 
20 Uo. 119. o. 
21 Uo.; ROTHFIELD 2009, 122-133. o. 
22 MILLIGAN 2008, 98-99. o. 
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cepciójában (three block-war conception) egymást átfedő tevé-
kenységekként szabja meg a magas intenzitású háborús műve-
letet, a békefenntartó műveletet, valamint a humanitárius se-
gítségnyújtást, amelyek gyakran párhuzamosan zajlanak. A 
precíziós hadviselés, az infrastruktúra védelmének igénye 
megköveteli a helyi kulturális örökség védelmét, hacsak nem 
jár kiugró katonai nyereséggel annak katonai célpontként való 
kezelése. A meginduló katonai műveletekkel párhuzamosan 
hatékony lépéseket kell tenni az örökségvédelem ügyében is,23 
hogy a probléma ne eszkalálódjon, ne alakuljanak ki újabb 
problémák (fosztogatás, feketepiac megerősödése, frusztrált 
népcsoportok), amint azt a 2. iraki háború kezdete jól mutatja. 

Az örökségvédelemnek, a kulturális identitás minél haté-
konyabb védelmének egyszerre kell illeszkednie a hagyomá-
nyos háborúk és az újonnan megjelenő, új típusú háborúk 
sajátosságaihoz.24 A legfontosabb globális és regionális ve-
szélyforrások, biztonsági kihívások a kulturális örökségvéde-
lemmel kapcsolatban két, egymással összefüggő csoportra 
oszthatók: 1. hadurak, klánok megerősödése a műkincs-
csempészetből, orgazdák megerősödése, új orgazdák megjele-
nése, fegyvervásárlás, pénzmosás, hamisítás (ebben külső or-
szág bekapcsolódása pl. Kína), ember okozta katasztrófák 
(múzeumok kirablása) – mindez növeli a terrorizmusveszélyt. 
2. az emberek szociális biztonságának sérülése: társadalmi 
vagy etnikai alapú kirekesztés (a cél egy adott közösség mű-
emlékeit, történeti értékeit megsemmisíteni), vallási szélsősé-
gesek, pszichológiai hadviselés kérdése. 

A modern háborúk, a bűnügyi felderítés és a kortárs mű-
kereskedelem együttes tárgyalásakor a hazai és nemzetközi 
kutatók általában az alábbi kérdéseket, vagy ezek variációit 
szokták feltenni, amelyekre általában hasonló válaszokat ad-
nak. A teljesség igénye nélkül ezek a következők lehetnek: 
Hogyan kerül a műtárgyeladásból származó pénz a háborúk 
finanszírozásába? Változtak-e, és ha igen, hogyan a módszerek 

                                                           
23 DORN – VAREY 2009. 
24 DEÁK 2005. 
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az elmúlt húsz évben? Milyen szerepe és felelőssége van a 
múzeumoknak, köz- és magángyűjteményeknek a vásárlásai-
kat megelőző eredet-ellenőrzés folyamán? Összefonódnak-e a 
legális és illegális csatornák, és ha igen, hogyan? Növeli-e a 
háború kiváltotta műtárgy-konjunktúra a hamisítványok 
mennyiségét? Mit érdemes és mit lehet technikailag megté-
vesztő minőségben hamisítani a mai régészeti műkincspiacon? 

A két csoport vizsgálatának eredménye: 1. A műkincs-
csempészet jelenleg a háborúk egyik finanszírozási módja, 
emellett a műkincsrombolással tudatosan befolyásolják a mű-
kincsek piaci árának alakulását, felnyomják az árakat. 2. Az 
etnikai tisztogatás mellett megjelenik a kulturális tisztogatás 
fogalma, az Iszlám Államban a műkincsrombolás a pszichikai 
terror eszköze. 

Az Iszlám Állam fenyegetése és az új típusú terrorizmus25 
veszélyének fokozódása örökségvédelmi szempontból is átfo-
gó megoldásokat követel, ami egyben új eszközként szolgál-
hat. Az agressziót megelőző, illetve a válsághelyzetet kezelő 
közös védelem egyik eleme lehet, lett a kulturális örökség vé-
delme, mint az etnikai és kulturális identitás védelme, amely 
egy térség stabilitásának fontos eleme. Ezekre az erőfeszítések-
re, hogy a válságkezelésbe bevonják a kulturális örökség pusz-
títását is, mint jogi kategóriát, jó példa a továbbiakban bemuta-
tandó Maliban történt eset. 

A NATO stratégiai koncepciójában szintén új elemként je-
lent meg az 1990-es évek végén a konfliktus-megelőzésre való 
felkészülés fontossága.26 
 
 
 
 
 

                                                           
25 SZTERNÁK 2003, 41-45. o.; BODA 2003, 69-76. o.; KURTA 2003, 99-104. o.; 
HADNAGY 2005; GAZDAG 2011, 176. o. 
26 KŐSZEGVÁRI 2001, 20. o. 
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A kulturális örökség pusztítása mint jogalap a nemzetkö-
zileg körözött bűnözők elfogásához 
 
Reménykeltő és új helyzetet teremthet, hogy a kulturális örök-
ség elpusztítása, a szándékos műemlékrombolás idén márci-
usban jogalapként tudott megjelenni a Hágai Nemzetközi 
Büntetőbíróságon (ICC) a szalafita Ahmad al-Mahdi al-Faqi 
ügyében. Al-Faqi Mali északi részén, az UNESCO Világörök-
séghez tartozó Timbuktu 15-16. századi, mecseteiből és mau-
zóleumaiból álló együttesének esett neki társaival. UNESCO-
pénzből sikerült tizennégy mauzóleumot valamilyen mérték-
ben helyreállítani a hatóságoknak, al-Faqit már 2015 szeptem-
berében elfogták, de csak 2016 márciusában tudták jogilag 
bizonyíthatóan elmarasztalni. Ahmad al-Mahdi al-Faqi az első 
olyan gyanúsított az ICC őrizetében, akit vallási vagy törté-
nelmi műemlékek megsemmisítésének háborús bűntettével 
vádolnak. A férfit, aki szalafita muszlimként bálványimádás-
nak tekinti a helyi szúfi iszlám műemlékeket, tíz timbuktui 
történelmi épület, köztük kilenc középkori mauzóleum és egy 
mecset ellen elkövetett támadás irányításával vádolnak. Al-
Faqi tagja volt az al-Kaidával kapcsolatban álló, Ansar Dine 
(Hit védelmezői) nevű szalafita csoportnak, amely 2012-ben 
Mali északi részét uralta. Az iszlám szélsőségesek fejszével és 
feszítővassal tizennégyet leromboltak Timbuktu tizenhat ma-
uzóleuma közül (valamennyi az ősi város nagy gondolkodói-
nak síremléke volt).27 

A bíróság hágai székhelye a nemzetközi igazságügyben 
kulcsszerepet tölt be. Precedens értékű, hogy a vádat képvise-
lő gambiai jogász, Fatou Bensouda pótolhatatlan történelmi 
műemlékek lerombolásáról, valamint teljes közösségek méltó-
sága, identitása, vallása és történelmi gyökerei elleni szívtelen 
támadásról beszélt a bírák előtt. Így az ügyészség már elegen-
dő bizonyítékkal rendelkezik a büntetőeljárás megindításához. 
Külön említésre méltó, hogy a vád a vádlott tetteit a szíriai 

                                                           
27 A Maliban történteket kimerítő alapossággal dolgozta fel Puskás Anna 
szakdolgozatában. PUSKÁS 2016. 
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Palmyrában történtekhez hasonlította, ahol az Iszlám Állam 
nevű dzsihadista csoport fegyveresei ókori építményeket tet-
tek a földdel egyenlővé. 
 
 

Kísérletek az örökségvédelmi kockázatelemzés módszere-
inek kidolgozására 
 
Milyen jelei és eredményei vannak az elmúlt húsz évben az 
integrált elemzésre való törekvésnek? 
 
Mivel az örökségvédelem állapota finom indikátora az adott 
ország biztonságpolitikai helyzetének, ezért az örökségvédel-
mi kockázatelemzés készítése nemcsak a régészek és a bűn-
ügyi felderítés számára szolgálhat tanulságokkal, de a bizton-
ságpolitika iránt érdeklődők számára is. A fenyegetés kihívá-
sára adandó megfelelő válaszlépést28 megelőző elemzés fontos 
része lehet az örökségvédelmi kockázatelemzés, különösen 
azokban az országokban, amelyek műkincsei a feketepiacon 
nagyon kelendőek, és ezáltal magasabb illegális jövedelem 
származik belőlük.  
 
A militarizmus megjelenése az örökségvédelmi előrejelzések 
készítésében 
 
A globalizáció következtében a tér és az idő összesűrűsödése 
figyelhető meg, távoli események hatása jelenik meg a közvet-
len környezetünkben. Együttműködésre van szükség nemzet-
közi és nemzeti szinten is a rendészeti szervek és a kulturális 
szereplők között.   

A rendelkezésre álló tér, akár egy ország területe, akár 
más módon meghatározott méretű tér katonai, illetve bűnügyi 
szempontú felderítésekor, elemzésekor, felügyeletekor min-
denképpen érdemes örökségvédelmi szempontból is elemzé-
seket készíteni. Az elmúlt néhány évben megjelenő tendencia, 

                                                           
28 HADNAGY 2005. 
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hogy szakértőket, elemzőket alkalmaznak egyes államok az 
ilyen szempontú vizsgálatra.29 Az instabil térségek, vagy há-
ború által sújtott, hadműveleti zónává vált területek vizsgála-
takor a nemzetközi konfliktusok általános válságkezelésének 
lépéseit szokták alkalmazni, SWOT-elemzéseknek a megfigye-
lési folyamatba való beiktatásával. 1. információk folyamatos 
feldolgozása – elemző munka30 - monitoring, kontrolling, ér-
tékelés.31 2. döntéshozatal. 3. a katonai és a diplomáciai (poli-
tikai) akciók koordinálása (integrált stratégia). 
 
Milyen megoldásokkal csökkenthető az örökségvédelmi 
kockázat? 
 
A döntéshozatalban a biztonsági kockázatokat, amennyire 
csak lehet, minimalizálni kell. Ennek része az örökségvédelmi 
kockázat mérséklése is. 

                                                           
29 A katonai elemzőkhöz hasonlóan dolgozó bűnügyi örökségvédelmi elem-
zők többek között az alábbi kérdésekre keresik a választ, elsősorban térké-
pekkel, táblázatokkal dolgozó digitális alkalmazások segítségével: Milyen 
leletek felbukkanása várható a műtárgypiacon? Milyen leletek felbukkanása 
várható egyes társadalmi csoportoknál, pl. a menekülteknél? (Például kismé-
retű, nem-fém szobrok, amelyeket a fémdetektor nem mutat ki.) Mely múze-
umok anyaga jelenhet meg a műtárgypiacon? (Az egyes múzeumok veszte-
ségállományának minél pontosabb ismerete.) A gyenge, vagy hadszíntérré 
vált államok korábbi közgyűjteményei helyzetének elemzése. Részletes, 
tárgytípusokra lebontott előrejelzés készítése a műkincscsempészetben vár-
ható tendenciákról (ábrák, fotók, táblázatok, grafikonok, diagramok) stb. Vö. 
MRÁZ 2001, 25. o. 
30  PARCAK – GATHINGS 2016, 188-205. o. Az elemző-értékelő munka álta-
lános szempontjainál az elemző felhasználja a globalizáció és az információs 
technológiai forradalom nyújtotta lehetőségeket. Szüksége van az adott tér-
ség katonai-biztonságpolitikai helyzetének ismeretére; a veszélyben lévő 
ismert, elsősorban kiemelt fontosságú (világörökségi, stb.) lelőhelyeket 
számba veszi; a terület köz- és magángyűjteményeit számba veszi, helyzetü-
ket elemzi; az adott területen folyó háború/háborúk során használt fegyve-
rek romboló hatásának elemzése (milyen mélységben, mekkora területen 
rombolt/rombolhat); katonaföldrajz – „örökségvédelmi földrajz”, ebből 
örökségvédelmi előrejelzések készítése. 
31 Erre példa a Parcak-féle Satellite Remote Sensing for Archaeology. 
PARCAK 2016. 
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A szélsőségesek az ellenféllel együtt annak múltját is el 
szeretnék törölni. Az ellenük való fellépésben fontos szerep-
hez juthat a pozitív propaganda az európai, nyugati kultúra 
értékeiről.32 A humán biztonság egyetemes fenyegetései közé 
sorolható a kulturális identitáshoz, kulturális örökséghez való 
jog (az egyéni vagy közösségi biztonság sérelme). A sajtón 
keresztül történő szemléletformálás, a közbizalom az egyete-
mes értékekben, a restitúciók ügyében a törekvés a megalázás 
nélküli megoldásokra (face serving solution) (sokadik gazdájá-
nál van az illegális, majd legálissá tett régészeti lelet) és köz-
ben a gazdasági piac biztonságának minél teljesebb garantálá-
sa (a műkincspiac legális keretek között tartása, az aukciós 
árak alakítása) mind magát az adott államot teszi biztonságo-
sabbá. Fontos, hogy minél jobban körbebástyázzuk jogilag, 
kollektív védelemként az egyént és a közösséget, mert a globa-
lizálódó világban a kulturális identitás megőrzése kulcsténye-
ző lehet a béke fenntartásában. 
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JÓNÁS CSABA 

 

KÉT PART KÖZT HÁNYÓDVA, 
HÁROM OROSZLÁNTÓL KÍSÉRVE. 

MAGYAR KATONA- ÉS HADIFOGOLYSORS 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN 

 
 
A tanulmány célja a második világháború végén Németor-
szágba szállított magyar katonák sorsának vizsgálata, a hábo-
rú befejezését követő angol hadifogság bemutatása a körül-
ményeket és az ellátottságot tekintve javarészt Nagy Zoltán,1 
egy mindezt átélt magyar katona naplójára támaszkodva. 
 
 

Általános helyzet Magyarországon 1944 decemberéig 
 
Magyarország második világháborús szerepvállalását nagy-
ban befolyásolta az első világháborút követő trianoni békedik-
tátum, amely hazánk minden téren való megcsonkítását 
eredményezte. E helyzet olyan kényszerpályát teremtett a 
magyar politikának, amely a későbbiekben a háborúba való 
belépésünket eredményezte, és olyan lépések sorozatát jelen-
tette, amelyeket nyugodtan nevezhetünk tragikus végkimene-
telűeknek. 

1944. március 19-én a német csapatok megszállták Ma-
gyarországot, és Sztójay Döme alakított kormányt. Elkezdő-
dött a demokratikus intézményrendszer felszámolása, a pár-
tok, a nem kormányhű lapok betiltása és májustól a zsidók 
koncentrációs táborba szállítása. A magyar gazdaság teljesen a 
német háborús erőfeszítéseknek rendelődött alá. 

                                                           
1 Nagy Zoltán (1912–2003) a nagyapám volt, a tanulmány az általa írt napló 
(1944. december – 1946. május), és egyéb dokumentumok, művek 
feldolgozása, ismertetése. 
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Új helyzetet teremtett az augusztus 23-ai romániai fordu-
lat, amely jelentős zavart okozott a térségben állomásozó né-
met csapatok körében. E fordulat után Magyarország valószí-
nűleg ki tudott volna lépni a háborúból, hiszen az ország terü-
letén a német katonai erő minimális volt és nem lett volna 
képes megakadályozni ezt a lépést. Horthy és munkatársai 
azonban rosszul mérték fel a helyzetet, továbbá Horthy – 
mondhatni lovagias viselkedése miatt – ezt a lépést a fegyver-
társakkal szemben csak úgy engedte volna meg, ha előtte nyíl-
tan tájékoztatja a helyzetről Hitlert. Ez a tisztességes viselke-
dés azonban Hitlerrel szemben nem hozhatta meg a kívánt 
eredményt, és a kormányzónak be kellett látnia, hogy a hábo-
rúból való kilépést más úton kell foganatosítania, hiszen ő is 
ismerte a bismarcki igazságot, miszerint egy nemzet sem köte-
les feláldozni magát szövetsége oltárán. 

Ennek első jele a Lakatos-kormány kinevezésében mutat-
kozott meg, amelynek feladata a kiugrás előkészítése volt. A 
belpolitikában a kedvező hatások számottevőek voltak, hiszen 
a minisztériumok és a megyék éléről eltávolították a szélső-
jobboldali politikusokat, illetve a zsidók deportálásáért köz-
vetlenül felelős két belügyi államtitkárt, Baky Lászlót és Endre 
Lászlót. A németek követelése ellenére biztosították a megma-
radt zsidók bántatlanságát és Eichmann hivatalát bezárták. 
Horthy kiküldte Náday vezérezredest Foggiába, az angol-
amerikai főhadiszállásra a fegyverszüneti tárgyalások előké-
szítésére, de ott azt a választ kapta, hogy: „Magyarországnak az 
oroszokhoz kell fordulnia”.2 Ennek megfelelően, ha nehezen is, 
de elszánták magukat a szovjetekkel való kapcsolatfelvételre, 
és delegációt küldtek Moszkvába Faragho tábornok vezetésé-
vel, ahol egyezményt írtak alá, mely szerint Magyarország 
kiüríti minden 1937. december 31-e után megszerzett területét, 
beszünteti a harcot a Vörös Hadsereggel szemben és hadat 
üzen Németországnak. Az átállást 1944. október 15-ére tervez-
ték, de a német hírszerzés és a nyilasok végig lépéselőnyben 
voltak, és a kiugrást meghirdető proklamáció elhangzása előtt 

                                                           
2 HORTHY 1990, 298. o. 
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tőrbe csalták az átállás egyik kulcsemberét, Bakay Szilárdot, a 
budapesti I. hadtest parancsnokát, a kormányzó fiát, ifj. 
Horthy Miklóst pedig elrabolták. A három magyar hadsereg 
vezetője a harcok folytatására kapott utasítást. Horthy másnap 
a helyzet kényszerűségéből fakadóan és a zsarolás miatt – 
amely az elrabolt fia életben maradásával volt kapcsolatos – 
visszavonta proklamációját és német nyomásra Szálasi Feren-
cet nevezte ki miniszterelnökké. Szálasi később az államfői 
hatalmat is a kezébe vonta, és nemzetvezetőként tetszelgett 
önmaga, illetve hívei előtt.. 

Megszállott országlása során legfontosabb feladatának 
tartotta az ország háborús erőfeszítéseinek fokozását, illetve a 
totális mozgósítást, amely a 14 és 70 év közötti teljes férfila-
kosságot érintette, ugyanakkor folytatta a zsidók szisztemati-
kus megsemmisítését. 

A nyilas „kitartás” csak azt érte el, hogy Magyarország a 
második világháború utolsó nyolc hónapjában hadműveleti 
területté vált, nemzeti vagyonunk 40%-a elpusztult,3 illetve 
hazánkra sütötték az „utolsó csatlós” nem éppen lélekemelő 
jelzőjét. 
 
 

A katonai szolgálat kezdete 
 
A további események ismertetése helyett azonban forduljunk 
a bemutatni kívánt történések fő sodrába, amelyhez azonban 
időben vissza kell lépnünk egészen 1944 májusáig, amikor 
Nagy Zoltán megkapta katonai behívóparancsát. 

Nagy Zoltán kaposvári lakos, 1912-ben született közép-
osztálybeli polgárcsaládban. 1944-ig nem kellett katonai szol-
gálatot teljesítenie, mert már három fiútestvére katonaként 
szolgált, és apja tönkremenetele miatt családfenntartóként 
tartotta el idős szüleit és fiatal húgát. 

Nagy Zoltán sok más, eddig nem katonaviselt társával 
együtt vonult be a katonai szolgálatra való behívóparancsra 

                                                           
3 ROMSICS 2002, 269. o. 
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1944. május 19-én – tehát már a német megszállást követően – 
a kaposvári Honvéd laktanyába. Még azon a napon vasúton 
vitték őket a szolgálati helyükre, Várpalotára. Nagy Zoltán itt 
kapott kiképzést a 6/II-es zászlóalj kötelékében úgy, hogy 
1944 nyarára megszerezte a karpaszományos, azaz a tartalékos 
tiszti képesítést. Míg a várpalotai kiképzés napjai peregtek, 
megtörtént a nyilas hatalomátvétel. Ez az esemény mindenki 
számára – így a honvédek számára is – jelentős változásokat 
hozott, hiszen a nyilasok célja a háború folytatása volt, ennek 
érdekében totális mozgósítást hajtottak végre október 18-tól. 
Ennek értelmében minden hadra fogható erőt bevontak a had-
sereg kötelékébe, új alakulatokat szerveztek, önkénteseket 
toboroztak, továbbá létrehozták Kovarcz Emil vezetésével a 
Totális Mozgósítás Minisztériumát. 

Beregfy Károly vezérezredes, nyilas honvédelmi minisz-
ter október 17-i 53-as háziparancsa értelmében a honvédség 
tagjait felmentette esküjük alól, és a Szálasi iránti hűségre, 
engedelmességre, a hungarista rendszer elfogadására kellett 
esküt tenniük a katonáknak. Mivel a katonák többsége nem 
rokonszenvezett a hungarista rendszerrel és a nyilasokkal, 
számos szökésre került sor. Ezt a nyilasok halállal, vagyonel-
kobzással és a hozzátartozók felelősségre vonásával büntették. 
A hadsereg vezetése a széles körű bomlási folyamatot nem-
csak szigorú intézkedésekkel, hanem nemzetvédelmi tájékoz-
tatókkal is próbálta megállítani, azonban nem sok sikerrel. 

A nyilas rendszer iránt nemcsak a saját katonáik, hanem a 
német vezetés bizalmatlansága is megnyilvánult. Magyar egy-
ségeket osztottak be német seregtestekbe, a magyar seregtestet 
német fennhatóság alá rendelték, ezzel a magyar katonai veze-
tés önállósága megszűnt. Összességében elmondható, hogy a 
Magyar Királyi Honvédség alakulatai a nyilas rendszer létre-
jöttével – már a nyilas hadsereg részeként – felelőtlenül ki let-
tek szolgáltatva a német felső vezetés akaratának, és ez erősen 
összefüggött a magyar katonák külföldre való kiszállításával. 
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A kiszállítás, avagy a magyar katonák Németországban 
 
Szálasi 1944 novemberében azt tervezte, hogy Magyarország 
1945 tavaszáig 20 új hadosztályt állít fel, de csak akkor, ha ez 
német területen történhet meg, mivel „az igazi szellem csak Ma-
gyarországon kívül hathatja át a csapatokat”.4 A magyar csapatok 
Németországba szállításáról ennek megfelelően már 1944 no-
vemberében megkezdődtek a tárgyalások. A Szálasi-kormány 
megbízta Feketehalmy-Czeydner vezérezredest,5 hogy kössön 
megállapodást a német kormánnyal a magyar hadsereg egy 
részének Németországban történő kiképzéséről és újjászerve-
zéséről. A tárgyaló fél vezetője német részről Jüttner SS-
Obergruppenführer volt. 

Ezen tárgyalások értelmében megállapodás született ar-
ról, hogy a magyar kormány Németországba csoportosítja át a 
tényleges katonai szolgálatra kötelezett 21-23 éves fiatalokat, 
továbbá azokat a 24-35 év közöttieket, akik még nincsenek 
kiképezve, illetve százezer 35 éven felüli férfit segédszolgálat-
ra és 18-20 éveseket csapatcélokra.6 15-17 év közötti fiúkat is 
kivittek, ők légvédelmi és légoltalmi szolgálatot voltak hivatva 
teljesíteni. E 20 év körüli fiatalok leventék voltak, tényleges 
harci értékük és képzettségük csekély volt, mégis kb. 40 ezret 
kényszerítettek hazájuk elhagyására. A leventékből páncél-
romboló egységeket hoztak létre, míg a többi Németországban 
kiképzendő magyar alakulatokból a megállapodás szerint 
négy magyar honvédhadosztályt és négy magyar SS-
hadosztályt szerveztek. A terv szerint a hadosztályokat Ma-
gyarországon vetették volna be, magyar parancsnokság alatt 
álltak volna, és vezényleti nyelvnek a magyart szándékoztak 
megtenni. Századonként egy tisztnek, szakaszonként egy al-
tisztnek, rajonként egy katonának németnek kellett lennie. A 
német fél gondoskodott a magyar csapatok fegyvereiről és 

                                                           
4 STARK 1989, 49. o. 
5 Az újvidéki hideg napokért felelős egyik magas beosztású tiszt, aki a 
felelősségre vonás elől Németországba szökve, és ott SS-rangot kapva tért 
vissza Magyarországra a Szálasi-kormány hatalomátvétele után. 
6 VINCELLÉR 1996, 221. o. 
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hadianyagáról, míg élelemről a magyarok maguk. A németor-
szági magyar honvédség kormány által kinevezett főfelügye-
lője vitéz Major Jenő vezérezredes lett. 

A fenti megállapodás megkötése után azonban a németek 
egyáltalán nem törődtek azzal, hogy a papírra vetettek a gya-
korlatban is megvalósuljanak, vagy ha már megvalósultak, 
akkor döntően nem úgy, ahogy arról a felek előzetesen meg-
egyeztek. 

Elhelyezésről Majornak kellett gondoskodnia, és ha nem 
volt megfelelő, a magyar alakulatok nem egy esetben utazgat-
tak ide-oda, amíg nem találtak elfogadhatót. Ez a szervezet-
lenség – a magyar alakulatok óriási létszámából adódóan (580. 
000 fő)7 – zűrzavaros állapotokat eredményezett. A magyar 
katonai vezetés igyekezett minden magyar katonát és csapatot 
nyilvántartásba venni, nehogy elvesszenek a „nagy germán 
tengerben”.8 Az ettől való félelem nem volt alaptalan, hiszen a 
németek el akarták érni, hogy a magyar katonák Hitlerre te-
gyenek esküt, német parancsnokság alá tartozzanak, illetve 
felettük német hadbíróság ítélkezzék. Ebből viharos vita kere-
kedett, de Majorék elérték, hogy ezeknek ne kelljen megvaló-
sulniuk. 

Mégis azt lehet mondani, hogy az események további ala-
kulása tekintetében az idő előrehaladtával a magyar katonai 
vezetés önállósága egyre inkább megszűnőben volt. Jó példa 
erre a magyar SS-alakulatok helyzete, amelyek fölött az elle-
nőrzési jogot elvileg Major személyesen gyakorolta, ám több 
alkalommal is kiderült, hogy még a pontos tartózkodási he-
lyüket sem ismeri. Az is egyértelművé vált, hogy a magyar 
vezetésnek az SS-főparancsnoksághoz, illetve Himmlerhez 
kellett fordulnia, ha valamilyen elképzelése volt a magyar SS-
egységekkel. 

Nemcsak a német vezetés viselkedése volt ilyen lekezelő 
és megalázó, hanem még az egyszerű német katonáké is. Ők 
többségében a magyar katonákban nem fegyvertársat, hanem 

                                                           
7 FÜZES 1994, 32. o. 
8 VINCELLÉR 1996, 223. o. 
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kiképzendő koloncot láttak, akikkel foglalkozni egyszerűen 
időpocsékolás. A magyar-német viszony feszültebbé válását 
nem oldotta a német lakosság viselkedése sem, amely jórészt 
szintén nem a szövetségesi ranghoz méltó módon viszonyult a 
magyarokhoz. Mindez együtt a magyar seregtestek moráljá-
nak nagymértékű visszaesését eredményezte. 

Visszatérve Nagy Zoltán katonaéletének további alakulá-
sához, társaival már ehhez hasonló hangulatban indultak út-
nak Várpalotáról Németország felé 1944. december 7-én. Egy-
ségük (három századból álló aknavetőcsoport) egy olyan 50 
vagonból álló szerelvénnyel indult kifelé az országból, amely-
nek jó része élelmiszerrel volt megpakolva. Az indulás idő-
pontja összefüggött azzal, hogy a szovjetek ekkor már előre-
törtek Székesfehérvár irányába, és a helyzet kritikussá vált. 

A kiutazás körülményeit jól jellemzi Nagy Zoltán, amikor 
a következőket írja: „egy vagonban 40–50-en voltunk összezsúfol-
va, mint heringek a dobozban, alig bírtunk mozogni egymástól.”9 A 
magyar határt Ágfalvánál lépték át, majd Bécsen, Frankfurton, 
Berlinen keresztül december 19-én érkeztek meg Lüneburgba, 
ahol „egy óriási kaszárnyarendszer egyik hatalmas háromemeletes 
épülete”10 lett az otthona az aknavetőcsoport I. századának, 
Nagy Zoltán szolgálati egységének. 
 
 

Katonáink Németországban 
 
Az elhelyezés és felszerelés 
 
Már az előbbiekben szó esett arról, hogy a magyar katonák 
elhelyezésének minőségét nagyban befolyásolta a szerencse is. 
Ennek megfelelően egyeseknek kifejezetten rossz körülmé-
nyek között kellet eltölteniük németországi napjaikat, amely 
megnyilvánulhatott szalmazsákokon való alvásban vagy isko-

                                                           
9 NAGY 1944–1946, 7. o. 
10 Uo. 15. o. 
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lai tornatermekben való elhelyezésben. Ezzel szemben Nagy 
Zoltán aknavetőcsoportjának helyzete merőben más volt. 

Lüneburg kaszárnyarendszere mintapéldája volt a hitleri 
Németország kiképzőrendszerének, az elhelyezés magas fokú 
minőségét illetően. Nagy Zoltán jellemzése szerint a német 
laktanyák szobáiban nem volt semmi kaszárnyaszerű: „mint 
valami hatalmas bérpalota, csinosan berendezett 4-6 személyes szo-
bák függönyökkel, hatalmas ablakokkal, hangulatos színekre festett 
fallal, 2-3 hatalmas lógó izzólámpa, 4-6 csinos ágy hófehér huzattal 
és ugyanannyi szekrényke az ágyak mellett, középen egy nagy asztal 
székekkel. A szobából kilépve volt egy hosszú folyosó, a végén nagyon 
tiszta és vízöblítéses WC-k. A folyosó közepén volt egy hatalmas 
mosdó 28-30 darab kis zuhannyal, amelyek egy alattuk elhúzódó 
csatornába ömlöttek”.11 Tehát a tisztálkodási lehetőségek tulaj-
donképpen kifogástalanok voltak. Ehhez még hozzájárult az 
is, hogy volt egy forróvizes fürdőhelyiség, amelyben hetente 
egyszer mindenki lehetőséget kapott a lehető legteljesebb tisz-
tálkodásra. A higiénia magas foka mellett viszont óriási gon-
dot okozott a felszerelés minősége, mennyisége, illetve az ez-
zel való bánásmód, nemcsak Nagy Zoltán egységének eseté-
ben, hanem általában is. 

Az újoncok többsége nyomorúságos ruházatban érkezett 
Németországba, és noha egész vasúti szerelvények és hajóra-
kományok érkeztek német földre, ezeket a szállítmányokat 
részben ellopták, részben szétosztották a német katonák és a 
polgári lakosság között. Major legfeljebb annyit tudott elérni, 
hogy a kiszállított dolgokat a közelben lévő magyar katonai 
alakulatok kapták meg. Adatok szerint 1945. február 15-ig a 
magyar-német határon 24.000 vagon anyag haladt át, amely-
ből csak 7.500 vagon tartalmát sikerült fellelni és nyilvántar-
tásba venni.12 

A felfegyverzettség szempontjából a helyzetet katasztro-
fálisnak lehetett nevezni, hiszen egész egyszerűen nem volt 
korszerű fegyver. A németek nemhogy a magyarokat, de már 

                                                           
11 Uo. 27. o. 
12 VINCELLÉR 1996, 224. o. 
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saját csapataikat sem tudták kielégítő módon felfegyverezni, 
ezért a magyar katonákat fegyver híján romeltakarításra, 
vasútbizosításra, állások építésére osztották be és hiányos 
fegyverzetű újoncokat vetettek be az ellenség ellen. 

A fent leírt tények ismeretében Major levelet írt 
Beregfynek, amelyben közölte vele, hogy: „Magyarország becsü-
lettel kitart a szövetségesi hűség mellett, harcolni akar, de nem csá-
kánnyal, hanem fegyverrel.”13 Beregfy erre Berlinbe utazott és 
tárgyalt Himmlerrel, valamint Keitellel, de csak ígéreteket 
kapott, amelyek soha nem teljesültek. 
 
 
Élelmezés 
 
A németországi napok nem teltek tétlenül a magyar katonák 
számára, hiszen a kiképzés és az ellenséggel való harc kitöltöt-
te általában minden idejüket. Ahhoz, hogy mindezekre kellő 
energiát tudjanak felszabadítani, megfelelő élelmezést kellett 
volna biztosítani. Ez nagyon sokszor nem valósult meg, hiszen 
már az előbbiekben történt rá utalás, hogy a magyaroknak 
szánt élelemnek sok esetben lába kelt, nem kapták meg a ne-
kik szánt élelmiszermennyiséget. 

Ez rengeteg problémát okozott, hiszen a megfelelő élel-
mezés alapvető fontosságú lett volna az akkori vészterhes 
időkben, amikor a magyar katonák lényegében két tűz közé 
szorulva vergődtek saját szövetségesük cinizmusa és az ellen-
ség szorítása között. 

A lüneburgi aknavetősök élelmezéséről Nagy Zoltán nap-
lójából megtudhatjuk, hogy: „minden héten egyforma volt napról-
napra, csak annyiban mutatkozott változás, hogy hétről-hétre csök-
kent és silányabb, rosszabb lett”.14 A heti élelem napokra való 
lebontásban a következőképpen nézett ki: 

„Vasárnap: korpa vagy tejleves (lefölözött soványtejből), valami 
furcsa savanyú szósz, egy kis darab főtt marha vagy lóhússal esetleg 

                                                           
13 Uo. 227. o. 
14 NAGY 1944–1946, 44. o. 
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hozzá főtt burgonya 8-10 szem, azután pedig valami édes kávé ízű lé 
(ez csak 2-3 hétig volt, azután elmaradt). Vacsora: 2 dkg vaj, vagy 
margarin, 5 dkg véres hurka. 

Hétfő: egy fél csajka kelkáposztaszerű zöld fodros levelű nö-
vényből főzelék (a növényt nem ismerem, sehol másutt nem termesz-
tették csak Hitleréknél), 1 darab ló vagy marhahús, 8-10 szem bur-
gonya. Vacsora: 2-3 dkg vaj vagy margarin, 2-3 dkg kenőmájas (he-
lyenként burgonyaliszttel keverve). 

Kedd: egy fél csajka geműze, amelynek összetétele marharépa, 
burgonya és apróra darált ló vagy marhahús, mindez vízben elké-
szítve (1500 ember főzelékébe adtak 1 kg margarint, továbbá liszttel, 
rántással ételt soha nem csináltak). 

Szerda: savanyú szósz, 8-10 szem burgonya, hús, egy kis korpa-
leves. Vacsorára vaj, véres hurka. 

Csütörtök: savanyú káposzta, 1 darab öklömnyi darált húsgom-
bóccal, 8-10 szem burgonya. Vacsorára sajt, vaj. 

Péntek: geműze, vacsorára kvaigli és folyékony lekvár. 
Szombat: savanyú szósz, egy vékony szelet hús, burgonya. Va-

csorára vaj, 5-6 szem vitamin cukorka”.15 
Végül pedig mindezekről összesítésképp hadd álljon itt 

Nagy Zoltán véleménye: „ezzel a táplálkozással végeztünk olyan 
gyakorlatokat, hogy még a jó magyar koszt mellett is lefogytunk 
volna erősen”.16 
 
 
A kiképzés és a magyar-német viszony 
 
Németországba kiérkezett katonáink kiképzésük helyszínén 
első kézből tapasztalhatták a haldokló náci rendszer visszás-
ságait a kiképzés, ifjúsági nevelés, szociális viszonyok tekinte-
tében. Egyik szempontból sem volt valami bizalomgerjesztő a 
helyzet, hiszen, ahogy Nagy Zoltán írja: „ez alatt a 145 nap alatt 
kiismertem minden csínját-bínját a náci parádénak, ámításnak, vi-
lágcsalásnak és propagandisztikus hazugságaik egész tárházának”.17 

                                                           
15 Uo. 45–47. o. 
16 Uo. 47. o. 
17 Uo. 19. o. 
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A birodalmat már csak „két fentforgó hatalmas, mindent átfogó és 
lekötő erő tartotta össze: a legkegyetlenebb terror, és a mindennap 
rádión fülbeharsogott olcsó szimpla csalás”,18 valamint „a mozikban 
levetített filmek propagandája a titokban, eldugott helyeken készülő 
új fegyverekről, amelyek mire készen lesznek, az utolsó pillanatban 
borzalmas mindent elsöprő erejükkel megsemmisítik az ellenséget”.19 
Ez és az állandóan befecskendezett „faji injekció”20 tartotta a 
lelket az emberekben és pár hónappal meghosszabbította a 
birodalom haldoklását. Nagy Zoltán beszámolója szerint a 
vallási és erkölcsi nevelés „döbbenetes, szörnyű elhanyagolt volt, 
tudatosan meg volt bénítva, hogy helyet adjon a legkegyetlenebb 
katonai nevelésnek, mert a birodalomban mindenki kivétel nélkül 
katona volt”.21 

Ezzel térjünk át a fejezet tulajdonképpeni témájára, a ki-
képzésre és az ezzel erősen összefüggő magyar-német viszony 
lehetőségek szerinti kielemzésére. 

A magyar katonákat német kiképző őrmesterek és nyilas 
magyar tisztek vették munkába. A német kiképzők elég ta-
pasztalatlanok voltak, mindössze pár hetet töltöttek a harcté-
ren, megbetegedtek vagy megsebesültek, és felépülésük után 
ezzel a feladattal bízták meg őket. Erről Nagy Zoltán így em-
lékszik vissza: „porosz altisztek ordítoztak napestig velünk, de mi 
nem értettük őket, nevettünk rajtuk, és összevissza csináltunk min-
dent, ugrabugráltunk, mint bohócok a cirkuszban, végül már a né-
met altisztek is együtt nevettek velünk óriási erőfeszítéseik sikerte-
lenségén. Így az alacsonyabb rangú altisztek kezei alatt csak lazsál-
tunk és sétáltunk. A német tisztek mind jóindulatú rendes embernek 
bizonyultak, és nem is sokat törődtek velünk”.22 

Érdekes ez a beszámoló, mert döntően a legtöbb vissza-
emlékezés a németek szégyenletes magaviseletéről ír.23 Bizo-
nyára ezen megállapítás jogossága – a kivételek dacára sem – 

                                                           
18 Uo. 20. o. 
19 Uo. 20. o. 
20 Uo. 21. o. 
21 Uo. 
22 Uo. 25–26. o. 
23 VINCELLÉR 1996, 230. o. 
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nem vitatható, ugyanis ahogy közeledett az összeomlás, a ma-
gyar-német viszony egyre jobban elmérgesedett, a túlkapások 
egyre gyakoribbá váltak, és 1945 márciusának végén megszü-
letett a magyarok németek által való lefegyverzéséről szóló 
himmleri rendelet.24 

Ennek következtében a magyar katonákat gyűjtőtáborba 
kísérve hadifoglyokként kezelték. Ezekben a táborokban aztán 
választhattak a német kötelékben való harc, illetve az erődítési 
munkálatokban való részvétel között. Nemcsak az egyszerű 
katonákkal bántak így, hanem a tisztekkel is. A megaláztatásra 
példaként felhozható Heszlényi vezérezredes esete, akit, mint 
a 3. hadsereg parancsnokát, törzsének tisztjeivel együtt árok-
ásásra akartak befogni, és ettől Heszlényi csak úgy tudott 
megmenekülni, hogy öngyilkosságot kísérelt meg.25 

A felső vezetésben is súrlódásokhoz vezetett a kialakult 
helyzet, például Major vezérezredes Hitlert „levegőben élő fan-
tasztának”26 nevezte Beregfy előtt, aki később magas rangú 
tiszttársai bizalmának hiányában lemondott.27 Nemcsak kato-
nai téren voltak nézeteltérések a két fél között, hiszen a lakos-
ság sem nézte jó szemmel a rájuk zúduló magyar emberfo-
lyamot, bár az e téren illetékes Rendulic tábornok parancsot 
adott a jövevények ellátására. A fentiek ismeretében nyugod-
tan kijelenthető, hogy a helyzet tarthatatlansága olyan fokúvá 
vált, amelyet már csak igen nehezen bírt elviselni bármelyik 
fél. 

Visszatérve Nagy Zoltán sorsának alakulásához, mikor a 
nyilasok észrevették, hogy a németek „rendesen és jól bántak a 
katonákkal, ezt már nem tűrhették”.28 Kijárták a német vezető-
ségnél, hogy a további kiképzést a nyilas tisztek végezhessék. 

Reggel 7 órakor keltek, az udvaron kellett mosakodni 5 
perc alatt a téli hidegben, aztán 10 perc volt az ágy rendbera-

                                                           
24 Uo. 232. o. A Szent László hadosztály árulásával indokolták, ez azonban 
nem felelt meg a valóságnak. 
25 TARCAI 1992, 14. o. 
26 VINCELLÉR 1996, 236. o. 
27 Szálasi a lemondást nem fogadta el. 
28 NAGY 1944–1946, 30. o. 
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kására, majd 5 perc a reggelire, amely valami „keserű, kávénak 
nevezett löttyből”29 állt. 10 perc volt felkészülni a kivonulásra, 
és háromnegyed 8-kor lent kellett állni addig, amíg „a nyilas 
tisztek jóllaktak füstölt sonkával és egyebekkel”.30 

Ezután a kiképzés keretén belül nehéz gyakorlatokat kel-
lett végezniük, amelyek délig vagy még tovább tartottak. A 
gyakorlatozás után visszatértek a kaszárnyába, ahol „azonnal 
mintaszerűen kellett rendbehozni magunkat, a sártól, a piszoktól a 
fegyvereket megtisztítani mindenféle hozzávaló eszköz nélkül. Sziszi-
fuszi munka volt, aki nem bírta megcsinálni perceken belül 10 nap 
kaszárnyafogság, 20 nap, sőt 30 nap is volt, ami kijárt érte bünte-
tés”.31 A kaszárnyafogsággal együtt járt az, hogy a büntetett-
nek ugyanazt a napi gyakorlást meg kellett csinálnia társaival, 
csak nem puskával, hanem egy magyar aknavetőcsővel.32 Ha 
az illető összeesett, akkor felrugdosták, „majd a gyakorlatok 
végeztével az aknavetőcsövet hazahozni és ugyanitt a délutáni kivo-
nulásig – a 10 perc ebédszünetet leszámítva – guggolóállásban a 
karon kinyújtva tartani”.33 

Délután megint gyakorlatozás 4-5 óráig, majd a bevonulás 
után a tanteremben elméleti oktatás folyt egészen a fél órás 
vacsoraszünetig. Ezután általános rendrakás következett, majd 
9-kor takarodó volt. 

Általában minden hét szombatján tartottak a kiképzés ke-
retén belül egy „hatalmas 50-60 km-es menetgyakorlatot hajnali 2-
3 órai keléssel”.34 Minden hét egyik napján városi és utcai harc 
gyakorlása történt „egy Heckeingen nevű községben”,35 és majd-
nem minden héten egy éjszaka volt egy éjjeli gyakorlat. 
 
 
 

                                                           
29 Uo. 31. o. 
30 Uo. 32. o. 
31 Uo. 35–36. o. 
32 Uo. 38. o. Súlya 42 kg 
33 Uo. 
34 Uo. 42. o. 
35 Uo. 
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Hadifogollyá válásuk körülményei 
 
A magyar katonák hosszan tartó kiképzése Lüneburgban 1945 
tavaszára befejeződött. Ezek után már elvileg és gyakorlatilag 
is ténylegesen bevethető harci alakulatokká váltak, amit a né-
metek rögtön ki is használva, parancsot adtak az azonnali 
bevetésükre a nyugati fronton. 

Az életük további folytatása ettől kezdve „egy vad, zavaros 
káosz volt”,36 hiszen mindennap új parancsot kapva meneteltek 
ide-oda Felső-Németországban napi átlagban 40–50 kilomé-
tert. Ennek a céltalan gyaloglásnak az oka a felső vezetésben 
bekövetkező válság felerősödése volt mind magyar, mind né-
met részről. 

A Beregfy-féle katonai vezetésnek már nem volt lehetősé-
ge a tényleges irányításra, hiszen minden rendelkezése irreali-
tás volt,37 és csak Szálasi fanatikus képzelgéseit tükrözte, mi-
szerint közel már a győzelem. A németek is csak parancsolni 
tudtak, gyakran nem értesítették a magyarokat a harci helyzet 
alakulásáról, ez pedig a csapatok felmorzsolódását és fogságba 
esését vonta maga után. 

Egy hónapnyi céltalan menetelés után, 1945. május 3-án 
Bad-Seegeberg mellett Nagy Zoltán alakulata is kicsúszott a 
német ellenőrző gyűrűből, és egy német zászlóaljjal együtt 
megadták magukat a „tomiknak”.38 Számukra tehát a háború 
véget ért, angol hadifogságba kerültek. Az általánosságban 
még elmondható, hogy minden szabadon mozgó egység nyu-
gat felé törekedve az angolszász szövetségesek valamelyik-
ének akarta magát megadni. Ez nem volt véletlen, hiszen a 
Vörös Hadsereg kezébe egyik alakulat katonája sem került 
volna szívesen, ez kiderül Nagy Zoltán naplójából is, hiszen a 
szovjeteket már régen megelőzte a rossz hírük. 
 

                                                           
36 Uo. 48. o. 
37 Többek között az 1945. április 26-án kiadott további fegyveres harcra való 
parancs. 
38 NAGY 1944–1946, 50. o. 
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Az angol hadifogság 
 
A számokról általában, avagy mit is jelent a hadifogság 
 
A hadifogságba került katonák sorsa a legszerencsétlenebbek 
közül való volt a második világháborúban, hiszen fogva tartó-
ik általában csak tárgynak vagy ajándékozható munkaerőnek, 
esetleg felesleges tehernek tekintették őket, ráadásul gyakran 
nemcsak a szabadságukat, hanem az életüket is elvették. 

A második világháború idején a hadifoglyok az 1929. jú-
lius 29-én elfogadott 3. genfi egyezményben foglalt bánásmód-
ra voltak jogosultak, amelyet a magyar országgyűlés az 1936. 
évi XXX. törvénycikkel fogadott el. 

Ennek értelmében tilos volt bármilyen formában a hadi-
fogoly életének és egészségének veszélyeztetése, megfélemlí-
tése vagy velük szemben megtorló intézkedések foganatosítá-
sa. A fogságban tartó államot terhelte a hadifoglyok hátor-
szágba való szállítása, emberhez méltó elhelyezése, ellátása, 
egészségügyi gondozása, kapcsolattartásuk biztosítása a külvi-
lággal, valamint az ellenségeskedések befejeződését követően 
a hazaszállításuk. A hadifoglyokat munkavégzésre alkalmazni 
lehetett, de a tiszteket csak önkéntes alapon.39 

Szomorú, de történelmi tény, hogy Európa 8.000 fogoly-
tábora közül – amelyből 5.700 szovjet felügyelet alatt állt – 
csak néhány teljesítette a genfi egyezményben foglaltakat. Ez 
részben a fogva tartók nemtörődömségének, sokszor előfordu-
ló rosszindulatának vagy cinizmusának volt köszönhető, rész-
ben pedig annak, hogy a fogságba esettek hatalmas létszámá-
ból adódóan valóban nehéz lehetett betartani az egyezményt 
és kezelni a kialakult helyzetet. 

Hadifogságba Európában 20–22 millió katona és civil ke-
rült.40 Ennek a hatalmas létszámnak a felét tették ki a hadifog-
ságba esett német katonák.41 

                                                           
39 PAPP 1999, 7. o. 
40 Uo. 
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Magyar részről a második világháborúban a nyugatra te-
lepített 580.000 katona közül 300.000 került angolszász hadi-
fogságba, 280.000 pedig szovjet őrizet alá.42 A magyar hadifog-
lyok megtalálhatóak voltak francia, német, osztrák és olasz 
területen a szövetségesek felügyelete alatt, továbbá Romániá-
ban (ahol ekkor már erős szovjet befolyás érvényesült), illetve 
Belgiumban, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Hollandiá-
ban, Svédországban és Dániában a helyi kormányok fogva 
tartásában. 

A hadifoglyok létszámát illetően elmondható, hogy Dáni-
ában 2.000, Svédországban 1.700, Jugoszláviában 4.000, Lu-
xemburgban 5.000, míg Olaszországban 8–10.000 magyar 
volt.43 Franciaországban ez a szám Stark Tamás kutatásai sze-
rint 40.000-et tett ki,44 de mások szerint elérte a 70.000-es lét-
számot is.45 Ugyancsak Stark szerint a belgiumi magyar hadi-
foglyok létszáma 2.000 fő körül volt,46 míg más vélemények 
szerint akár ennek duplája is lehetett.47 Az angolok Németor-
szág északnyugati részén és Ausztriában 2 millió foglyot őriz-
tek, ebből Kovács Mihály kutatása szerint 80.000 fő volt ma-
gyar.48 Az amerikai fogságban lévő magyarok létszámára vo-
natkozóan adatok nem állnak rendelkezésre. 

A fenti adatokból is látható, a hadifoglyok létszáma 1945 
nyarára többmilliósra duzzadt. Ez azt eredményezte, hogy 
velük kapcsolatban a genfi egyezmény előírásait már szinte 
lehetetlen volt alkalmazni. A helyzet kezelésére a szövetsége-
sek elfogadták Eisenhower tábornok javaslatát,49 mely szerint 
a foglyokat jogvesztetteknek minősítették, akikre a genfi 

                                                                                                                     
41 FÜZES 1994, 26. o. Egészen pontosan 11 .094.000 német katona került 
hadifogságba, ebből 7.745.000 nyugaton, 3.349.000 keleten. 
42 FÜZES 1994, 32. o. A szovjet hadifogságban lévő magyarok összlétszáma 
elérte a 700.000-et. 
43 STARK 1989, 57. o. 
44 Uo. 
45 TARCAI 1992, 43. o. 
46 STARK 1989, 57. o. 
47 FÜZES 1994, 128. o. 
48 KOVÁCS 1989, 50. o. 
49 TARCAI 1992, 24. o. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jónás Csaba 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 

egyezmény előírásai nem érvényesek.50 Így a német és a velük 
szövetséges katonák, akik a fegyverszünet kihirdetése után 
harc nélkül megadták magukat, Disarmed Enemy Forces 
(DEF) vagy a Displaced Enemy Personal (DEP), illetve a 
Surrendered Enemy Personal (SEP) kategóriájába kerültek. 
Ezzel lényegében hadifoglyokból fegyvertelen ellenséges 
erőkké minősültek át, és a sok millió Prisoner of War (POV), 
azaz védelem alatt álló hadifogoly 1945 augusztusára jogait 
vesztette.51 Az intézkedést nem közölték velük, de a változást 
mindannyian a saját bőrükön érezték. 

A szövetségesek indoklása szerint erre a lépésre azért ke-
rült sor, mert szerintük nem létezett német állam, amellyel a 
hadifoglyokkal kapcsolatos tárgyalásokat le lehetett volna 
folytatni, ezért tehát – véleményük szerint – a nemzetközi jog 
előírásait sem lehet érvényesíteni a kérdéses esetben. Ez a ma-
gyarázkodás és jogi okoskodás azonban hamisan csengett, 
mert hiába volt formailag kifogásolhatatlan a döntés, a tisztes-
séggel igencsak hadilábon állt. 

Ugyanis a hadifoglyok jogvesztettsége súlyos következ-
ményeket vont maga után, hiszen éppen a jogvesztettségből 
fakadóan a foglyok egyszerűen adás-vétel tárgyaivá lettek. Jó 
példa erre, hogy az amerikaiak 1945 júniusában másfélmillió 
hadifoglyot, köztük több tízezer magyart adtak át a franciák-
nak, jóllehet a magyarok franciák által való fogságban tartása a 
nemzetközi jog súlyos megsértését jelentette, hiszen Magya-
rország és Franciaország között a második világháború során 
nem volt hadiállapot.52 

A hadifoglyokkal való bánásmód akkor kezdett enyhülni, 
amikor 1945 novemberétől Eisenhower helyét Clay tábornok 
vette át a főparancsnoki poszton, aki már átgondoltabb maga-
tartást tanúsított a rabságban lévőkkel szemben. 
 

                                                           
50 Uo. 
51 Egyedül Mackenzie King kanadai miniszterelnök tartott ki a győzelemben 
tanúsítandó nagylelkűség mellett.  
52 TARCAI 1992, 70. o. 
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Menetelés az ismeretlenbe 
 
Ahogy már az előbbiekben szó volt róla, a szövetségesek nem 
tudtak mit kezdeni a hadifoglyok hatalmas tömegeivel. Ez 
bebizonyosodott akkor is, amikor a hadifogolytáborokba kí-
sérték őket. 

A foglyokat gyakran vonaton szállították, általában nyi-
tott vagonokban, illetve teherautón. A leggyakrabban azonban 
gyalogmenetben hajtották őket a leendő táborozási helyük 
felé. A gyalogmenetek hossza rendszeresen meghaladta a gen-
fi egyezményben foglalt napi 20 km-t.53 

Ami Nagy Zoltánt és fogolytársait illeti, őket Bad-
Seegebergben gyűjtötték össze a város végén egy hatalmas 
legelőn. Itt volt már vagy 4-5.000 német is. Itt aludtak, majd 
másnap az angolok teherautón egy faluba vitték őket, ahol 
„kicsapva a legelőre, mint az elhanyagolt állatok szakadó esőben”54 
dideregtek reggelig. Lényegében ekkor kezdődött meg a hadi-
fogolytáborba való vonulásuk. A faluból délután már gyalog 
mentek tovább „mint valami állatfalka, szennyesen, koszosan, 
angol páncélosok kíséretében”,55 amelyek előtt „valósággal futni 
kellett ziháló tüdővel, szakadó inakkal”.56 Estefelé 15 km-es roha-
nás után egy használaton kívüli gyár épületében helyezték el 
őket. Itt voltak 3 napig, aztán továbbmentek egy majorba, 
majd 4-5 nap múlva egy faluba, amely „direkt a hadifoglyok 
számára lett kiürítve”.57 Itt már 8-10 ezer német volt Nagy Zol-
tán beszámolója szerint. Meglepő módon, ekkor az „angol őrsé-
get német őrök váltották le, úgyhogy az angolok teljesen elmentek”.58 
Ez által az eddigi angol ellátást is felváltotta a német,59 amely 
hihetetlenül gyenge volt, hiszen a németek büntetlenül elve-
hették a magyaroktól – angol felügyelet hiányában – az élel-

                                                           
53 FÜZES 1994, 66. o. 
54 NAGY 1944–1946, 54. o. 
55 Uo. 55. o. 
56 Uo. 56. o. 
57 Uo. 
58 Uo. 
59 Napi egy 34 dkg-os marhahús konzerv és 10 darab keksz. 
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müket, ami azt eredményezte, hogy Nagy Zoltánék „2-3 nap 
múlva támolyogtak az éhségtől”.60 

Egy hét ittlét után egy reggel 250–300 angol teherautó je-
lent meg, az egész falut felpakolták és továbbvitték őket egy 
olyan helyre, ahová már 30 ezer németet gyűjtöttek. Másnap 
reggel pedig „összeverődött az egész hatalmas embercsorda, és 
végtelen hosszú menetben az országúton elindult az ismeretlen 
messzeségben lévő láger felé”.61 Ez az út hatalmas erőpróba volt 
számukra, hiszen napi átlagban 30 kilométert kellett megten-
niük fáradtan, piszkosan, éhesen. Ilyen körülmények között „a 
kis magyar csapat teljesen szétzüllött”.62 Ki erre, ki arra feküdt el 
a szántóföldön vagy éppen az út menti árokban. 

Szerencsére az angolok nem szankcionálták ezt, szemben 
például a szovjetekkel, akik általában az ilyeneket tarkón lőt-
ték. Az angolokra nem volt jellemző az, hogy valaki az út so-
rán meghalt volna a körülmények miatt, nem voltak kegyetle-
nek, nem voltak bosszúállók, minden beszámoló szerint nagy-
vonalúan bántak a foglyaikkal. 

Visszatérve a szerencsétlenül bandukoló magyar hadifog-
lyok sorsához, ők csak mentek egyre éhesebben és fáradtab-
ban. Nagy Zoltán egy nap, 54 km-es gyaloglás után estére 
egyedül találta magát, mint magyar, mert a többiek elmarad-
tak és elkeveredtek. Másnap reggel továbbindulva és 20 km-t 
megtéve találkozott egy magyar sorstársával, aki útba igazítot-
ta egy külön, csak magyar hadifoglyoknak felállított tábor, 
Blekendorf felé. Újult erővel folytatta a gyaloglást és estére 
odaérve csatlakozott az akkor már ott lévő 500 magyar hadi-
fogolyhoz, akik angol fennhatóság és magyar részről egy Sza-
bó László nevű százados vezetése alatt álltak.63 

Nagy Zoltánék itt ismerkedtek meg először a hadifogoly-
lét táborban megszervezett mindennapjaival. 
 

                                                           
60 NAGY 1944–1946, 56. o. 
61 Uo. 
62 Uo. 
63 Uo. 62. o. 
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Elszállásolás, a tábor 
 
Nagy Zoltán számára Blekendorf csak a kezdet volt, hiszen 
hazabocsátásáig még számos táborban fordult meg. Ezen tá-
borok mindegyike angol fennhatóság alatt állt. 

Blekendorfban mindannyiukat egy gazdánál szállásolták 
el. Kifejezetten fogolytábori körülményekről nem volt szó ese-
tükben, hiszen mindenki azt csinált napközben, amit akart. 
Őrizetükről persze gondoskodtak az angolok, de csak felületes 
módon, hiszen ők is látták, hogy a foglyoknak – a viszonylag 
jó körülmények miatt – eszükben sincs megszökni. Mivel 
Blekendorfban – és a többi táborban is kezdetben – a szöges-
drót hiánycikk volt, a foglyokat kocsikkal vették körül, és éj-
szaka reflektorral világították őket, illetve a helyiséget, ahol 
aludtak.64 

A blekendorfi napoknak 1945. június 30-án lett vége, ami-
kor az egész társaságot áthajtották egy Kirchmühl nevű faluba, 
ahol a tábori körülmények a blekendorfit idézték. 

Kirchmühlből augusztus 10-én vonultak tovább egy kis 
községbe, Wangelsbe. Augusztus 20-án regisztrálták őket az 
angol hatóságok, majd szeptember 28-án indultak 
Oldenburgba, ahonnan egy éjszaka eltöltése után65 másnap 
bevagonírozták őket, és elindultak Vesztfália felé, majd meg-
érkeztek a Ruhr-vidékre, legújabb állomáshelyükre, 
Wuppertálba. 

A foglyokat „egy, a lüneburgihoz hasonló hatalmas kaszár-
nyarendszerben”66 szállásolták el. A laktanyát „dupla vonalban 2 
méter magas szögesdrót fogta körül, és a drótok sarkán egy-egy ma-
gasra épített, festett emelvényen két-két hatalmas fényszóró világított 
az éjjel, a kapukban állandóan belga fegyveres őrség őrködött”.67 
Nagy Zoltánék kezdetben „meglepetten és megdöbbenten”68 vet-
ték tudomásul a körülményeket, később azonban beigazoló-

                                                           
64 Uo. 
65 Itt aludtak először és egyben utoljára fogságuk alatt sátorban. 
66 NAGY 1944–1946, 68. o. 
67 Uo. 
68 Uo. 
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dott, hogy „minden félelmetes mumus csak gyenge, és ártatlan 
kulissza volt”.69 Nagy Zoltán és az itt lévő 4.000 magyar számá-
ra „hadifogoly életünk legszebb időszaka következett el”.70 

A foglyok Salinger őrnagy parancsnoksága alatt álltak, 
aki „jóindulatúan viseltetett a magyar hadifoglyok iránt”.71 A fog-
lyok a laktanya szobáiban kaptak helyet, rendes ágyban tud-
tak aludni. A tábori rend szerint minden reggel 6:00-kor kellett 
kelni és 7:00-kor felsorakozni a sportpályán, ahol az őrnagy 
szemlét tartott. Ezután a foglyok azt csináltak egész nap, amit 
akartak. 

Wuppertálból 1946. március 8-án továbbvitték őket 
Eselheidébe, amely egy homokpuszta volt, drótkerítéssel kör-
bevéve. Elhelyezésként fabarakkok és lebetonozott bádogba-
rakkok szolgáltak. Ebben a táborban csak magyarok voltak,72 
mégpedig Nagy Zoltán szerint 12.000-en,73 de más források 
20–25.000 hadifoglyot is emlegetnek.74 A tábor angol parancs-
noka C. E. Morris őrnagy, magyar részről vitéz Vaska ezredes 
volt. Az itteni körülményeket Nagy Zoltán így jellemzi: „egy 
lecsapolt és feltöltött óriási ingovány helyén van a tábor. Három 
soros, 3 méter magas szögesdrót veszi körül a nyomorúságos fa és 
rozsdás vaslemez barakkokat, és piszkosszürke fertőzött por, mely 
térdig ér mindenütt”.75 

Eselheidében képezték ki a németek az afrikai csapatai-
kat. A kiképzés befejezése után 70.000 orosz hadifoglyot tartot-
tak itt fogságban, akik nagy része a rossz körülmények miatt – 
jórészt tífuszban – meghalt. Mivel az elhunytakat a tábor terü-
letén belül temették el, alig elkaparva a porban, a talaj is fertő-
zött lett, ezért cipő nélkül tilos volt a földre lépni. A hullák egy 
részéről „a szél lehordta a homokot”,76 ezért sokan próbáltak 

                                                           
69 Uo. 71. o. 
70 Uo. 
71 Uo. 
72 FÜZES 1994, 76. o. 
73 NAGY 1944–1946, 76. o. 
74 TARCAI 1992, 57. o. 
75 NAGY 1944–1946, 76. o. 
76 Uo. 77. o. 
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szökni, mert nem akartak itt ülni „bezárva ezen az elátkozott, 
rettenetes helyen”.77 A szökési kísérletek egyre sűrűbbek lettek, 
annak ellenére is, hogy a „magasra épített őrtornyokban fegyveres 
angolok vigyáznak és a szökni próbálókra rálőnek”.78 

Az eselheidei tábor jelentős számú magyar hadifogoly 
sorsközössége volt, de nem egyedülálló módon, hiszen angol 
zónában 45 tábor fogadta be a magyarokat, és ezen felül 8 
kórház is a hadifoglyok rendelkezésére állt. Nagy számban 
voltak magyarok Bocholtban, ahol 7.000 magyar hadifogoly 
volt, továbbá nagy tábor volt Munsterlager, és sok magyar élt 
táborokban Schleswig-Holsteinben, illetve Hamburg környé-
kén.79 

Az angol fennhatóság alatt lévő ausztriai táborok közül a 
legjelentősebbek a klagenfurti, a weissenstetteni,80 és a grazi 
voltak. Az angolok a legtöbb beszámoló szerint igyekeztek 
korrekt körülményeket biztosítani a foglyok számára. Különö-
sen jó volt a helyzet Wolfsburgban, ahol Gordon Jenő, magyar 
származású főhadnagy volt a parancsnok.81 
 
Az élelmezés, ellátás 
 
A hadifoglyok számára létfontosságú volt, hogy megfelelő 
élelmezésben és ellátásban részesüljenek. 

Ez Nagy Zoltán és társai számára első állomáshelyükön, 
Blekendorfban a következőképpen nézett ki: „25-30 dkg kenyér, 
vagy 8-10 dkg kenyér és 6-7 darab angol keksz. 10 dkg sózott hal, 5-6 
dkg vaj, vagy margarin, 3-4 dkg kristálycukor. Ha nincs hal, 10 dkg 
hús, vagy húsos főzelék konzerv és 3-4 dkg sajt. Meleg élelem délben 
egy burgonyából, és néha kevés lóhúsból készült leves, legtöbbször 
minden só és fűszer nélkül. Minden másnap este egy negyed csajka 
sovány, erősen lefölözött, vízzel erősen felhígított savanyú lötty. Ezt 
tejlevesnek csúfolják. A fejadag napról-napra 1500 kalóriát tesz ki, 

                                                           
77 Uo. 
78 Uo. 
79 TARCAI 1992, 58. o. 
80 Uo. Itt 15.000 magyar raboskodott. 
81 TARCAI 1992, 58. o. 
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ennek kimérését az angolok szigorúan betartják. Négy tisztünk kü-
lön, a házigazda konyháján étkezik, őrájuk nem vonatkozik a kalória-
számítás. Többet esznek, és jobban élnek mint Magyarországon”.82 

A naponta kiosztott élelmiszeren kívül az angolok néha 
még ajándékcsomagokat is osztogattak a foglyoknak, amik a 
következőket tartalmazták: „csokoládé, valódi ceyloni tea összeke-
verve tejporral és cukorral, finom gyümölcsös cukorkák, egy pompás 
csemegekeverék, amely állt dióból és cukorból, finom omlós sütemé-
nyek, leveskocka, só, angol cigaretta”.83 

 

                                                           
82 NAGY 1944–1946, 92. o. 
83 Uo. 56. o. 
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Kirchmühlben és Wangelsben az ellátás már lényegesen gyen-
gébb volt: „az ebéd minden nemes tápanyag és vitamin nélküli lé 
volt (rizs, vágott répa, burgonya, csak úgy vízben összefőzve). Este 
rendesen 6 óra felé megkaptuk a hideg élelmet, mely állt 30-40 dkg 
kenyérből (inkább kenyérnek csúfolt sárszerű massza, mely tele volt 
egész gabonaszemekkel, és annyi volt benne a szalma, idegen piszok 
és por, hogy az embernek a foga alatt állandóan ropogott), továbbá 
ehhez a kenyérhez kaptunk 1,5-2,5 dkg vajat, vagy margarint, egy 
evőkanál cukrot, 3 naponként 1,5 dkg sajtot. Gyümölcsöt, húst, főze-
léket soha nem kaptunk”.84 

A fenti élelmiszerellátás szegényes mivolta azt eredmé-
nyezte, hogy a hadifoglyok vészesen gyengültek és soványod-
tak, „de csak egy darabig”.85 Ugyanis „a kiéhezett nép elkezdett 
lopni burgonyát, lóherét, zöldborsót és gyümölcsöket. Éjjel-nappal 
loptunk és főztünk. Ez sokat segített rajtunk, mert egy kicsit helyre-
jöttünk”.86 Az angolok belátták, hogy a foglyoknak szükségük 
van erre, és „elnézték a dolgokat, csak az került fogdába, akit tetten 
értek”.87 A lopás egyébként általános jelenség volt – a vissza-
emlékezések tanúsága szerint – az angolok által fogvatartottak 
körében, és ugyancsak elnéző volt az angolok magatartása 
ezzel kapcsolatban. 

A következő állomáshelyen, a wuppertáli kaszárnyában 
az étel „ha nem is sok, de kielégítően jó volt”.88 Napi lebontásban 
ez a következőképpen nézett ki: „34 dkg kenyér, egy kis marga-
rin, cukor, lekvár, 4 deci tejeskávé reggelire. Délben volt 8 deci meleg 
kaja. Összetétele: liszt, félig nyers hús, káposzta. Délután 34 dkg 
kenyér, 2 dkg margarin, 1,5 dkg sajt, 2 dkg cukor, lekvár, 8 deci si-
lány német fekete. Az egész napi élelemnek itt is pontosan ki kellett 
tenni 1500 kalóriát”.89 

A kaszárnyából ki lehetett járni dolgozni, aminek java-
dalmazása élelmiszerpótlék volt. Minderről Nagy Zoltán saját 

                                                           
84 Uo. 62–63. o. 
85 Uo. 64. o. 
86 Uo. 
87 Uo. 
88 Uo. 69. o. 
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szavaival így számol be: „Rendes napi munka is volt. Én eleinte az 
erdőbe jártam egy munkáscsoporthoz fát vágni, aztán volt még al-
kalmi munka, időtartama fél nap, javadalmazása 5 dkg kenyérpótlék. 
Az erdei munka minden nap és egész nap tartott. Javadalmazása 
plusz 8 deci sűrű, meleg kaja és 10 dkg kenyérpótlék. Autóval men-
tünk reggelenként a helyszínre, és autóval is jöttünk vissza. Később 
állandó munkás lettem, 20-an voltunk. A dolgunk a magyar őrség 
számára téglából járdát építeni. Javadalmazásunk plusz 4 deci meleg 
kaja, és 5 dkg kenyér. Majd később beálltam a magyar őrségbe, ez 
igazán gyöngy élet volt! Egy nap szolgálat 8 óra és 2 nap szabad 
kimenővel. Javadalmazása szolgálat alatt plusz 8 deci meleg és 10 
dkg kenyérpótlék, szabad napokon 4 deci meleg és 5 dkg kenyérpót-
lék”.90 

Ha már a magyar őrségről volt szó, meg kell említeni, 
hogy feladatát – miszerint szökéskor riasztani kell az angolo-
kat – soha nem látta el. Ez több mint 1.000 fő szökését idézte 
elő és nagy botrány kirobbanásához vezetett Wuppertálban, 
hiszen az el nem szököttek felvették az elszököttek élelmét is.91 

E leleményesség igencsak jellemző volt a magyarokra, hi-
szen nagyon sokan barkácsoltak edényeket, készítettek kése-
ket és ezeket eladva segítettek magukon, vagy máshogy fo-
galmazva: „előbb-utóbb mindenkiből kibújt az ezermester”.92 Sűrűn 
megesett, hogy egyes foglyok eladták a kimenőjüket „hideg 
kajáért, vagy 10 márkáért”.93 A pénzhez kapcsolódóan meg kell 
jegyezni, hogy az angolok a hadifoglyoknak járó zsoldot sza-
bályosan kiadták. A tisztek havi 90 márkát, a közlegények, 
leventék havi 30 márkát kaptak.94 

Wuppertálban „tisztálkodni rendszeresen lehetett”.95 Volt 
mosdó és zuhany is, hideg, illetve meleg vízzel. Az eselheidei 
fogolytáborban az ellátás színvonala mélyen alulmúlta a 
wuppertáliét. Itt egy „fél csajka meleg vízen, 25 dkg fekete kenyé-

                                                           
90 Uo. 72–73. o. 
91 PAPP 1999, 43. o. 
92 TARCAI 1992, 28. o. 
93 NAGY 1944–1946, 73. o. 
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ren”96 tengették az életüket nap mint nap. A tisztálkodást az 
angolok itt is szigorúan vették, a barakkokat rendszeresen 
fertőtlenítették, a napi tisztálkodásra is volt lehetőség. 

Ennyi ember egy helyen való tartása járványügyi problé-
mákat is felvetett, amit az angolok kezelni tudtak. Ez az alapos 
fertőtlenítésnek köszönhető, amelynek egyik legjellemzőbb és 
általánosságban leginkább használt terméke a DDT nevű tet-
vetlenítő szer volt.97 Ha valakinek kórházi kezelésre volt szük-
sége, az is rendelkezésre állt.98 
 
A foglyok kapcsolata fogvatartóikkal és egymással 
 
A tábori élet meghatározó tényezője volt az ott élő, szolgálatot 
teljesítő vagy éppen raboskodó emberek egymással való kap-
csolata. 

Az angolok a foglyokat általában nagyvonalúan kezelték, 
és ugyan nem voltak gorombák, de elég távolságtartóan visel-
kedtek velük szemben. Viszont nem egy esetben, látva a fog-
lyok lerongyolódott állapotát, új egyenruhát adtak nekik a 
sajátjukból, amelyek a beszámolók szerint elég jó állapotban 
voltak.99 Az egyenruhák hátán kör alakban kivágtak egy dara-
bot, és egy színes pokrócdarabot varrtak a helyébe. A nadrá-
gok térdével ugyanígy jártak el. A hazaszállításkor ezeket le 
kellett adni, és helyettük egy nagyon jó állapotban lévő fekete 
vagy barna angol katonaruhát kaptak. 

A táborban a magyar csapatok továbbra is tisztjeik veze-
tése alatt álltak, akik közvetlenül felelősek voltak értük az an-
gol táborvezetés előtt. A foglyok között a viszony többnyire 
feszültségmentes és konszolidált volt. Nagy Zoltánnal és társa-
ival az angolok „mindvégig úriemberként” viselkedtek, és a 
mindenkori magyar vezetőikkel is „meg voltunk elégedve”.100 
 

                                                           
96 Uo. 77. o. 
97 PAPP 1999, 78. o. 
98 TARCAI 1992, 58. o. 
99 FÜZES 1994, 135. o. 
100 NAGY 1944–1946, 73. o. 
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A magyar hadifoglyok hazatérése és annak körülményei 
 
Akik hazatértek 
 
Nagy Zoltán és eselheidei fogolytársai számára a hazatérés 
1946. május 3-án került kézzelfogható közelségbe, ugyanis 
ekkor tudták meg, hogy „végre megtört a bilincs”.101 

Mindezekről a napló így tudósít: „Ezen a napon végre hosz-
szas szenvedésteli hadifogság után megkezdődött a magyarok haza-
szállítása angol zónából is. A szállítás sorrendje a következő: 22 szá-
zadra van beosztva a tábor, és külön a leventetábor. Először elmentek 
a Belgiumból jött (Brüsszel, Edingen) bajtársak (egy szerelvény 1500 
ember), utána jöttek a leventék, és utána a 22. századtól visszafelé, 
szerelvényenként 5-5 század. Szállítási napok 3-án, 5-én, 6-án, 8-án, 
11-én, 13-án és 15-én”.102 

A hazaindulás ténylegesen 1946. május 11-én kezdődött 
meg.103 Ezen a napon „délután ¾ 4 órakor indultunk Eselheidéből 
1500-an egy 50 vagonból álló szerelvényben, egy vagonban 30-an 
voltunk”.104 A hazaszállítást a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
szervezte a Hazahozatali Kormánybiztosság kérésére, és leg-
több esetben incidens nélkül zajlódott le. 

Az eselheideiek május 13-án léptek át Ausztriába, ahol „az 
osztrák hatóságok nem értek rá átvenni bennünket. Kitolatták egy 
holtvágányra a szerelvényünket, és most bizonytalan ideig várunk, 
kint a vasúti töltés mellett heverészünk a napon”.105 Innen tovább-
indulva az útjuk már „nagyon kellemes volt a gyönyörű májusi 
verőfényben”.106 Magyar területre a hegyeshalmi határátkelőhe-
lyen léptek be, ahol a vonatot civil ruhás rendőrök lepték el, 
mert különböző személyeket kerestek név szerint. Ez egyéb-
ként minden hadifoglyokkal teli beérkező vonat esetében így 
történt. Hegyeshalmon kívül még Szentgotthárdnál, Ágfalvá-

                                                           
101 Uo. 80. o. 
102 Uo. 80–81. o. 
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nál és Szobnál futottak be hadifoglyokat szállító szerelvények 
nyugatról Magyarországra.107 Ezen állomásokról aztán átvevő-
táborokba irányították a vonatokat, amelyek Zalaegerszegen, 
Székesfehérváron és Kaposváron voltak. Ezekben a táborok-
ban a hazatérőket részletesen kifaggatták a kintlét szinte min-
den pillanatáról, és a fogadtatás finoman szólva sem volt szí-
vélyes. Itt szűrték ki az SS-eket, illetve a politikailag gyanús 
személyeket. Őket és a hivatásos katonákat a komáromi Csil-
lag és az Igmándi erődbe vitték, ugyanakkor a többi hazaérke-
zettet is a szűrőtáborokban vették regisztráció alá.108 

Nyugatról a regisztrációk szerint 1946 nyaráig 189.993 fő 
tért haza (ebből 15.552 tiszt, 174.441 honvéd), de a nyilvántar-
tásba nem vettek ezrei miatt ez a szám akár 200.000-re is tehe-
tő.109 A hazaszállítás késlekedésében fontos szerepet játszott az 
utak rossz állapota, a kevés szállítóeszköz, illetve az üzem-
anyag hiánya is. 

Visszatérve az eselheidei foglyokkal történtekhez, ők 
megérkezésük után szűrőtáborbeli kötelezettségeiknek tettek 
eleget. A kikérdezési tortúra után búcsút vettek angol kísérő-
iktől és mindenki hazatért a lakóhelyére, ahol ismét kikérdez-
ték, majd formálisan leszerelték őket. 

Ez történt Nagy Zoltánnal is, aki leszerelése után vissza-
tért a civil életbe, ahol ezután, mint „nyugatost” bélyegezték 
meg, hiszen a nyugatról hazatértekről eleve nyilas befolyásolt-
ságot tételeztek föl, és ez igen nehézzé tette visszailleszkedé-
süket az éppen kialakuló új társadalmi rendszerbe. 
 
Akik nem tértek vissza 
 
A nyugaton fogvatartottak egy része soha nem tért vissza. Ez a 
hozzávetőleg 80.000 fő110 vagy a nyugati hatalmak kommunis-
taellenes propagandájának hatása alá került, vagy a letartózta-
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tástól való – sokszor alaptalan – félelem miatt, esetleg egysze-
rű kalandvágyból akart új életet kezdeni egy másik országban 
(lehetőségként felkínálták Ausztráliát, Kanadát),111 illetve na-
gyon sokan maradtak Németországban, hogy megházasodja-
nak. Ez utóbbiban nagy szerepet játszott a Németországban 
lévő férfihiány. 

Ami a keleten lévő hadifoglyokat illeti, a vissza nem tér-
tek száma közel 150.000-et tett ki.112 A fenti számok tükrében 
kijelenthető, hogy a magyar hadifoglyok haza nem térésének 
ténye, az ország népességét nagyobb mértékben csökkentette, 
mint a konkrét harci cselekmények, melyeknek áldozata 120-
140 ezer fő körül mozgott.113 
 
 

Összegzés 
 
A volt „nyugatosok” sorsa a hazatérésük után megpecsételő-
dött, hiszen állandó zaklatásoknak és ellenőrzéseknek lettek 
kitéve a hatalom képviselőinek részéről, akik mindig azt fe-
szegették, hogy miért ment az illető nyugatra. Nem akarták 
megérteni, hogy ez nem önként, hanem mozgósítással történt. 
A zaklatások az ötvenes évek közepéig ismétlődtek, de nem-
csak ez nehezítette meg a további életüket, hanem a hatalom 
irányukban foganatosított intézkedései is, melyek szerint aki 
nyugatosnak számított, az az állam által előírt pályákon (pl. 
pedagógusként) nem dolgozhatott, illetve nem volt szavazati 
joga sem.114 

Nagy Zoltán ilyen körülmények között próbálta megta-
lálni a boldogulását. Munkahelyet a Somogy Megyei Levéltár-

                                                           
111 Uo. Külön meg kell említeni azt a 20.000 magyart, akik a francia 
fogolytáborokban tapasztaltak miatt – sorsuk és helyzetük jobbrafordulását 
remélve – beálltak az idegenlégióba, és a továbbiakban francia érdekekért 
harcoltak Indokínában.  
112 STARK 1989, 58. o. 
113 Uo. 59. o. 
114 FÜZES 1994, 75. o. 
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ban talált magának, ahol aztán haláláig köztiszteletnek örven-
dett és méltósággal viselte sorsát. 

Ami pedig a tanulmányom középpontjában álló angol 
hadifogságot illeti, talán Szatmári Lajos, egykor volt angol 
hadifogoly összegzése a legtalálóbb és a legtárgyilagosabb rá: 
„Az angol hadifogság – az akkori itthoni hírek és a máig is tartó 
hiedelmek ellenére – sem volt kellemes nyugati kirándulás, vagy 
éppen ingyenes üdülés. A fogolytáborokban az angolok az életben 
tartáshoz szükséges szállást és élelmiszert biztosították, de szigorú 
rendet tartottak. Az őrség a szökési kísérleteket börtönnel és fegyver-
rel torolta meg. Igaz, az emberségesebb körülmények következtében 
kevesebb is volt a testi szenvedés, de a drótok mögött itt is háborúban 
sérült lelkek várták a szabadulást”.115 

Sajnos a második világháború hadifoglyainak sorsa eddig 
kevésbé került előtérbe, pedig ők is azok közül valók voltak, 
akik árvaként elhagyatva, elszakítva hazájuktól, szeretteiktől, 
kitéve a természet szeszélyeinek és fogvatartóik hatalmának 
próbálták meg túlélni mindazt, amit rájuk mért a sors. Esetük-
ben az angol oroszlánok gyámsága alatt ez jobb eséllyel való-
sult meg, mint más nemzet kíséretében. 
 
 

Felhasznált irodalom 
 
FARKAS 1995 = FARKAS Kálmán: Béke, háború, hadifogság: 
Rögös utakon 1935-től 1946-ig. k. n., Kaposvár, 1995. 
FÜZES 1994 = FÜZES Miklós: Embervásár Európában: Hadi-
fogoly magyarok a második világháborúban. Magyar Törté-
nelmi Társulat Déldunántúli Csoportja – Baranya Megyei Le-
véltár, Pécs, 1994.  
GOSZTONYI 1992 = GOSZTONYI Péter: A magyar honvéd-
ség története a második világháborúban. Európa, Budapest, 
1992. 
HORTHY 1990 = HORTHY Miklós: Emlékirataim. Európa, 
Budapest, 1990. 

                                                           
115 PAPP 1999, 45. o.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jónás Csaba 

109 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUHÁSZ 1986 = JUHÁSZ Gyula: A háború és Magyarország 
1938–1945. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. 
KARSAI 1978 = KARSAI Elek: „Szálasi naplója”: A 
nyilasmozgalom a második világháború idején. Kossuth, Bu-
dapest, 1978.  
KEREKES 1992 = KEREKES Károly: Őrangyalok vigyáztak 
rám. k. n., Kaposvár, 1992. 
KOVÁCS 1989 = KOVÁCS Mihály: Negyvenezer magyar le-
vente kálváriája a második világháború végén. Országos Pe-
dagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1989. 
NAGY 1944–1946 = NAGY Zoltán naplója (a szerző saját tu-
lajdonában) 
PAPP 1999 = PAPP Tibor (szerk.), Hadifoglyok írják… Hadi-
fogolysors a második világháborúban. Petit Real, Budapest, 
1999. 
RAJNISS 2001 = RAJNISS Ferenc: Szálasi minisztere voltam. 
Új Palatinus Könyvesház, Budapest, 2001. 
RAVASZ 2004 = RAVASZ István: Magyarország és a Magyar 
Királyi Honvédség a XX. századi világháborúban 1914–1945. 
Puedlo, Debrecen, 2004. 
ROMSICS 2002 = ROMSICS Ignác: Magyarország története a 
XX. században. Osiris, Budapest, 2002. 
SIPOS–RAVASZ 1997 = SIPOS Péter, RAVASZ István: Magya-
rország a második világháborúban. Lexikon A-ZS, Petit Real, 
Budapest, 1997. 
STARK 1989 = STARK Tamás: Magyarország második világ-
háborús embervesztesége. MTA TTI, Budapest, 1989. 
TARCAI 1992 = TARCAI Béla: Magyarok a nyugati hadifo-
golytáborokban. Kötés Kereskedelmi és Szervező Kft., Buda-
pest, 1992. 
VINCELLÉR 1996 = VINCELLÉR Béla: Szálasi hat hónapja 
1944. október – 1945. május. Volos, Budapest, 1996. 
VINCZE 1987 = VINCZE József: Évek és küzdelmek nyomá-
ban. Magvető, Budapest, 1987. 
ZSIGMOND 1995 = ZSIGMOND Gyula: Hadifogságban: nap-
lótöredékek, emlékfoszlányok 1944–1948. Kritérion, Bukarest, 
1995. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

111 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOÓ ANDRÁS 

 

„SISAK” ÉS „CILINDER” HÁBORÚBAN, 
DIKTATÚRÁBAN: 

BEPILLANTÁS EGY ÁLLAMBIZTONSÁGI 

KUTATÓDOSSZIÉBA 
ID. ANDORKA RUDOLF JELLEMZÉSEI 1954-BŐL KÉT 

DIPLOMATÁRÓL ÉS EGY KATONAI ATTASÉRÓL 
 
 
Andorka Rudolf tábornok (vezérőrnagy) neve1 a Horthy-
korszakot kutató történészek számára közismert. Az imponáló 
karriert befutott vezérkari tiszt egyike lett később azoknak a 
kiemelkedő katona-diplomatáknak, akik a második világhábo-
rú alatt következetes módon képviselték azt az utóbb mara-
déktalanul igazolódó nézetet, amely szerint Magyarország 
számára a tengelyhatalmak melletti elköteleződés végzetes 
hiba. A tábornok – diplomataként és katonai szakértőként is – 
amellett érvelt, hogy Németország nem térhet ki egy elhúzó-
dó, erőit hosszabb távon már meghaladó háború elől, még 
annak ellenére sem, hogy a Harmadik Birodalom Európában 
gyors és látványos katonai sikereket ért el. Mindebből az a 
következtetés adódott számára, hogy a későbbiekben az an-
golszász hatalmak egy szövetséges koalíció létrehozása révén 
a németekre súlyos vereséget mérhetnek.2 

                                                           
1 Andorka (Rezső) Rudolf (1927-ben eredeti családneve (Fleischhacker) 
helyett az apai nagyanya nevét vette fel) dr., vitéz (Sopron, 1891. november 
8.–Budapest, 1961. március 30.), gyalogsági tábornok, diplomata, 
államtudományi doktor. 1937 augusztusától 1939 májusáig a Honvédelmi 
Minisztérium VI-2, ill. 2. vkf. osztály (1938 októberétől a hírszerzést és 
kémelhárítást irányító osztály neve) vezetője. 1944. március 22. és 1945 
májusa közt német letartóztatásban. Pályafutása további adataira ld. még 
alábbi jegyzeteket, ill.: SZAKÁLY 2015, 68-69. o. 
2 MNL OL K 64 1941-41-17/res. pol., Andorka Rudolf levele a 
tengelyhatalmak győzelmi esélyei tekintetében, 1941. január 8. 
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Andorka a katonai pályán lendületesen felívelő karrierje 
során, amely még 1919-ben, a Vörös Hadseregben betöltött 
funkciója következtében sem tört meg, kiemelkedő bizalmi 
vezetői posztokra emelkedhetett. Ezután – szokatlanul fiatalon 
– elnyerhette a legmagasabb diplomáciai tisztséget, a rendkí-
vüli és meghatalmazott követi méltóságot (pontosabban a 
rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezést), 
mégpedig az akkori miniszterelnök, Teleki Pál által kulcsfon-
tosságúnak ítélt állomáshelyre, Madridba.3 Mindennek a ma-
gyarázata elsődlegesen személyes kvalitásaiban, így szorgal-
mában, szilárd eszmei következetességében, egyenes jellemé-
ben, továbbá a politika és a diplomácia finomságai iránti kivé-
teles érzékében rejlett. Ebben a vonatkozásban személye és 
gondolkodása megítélésénél hagyatkozhatunk szerencsés kö-
rülmények közt fennmaradt és önálló kötetben publikált nap-
lójegyzeteire is, amelyek, noha jelentős részük elveszett, mégis 
igen szemléletes képet adnak számunkra – egykorú megfigye-
lései alapján – a vészterhes esztendők alatt a politika élvonalá-
ban álló személyiségekről, így például a honvéd vezérkar 
vagy a magyar diplomáciai apparátus kiemelkedő tisztségvi-
selőiről.4 

Andorka Rudolf sem kerülhette el utóbb – annak ellenére, 
hogy a náci Németország ellenfele és később üldözöttje is volt 
–, hogy hasonlóan más magas rangú vezérkari tisztekhez, sú-
lyos meghurcoltatás érje, és koncepciós büntetőperben szüles-
sen vele szemben teljesen megalapozatlan ítélet. 1953 őszén 
került bíróság elé ítélet nélküli fogság és hosszú internálás 
(Kistarcsa) után. A letartóztatásakor kerültek elkobzásra az 
említett naplók, de az őket tartalmazó füzetek közül utóbb 

                                                           
3 Dr. vitéz Andorka Rezső rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri 
címmel és jelleggel felruházott I. oszt. követségi tanácsos. Hivatalos 
közlönyökben a Rezső névváltozat szerepelt, míg feljegyzéseiben és 
cikkeiben ő maga következetesen a Rudolf nevet használta. Madridi követ 
1939. május 8-tól 1941. június 22-ig. 
4 ANDORKA 1978. 
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csak kettő volt már fellelhető, s ezeket tették közzé 1978-ban.5 
Andorka letartóztatása összefüggésben állt a második világ-
háború idején folytatott náciellenes tevékenységével, amely-
nek során közel került a szociáldemokratákhoz és különösen 
Szakasits Árpádhoz, akit 1950-ben szintén letartóztattak. Min-
dennek döntő szerepe volt a tábornok ellen induló eljárásban 
is.6 Ezen kívül vezérkari főtisztként és diplomataként kiépített 
kivételes kapcsolatrendszere, továbbá a hírszerzés és kémelhá-
rítás irányítójaként korábban szerzett tapasztalatai miatt a 
kiépülő kommunista önkényuralmi rendszer illetékes szervei 
figyelmének a gyújtópontjába került. 

Andorka, mint a 2. vkf. osztály egykori vezetője, tapasz-
talt vezérkari főtiszt és hírszerző, hasonló módon sok tekintet-
ben azokhoz, akik az osztály állományából nem hagyták el az 
országot vagy éppen hosszabb szovjet fogság után térhettek 

                                                           
5 A hírhedt Jónás-tanács ítélkezett felette, ez a Budapesti Megyei Bíróság, élén 
megbízott elnökével, Jónás Bélával. Képtelen vádak alapján kapott 4 évi 
börtönbüntetést (bár ezt a fogságban töltött idő beszámításával 
csökkentették), pl. a nyilasok hatalomra segítését rótták fel, miközben a 
tábornok 1944 őszén már a mauthauseni koncentrációs tábor lakója volt. 
Letartóztatásáról ld. a fiával, Andorka Rudolf szociológussal készült 
interjúkat: 1.) az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság honlapján 
lévő változatot: Javorniczky István beszélgetése Andorka Rudolffal (készült 
az 1956-os Intézet Oral History Archívuma (OHA) részére). JAVORNICZKY 
2006 (39., ill. 40. lapszámok), ld. http://andorkaweb.tarki.hu/eletrajz.html. 
ill. 2.) VISSZAEMLÉKEZÉSEK OHA, „Személyes történetek a XX. századból” 
c. alatt az OHA-honlapon olvasható (http://www.visszaemlekezesek.hu 
/andorka-rudolf) magnófelvétel után közzétett szöveg; a két közlés 
tartalmában eltérő (!). A periratokat ld.: BFL XXV. 4. f. 0537/53. A Magyar 
Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága 1956. december 17-én tartott ülésén az 
Andorka R. és társai elleni B. III. 0537/1953-4. sz. ítéletének, reá, mint 
„terheltre” vonatkozó részét helyezte hatályon kívül, megszüntetve az 
eljárást, mert javára „elévülés” forgott fenn. Az ítélet jogtalanságát 
deklarálták ugyan, de a felrótt állítólagos „háborús bűncselekmények” 
hiányát ezzel mégsem ismerték el. Erkölcsi igazságtételre nem került sor. Ld.: 
BFL XXV. 4. f. 0537/53. 
6 VISSZAEMLÉKEZÉSEK OHA, ill. ld. különösen: ÁBTL 2.1. III/1 V-143387, 
Jegyzőkönyv Szakasits Árpád kihallgatásáról, 1956. április 2. ill. uo. 
jegyzőkönyv Andorka R. kihallgatásáról, 1956. ápr. 7. Vö. ANDORKA 1978, 
229-230., 232., 235., 238-239. o. 
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csak haza, ő sem tudta a magyar állambiztonsági szervek is-
métlődő zaklatásait elkerülni. Az újonnan berendezkedő rend-
szer államvédelmi vezetői ugyanis, más céljaik mellett, fel 
kívánták térképezni a korábbi elődszervezetek működését és 
egykori hálóit, bel- és külföldön egyaránt, összegyűjtve, majd 
rendszerezve minden elérhető információt. Mindennek egyik 
ékes bizonyítéka, hogy Ujszászy Istvánt, Andorka hivatali 
helyettesét és utódját a szovjetek – az általános gyakorlattól 
eltérően – egy időre hajlandók voltak még át is adni a magyar 
szerveknek.7 

Az állambiztonsági szervek figyelő szemei elől – sok más 
sorstársához hasonlóan – Andorka számára sem volt menek-
vés, egészen 1961-ben bekövetkezett haláláig. Arról, hogy pon-
tosan miként gyakoroltak nyomást a 2. vkf. osztály egykori 
tisztjeire a kommunista állambiztonságiak csak feltételezése-
ink vannak. A lehetőségek igen széles skálán mozogtak, a fe-
nyegetésektől és bántalmazástól egészen a meggyőzés és a 
manipuláció „finomabb”-nak tekinthető módszereiig bezáró-
lag. Az állambiztonsági iratokból nem sok minden tűnik ki az 
említett módszerek adott esetekben való bevetéséről, viszont 
elmondható, hogy a hírszerzés és elhárítás egykori szakembe-
reinek szervezeti ismeretei és kapcsolatai mélységükben is 
érdekelték a kommunista állambiztonság tisztviselőit, ennek 
eredményeképpen számos rövidebb-hosszabb tanulmányt és 
visszaemlékezést készíttettek az egykori Vkf-2-es tisztekkel.8 
Andorka egyik későbbi hivatali utódja, Kádár Gyula vagy az 
egykori katonai attasé Hatz (Hátszeghi) Ottó folyamatos kap-
csolatba kerültek az állambiztonsági szervekkel (előbbi fedő-
neve „Késmárki”, utóbbié „Balatoni”), így őket rendszeresen 
és hosszabb időn át „foglalkoztatták”, miközben részükről 
lelkes vagy önkéntes együttműködésről egyáltalán nem volt 
szó, amit itt is fontos hangsúlyozni. A fenyegető nyomásgya-
korlás alapját Kádár és Hátszeghi esetében például az képezte, 
hogy egykori szovjet ítéletükre hivatkozva – akár abból kiin-

                                                           
7 HARASZTI 2007, 9-19. o. 
8 Ld. pl. ÁBTL 4.1. A-863, Tanulmány a VKF/2. osztályról. 
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dulva, hogy itthon velük szemben valamiképp még új eljárás 
is kezdeményezhető – (különösen az utóbbit) zsarolhatták 
őket.9 

Andorka, részint idősebb korából adódóan, csak rövidebb 
ideig képezhetett értékes kapcsolatot az állambiztonságiak 
számára. Mindemellett – lévén ítéletét hatályon kívül helyez-
ték 1956-ban – a pszichológiai nyomásgyakorlás egyik eszköze 
már nem állt rendelkezésre, noha ismeretes, hogy halála esz-
tendejében, közel a 70. életévéhez, még előfordult, hogy rövi-
debb vizsgálati fogságot kellett elszenvednie.10 

Az alábbiakban közlésre kerülő három jellemzés hasonló 
részleteket érintő, hosszabb-rövidebb terjedelmű, részben brit 
és amerikai illetőségű, részben magyar személyekről készült 
feljegyzések között maradt fenn, egy világosan Andorka sze-
mélyéhez köthető „K” jelzetű, úgynevezett kutatódossziéban. 
Az említett betűjellel ellátott dossziék olyan személyek anya-
gát tartalmazzák, akikről valamely (a dossziékban közvetlenül 
nem mindig közölt) operatív cél érdekében, például akár be-
szervezési céllal is, adatokat gyűjtöttek a legkülönfélébb forrá-
sokból. A kutatódossziéra rávezették az Andorka számára 
kitalált fedőnevet, a rejtélyes hangzású és tartalmában életéhez 
nem igen társítható „Marczel Viktor” (néhol egyszerűbb írás-
sal „Marcel”-ként írt) nevet.11 A dosszié végén jelzett, rá vo-
natkoztatható halálozási dátumból (1961. március 30.), továb-
bá a tartalomnak tevékenységére (pl. madridi követi időszak-
ára) egyértelműen hivatkozó és következetesen egyes szám 

                                                           
9 ÁBTL 3.2.1 Bt-262/4, „Balatoni” ügynök, H-5629 sz. „B” dosszié, 35-36. lap: 
a BM II/3-C Alosztály szigorúan titkos feljegyzése, 1962. január 22., TABAJDI 
– UNGVÁRY 2008, 262–284. o. Ld. még Kádárra: ÁBTL, 3.2.1. Bt–262/3, 
Jelentés „Késmárki” fedőnév alatt, 1958. október 6., Vö. ÁBTL, 4.1. A–862, 
Kádár Gy. visszaemlékezése, 29–30. o. 
10 JAVORNICZKY, 2006. 
11 A névnél a továbbiakban a dosszié fedőlapján szereplő „Marczel” 
írásmódot vettük alapul. Fontos még arra is rámutatni, hogy többnyire 
dátum és aláírás is szerepel tollal, azonban nem autentikus kézírással 
lejegyzett szövegekről van szó, így nem kizárható, hogy a gépelt tisztázatok 
előállításában az állambiztonsági tisztek is közreműködtek, ami 
megfontolásra érdemes forráskritikai szempont. 
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első személyben tett közlésekből úgyszintén – kétséget kizáró 
módon – megállapítható, hogy Andorka Rudolf nyugalmazott 
vezérőrnagy készítette az emlékező feljegyzéseket (egyetlen 
biztosra vehető kivétellel!). A gépelt anyag 1954 nyarán és 
őszén készült, azaz a szabadlábra kerülése utáni hónapokban 
vethette azokat papírra. Sajátságos, hogy a nem túl hosszú, s 
úgyszólván teljességgel a múltra vonatkozó jellemzések lineá-
risan követik egymást, anélkül, hogy az oldalakon valamiféle 
hivatalos, az iratot közelebbről meghatározó titulus (pl. a má-
sutt oly gyakori „jelentés”) szerepelne vagy akár iktatószám, 
netán egyéb rendszerező célzatú numerikus megjelölés len-
ne.12 A dossziéban elhelyezett folyamatos gépelt szöveg az 
első tartalmi oldalakon igen vegyes és néhol foszlányos emlé-
kek spontánnak tűnő (vélhetően egy lélegzetre készült) rögzí-
tése. Ezek az oldalak főleg a tábornoknak Budapesten a 2. vkf. 
osztály vezetőjeként egyes brit és amerikai diplomatákról ki-
alakult képének itt-ott részletesebb, másutt homályosabb váz-
latai, amelybe sokszor ékelődnek egyéb információk magyar 
személyekről, illetőleg egy hosszabb rész a német katonai hír-
szerzés Andorka számára ismert és magyar ügyekben érdekelt 
személyiségeivel foglalkozik. Ezután következnek a jobban 
kidolgozott, 1954 nyarán és őszén készült jellemzések keltezé-
sekkel, kivéve a két utolsót, melyek már 1955 elejéről valók 
(Deák Ferenc, azaz Francis Deák magyar-amerikai egyetemi 
professzorról és Kornfeld Móricról).13 

                                                           
12 ÁBTL 3.2.4. K-1493, „Marczel Viktor” fedőnév alatt, egyéb szám nélkül. Ld. 
azonosítás végett uo. a 67. lapon a BM II/I Csoportfőnökség 1-A alosztály 
jelentését, 1963. július 29. 
13 Uo. ld. a vegyes tartalommal bíró részt: 27-39., ahol a következő 
személyekről esik szó: Sir Maurice Peterson, volt madridi, később moszkvai 
brit nagykövet, Geoffrey Knox korábbi budapesti brit követ, Baranyai Lipót a 
Nemzeti Bank elnöke. A továbbiakban (43-64.) a következő már hosszabb 
jellemzések szerepelnek (dőlt betűvel szedve az alábbiakban közölt 
jellemzések tárgyát képező személyeket): Bartók László, Dessewfy Gyula, 
Hardy Kálmán, Páthy-Polnauer-család (ezt nem Andorka készítette!), 
Márffy-Mantuano Tamás diplomata, Utassy Loránd, Ullein-Reviczky Antal, 
Barcza György, Illés Miklós, ill. a két utolsó (Deák, Kornfeld). 
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A jellemzések számos többé-kevésbé ismert, de jobbára 
inkább a hírszerzési szempontok alapján fontosnak ítélt vagy 
esetleg politikai megfontolásokból jelentősnek minősíthető 
személy bemutatására terjednek ki, akiknek a neve mára jócs-
kán feledésbe is merült; így például az angolszász vonatko-
zásban legismertebb személy Samuel Hoare (Lord 
Templewood).14 Hoare neve is inkább a második világháború 
titkosszolgálati folyamatai és Nagy-Britannia vagy az ibériai 
félsziget története iránt behatóbban érdeklődő hazai kutatók 
számára bír nagyobb jelentőséggel. A Samuel Hoare és mások 
kapcsán írott retrospektív jellemzések különböző időpontok-
ban születtek, feltételezhetően az állambiztonsági tiszteknek 
az érintettekre vonatkozó nyomatékosabb érdeklődését köve-
tően. 

Három jellemzés került kiválasztásra annak a megfonto-
lásnak az alapján, hogy a magyar diplomatákról adott bemuta-
tás mellett egy vezérkari tiszt (katonai attasé) is szerepeljen, 
ami Andorka tábornok kettős (katonai és diplomáciai) pálya-
futásának kiegészítő ábrázolásához szolgálhat adalékokkal. A 
felidézett részletek nyomán pedig bepillantás nyerhető 
Andorka korábban szerzett személyes és közvetlen ismeretei-
be. A terjedelemre vonatkozó megfontolások mellett, a kivá-
lasztásnál fontos – mindazonáltal nem kizárólagos – szempont 
volt az is, hogy az illető mennyire ismert, hátrahagyott vagy 
közzétett írásai révén.15 Így esett a választás egyrészt egy je-
lentős emlékíróra: Barcza György korábbi londoni követre. 
Másrészt viszont, két kevésbé reflektorfénybe jutó, inkább 
„szürke eminenciás” gyanánt meghatározható személy jellem-
zése tűnt (a tartalom alapján is) kifejezetten érdekesnek, annál 
is inkább, mivel egyikük (Utassy Loránd) nem távozott kül-
földre, illetőleg Barczával egy időben szolgált Londonban. Az 

                                                           
14 Sir Samuel Hoare, Viscount Templewood (London 1880. február 24.—
London, 1959. május 7.), kiemelkedő brit politikus és diplomata, 1935-ben 
külügyminiszter. Neville Chamberlain külpolitikájának támogatója. 1940-
1944-ig nagykövet Madridban, fő feladata volt, hogy Spanyolország 
semlegességét biztosítsa és a titkos diplomácia műveleteit segítse. 
15 Ld. BARCZA 1994, I-II. 
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itt közölt jellemzésből megismerhető másik jeles diplomata, 
Bartók László 1945-ben visszatért Magyarországra és még jó 
darabig a külügyi szolgálatban maradhatott. 1947 februárjában 
Bartók a bécsi követi megbízást is elnyerte, de még abban az 
évben – Nagy Ferenc miniszterelnök emigrációba kényszeríté-
sét követően – lemondott, s külföldön maradt. Az állambiz-
tonsági szervek már korábban anyagokat gyűjtöttek Bartókról, 
összefüggésben az első magyar kirakatperrel, a Magyar Kö-
zösség ügyével.16 Végül az sem volt elhanyagolható szempont, 
hogy a jellemzéseket író Andorka a három személy közül Bar-
tókkal szorosabb viszonyt ápolt korábban, ami – vele fennálló 
régi ismeretségén túl – azon alapult, hogy a világháború évei-
ben mindketten azonosan ítélték meg Magyarország helyzetét. 

Az állambiztonsági iratok kutatói számára az alább meg-
ismerhető, korábbi időszakra vonatkozó személyi jellemzések 
„műfaja” egyáltalán nem ismeretlen. Andorka fentebb említett 
hivatali utódjával, Ujszászy tábornokkal hasonló egyes fonto-
sabb személyekre (katonákra és diplomatákra) vonatkozó jel-
lemzéseket írattak, mialatt rövidebb időre ismét Magyarorszá-
gon volt őrizetben.17 A két kiemelkedő katonai vezető pályafu-
tásában több párhuzam is felfedezhető, kapcsolatuk a háború 
éveiben is rendszeres és szoros maradt, miután Andorka haza-
tért Madridból. Találkozásaik informálisak és baráti jellegűek, 
de mégis elsődlegesen szakmai természetűek voltak, Ujszászy 
számára – mint a 2. vkf. osztály, utóbb pedig az Államvédelmi 
Központ vezetőjének – elsődlegesen olyan rutinmozzanatok, 
amelyek a hivatali információszerző munka részét képezték. 
Ujszászy, noha szemléletük és személyiségük merőben eltért, 
igen tisztelte elődjét és annak szavára is sokat adott.18 Ujszászy 
egyébként a következő utólagos jellemzést adta Andorkával 
kapcsolatban: „zseniális, intelligens, olvasott, kissé a kényel-
mességre hajló ember”. Kiemelte továbbá, hogy a tábornok 
„helyzetmegítélései precízek”, az elhatározásai „helyesek és 

                                                           
16 GECSÉNYI 2014, 111-112. o. 
17 UJSZÁSZY 2007, 443-464., 472-480. o. 
18 KOVÁCS 2007, 79., 91. o. 
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megmásíthatatlanok”. A komoly, „zárkózottságra hajló” és 
„diplomatikus modorral” bíró Andorka a „németeket, nemzeti 
szocialistákat” Ujszászy szerint egyenesen „gyűlölte”. Az 
utóbbi megállapítás lényegében helytálló, bár Wilhelm 
Canarist, a német katonai hírszerzés fejét meglehetősen ked-
velte.19 Sigetter Viktornak, Andorka segédtisztjének (aki kon-
cepciós perének másodrendű vádlottjaként szerepelt) 1953 
őszén tett vallomása szerint a német katonai és légügyi attasék 
sohasem mentek Andorkához, hanem azokkal Ujszászy, mint 
akkori helyettese foglalkozott. Az angol és francia katonai 
attasékat viszont mindig igen szívesen fogadta.20 

A „Marczel Viktor” dosszié margójára a történész-kutató 
számos kérdőjelet írhat, főképp abban a vonatkozásban, hogy 
az elkészült anyagokat miképpen kívánták hasznosítani, bár 
nyilván a nyugati magyar emigrációval kapcsolatos akciókhoz 
vélték azokat szükségesnek. A volt diplomatáknak az emigrá-
ció külügyi vonalán kifejtett tevékenysége számíthatott érde-
kesnek, akadályozásuk vagy a környezetükbe való beépülés 
szempontjai alapján. Időnként azonban „túllőttek a célon”, 
amikor „beszervezés céljából” kívántak – ahogyan egy helyütt 
írták – olyan személyekkel „foglalkozni”, akik együttműködé-
sére aligha lehetett jó kilátásuk, mert rájuk sem ideológiai, sem 
egyéb (pl. anyagi) oldalról hatni nem tudtak. Az információkat 
mindenesetre szorgosan gyűjtötték, például a Barcza György-
höz hasonló, kiemelkedő diplomatáról, Bakach-Bessenyey 
Györgyről – szem előtt tartva a „beszervezés” lehetőségét is.21 
Mindezzel, ha mégoly töredékes formában is – és szándéku-

                                                           
19 UJSZÁSZY 2007, 454-455. o.; ÁBTL 3.1.9. V-168, 11-50074-1950. sz. dosszié 
(Sigetter Viktor), Sigetter 1950. március 13-án kelt vallomása, 15. o., vö. 
ANDORKA 1978, 151. o. 
20 Sigetter Viktor Győző (Beszterce, 1893. február 2. –?), ezredes, 1935-1943 a 
2. vkf. osztály mindenkori vezetőjének segédtisztje. V-168, 11-50074-1950. sz. 
dosszié, Sigetter 1950. március 22-án kelt saját kézzel írott vallomása 
Andorkáról, 86. o. 
21 ÁBTL 4.1. A-2127/17, Magyar Nemzeti Bizottmány, a BM II/5. osztály 
jelentése, 1956. február 13., tárgya a „Perényi István” fedőnév alatt 
azonosítható célszemély (Bakach-Bessenyey), akire az ÁVH VIII/4. osztálya 
1952-ben személyi dossziét nyitott, ld. uo. 3.2.4. K-1436. 
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kon kívül – inkább a történetírás számára tettek kisebb szolgá-
latot. A publikálást elsősorban az 1945 előtti időszakra vonat-
kozó így fennmaradt információk egyedisége motiválta.  
 
 
Bartók László22 
 
Bartók Lászlót23 1923 tavaszán ismertem meg, amikor szolgá-
lattételre a prágai magyar követségre lettem beosztva.24 Bartók 
akkor a követség útlevélosztályát vezette, mint követségi tit-
kár. Ezt megelőzően a varsói magyar követségen szolgált. A 
magyar külügyi szolgálatba 1919-ben került. 

Úgy Bartók, mint felesége /egy Bolgár nevű pesti nagyke-
reskedő leánya/ teljesen zsidó származásúak, s ez a tény jelen-
tős mértékben befolyásolta Bartók egész egyéniségét. A ma-
gyar külügyi szolgálatban ugyan többen voltak egészen vagy 
részben zsidó származású tisztviselők, sőt egyesek ezek közül 
igen szép pályát futottak be. [itt zárójelben tintával vastagon 
áthúzott olvashatatlan rész]25 Származásának a tudata Bartóknál 
azt eredményezte, hogy fokozottabb mértékben igyekezett 

                                                           
22 Név az eredeti szövegben aláhúzva. A tagolás, forma mindenütt az 
eredetihez igazodik, a helyesírás a jelenlegi szabályokat követi (hacsak 
másként nincs jelezve). 
23 Bartók László, dr. (Budapest, 1896. március 15.–Washington, 1963. 
november 16.), diplomata. 1919. március 20-án került a 
külügyminisztériumba. 1921. november 25-től 1922. áprilisig a varsói 
követségen. Hosszú időt töltött Pozsonyban, 1927 augusztusa és 1936. január 
4. között vezette a konzulátust. 
24 Andorka (még Fleischhacker Rezsőként) 1923 februárjában lett követségi 
attasé Prágában (a békeszerződés korlátozásai miatt katonai attasé 
megjelöléssel nem szerepelhetett). Beosztásában 1926. július 20-ig maradt. 
Bartók 1922 áprilisában került a követségre. 
25 A származásra vonatkozó információkat nem állt módunkban hitelt 
érdemlően ellenőrizni. Bartókra az érvényben lévő zsidótörvények vélhetően 
nem vonatkoztak vagy valamilyen alapon mentesült. Ugyanakkor – 
tekintettel Andorkával ápolt baráti kapcsolatára is – a mondottak a 
valóságnak minden bizonnyal megfelelnek. Ld. Andorka 1938. decemberi 
naplóbejegyzését: „Tegnap délután Bartókékba öntöttem lelket a 
zsidótörvény miatt”. ANDORKA 1978, 79. o. Vö. SOÓS 2009. 
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hivatali kötelességeinek megfelelni, hogy kifogás ellene ne 
lehessen. Különben is egy igen szorgalmas, alapos, jó szellemi 
képességű ember volt, s ez tette alkalmassá arra, hogy később, 
aránylag fiatalon önálló vezető állásokba került. 1937-ben [he-
lyesen: 1927-ben] a pozsonyi magyar konzulátus vezetésével 
lett megbízva, s ebben a politikailag igen kényes állásban na-
gyon jól be is vált. A pozsonyi magyar konzulátus akkoriban 
nemcsak egy szokványos konzulátus egyszerű kereskedelmi 
és adminisztratív munkáját látta el, hanem a felvidéki magyar 
kisebbség és a magyarbarát szlovákok között erős politikai 
munkára is hivatva volt. 

Sok vonatkozásban Bartók volt a magyar miniszterelnök-
ség nemzeti kisebbségi osztályának /Pataky államtitkár/26 
exponense is, főleg akkor midőn a harmincas évek után a ma-
gyar revíziós mozgalom és propaganda nagyon megerősödött 
a Felvidéken. A katonai hírszerzés terén is értékes kiegészítő 
és támogató munkát végzett, bár a lényeges ügyek nem futot-
tak Bartók kezén át. /A magyar külügyminisztérium mindig 
félt attól, hogy a katonai hírszerző szolgálat kompromittálhatja 
a követségeket és konzulátusokat s ezért lehetőleg elhárította 
az ilyen irányú próbálkozásokat./ Kb. 1938-ban Bartókot ha-
sonló feladatkörrel a zágrábi magyar konzulátus élére nevez-
ték ki, minthogy a horvát szeparatista mozgalom megfigyelé-
sére és irányítására szükség volt egy gyakorlott, ügyes diplo-
matára. Bartók az erre való alkalmasságát kitűnő pozsonyi 
működése révén bebizonyította. 

Zágrábban Bartók hasonló kitűnő szolgálatokat tett, egé-
szen 1941 tavaszáig, mikor is Jugoszlávia lerohanása után 
megalakult az önálló horvát állam, s a magyar konzulátust 
követséggé alakították át.27 Az első magyar követ Marosy 
László [helyesen: Ferenc]28 lett, Bartók azonban – kitűnő hely és 

                                                           
26 Pataky Tibor, dr. (1889–1953), miniszterelnökségi osztályfőnök, majd 
államtitkár.  
27 Bartók 1938. december 24-től vezette a konzulátust, amely 1941. április 17-
én alakult követséggé. 
28 Marosy (1936-ig Mengele) Ferenc, marossolymosi, dr. (Szeged, 1893. június 
30.–Madrid, 1986. május 9.), diplomata. Kétszer szolgált Londonban, így 1937 
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személyismeretei alapján – mint követségi tanácsos maradt az 
új követségen.  

Nem szabad itt megfeledkezni arról, hogy mindez az ak-
kor már nagyon „zsidózó” Magyarországon történt, de a telje-
sen zsidó származású Bartókot érdemeire való tekintettel nem 
tudták nélkülözni és félreállítani. 

1943-ban Bartók egy rövid szabadságot kért Svájcba. Ezt 
megkapta, s ennek lejárta után többé nem tért vissza, hanem 
végleg Svájcban maradt. Bartók még 1936-ban egy rövid ideig 
a genfi magyar konzulátust is vezette, ebben az időben jó kap-
csolatokat szerzett a svájci hatóságokhoz, valamint a Népszö-
vetségi körökhöz.29 Tehát Bartóknak a Svájcba való távozása 
és az ottani tartózkodása ennek a révén nagyon meg volt 
könnyítve.  

A háború utolsó idejében Bartók összeköttetésbe lépett az 
akkoriban Svájcban élő magyar baloldali személyekkel és bi-
zonyára az amerikai hírszerző szolgálattal is.30 A háború után 
az új magyar külügyminisztérium hazahívta Svájcból, és Bécs-
be nevezték ki magyar követnek.31 Ebben az állásban műkö-
dött Nagy Ferenc volt min. elnök [miniszterelnök] disszidálá-
sáig. Ezután Bartók ugyancsak Nyugatra távozott, valószínű-
leg amerikai támogatással. Feltehető, hogy jelenleg megint 
Svájcban él, bár erről semmit nem hallottam.32 

                                                                                                                     
márciusa és 1939 áprilisa között, egy ideig Utassyval és Barcza követtel is, 
akiket jól ismerhetett. 1941. április 17-től 1944. március végéig a zágrábi 
követség vezetője volt, majd a Helsinkibe került követnek, a finn 
fegyverszünet után (1944. szeptember 19.) Madridba távozott, diplomáciai 
tevékenységet fejtett ki, mert egy ideig elismerték még hivatalosan 
Spanyolországban, ahol a Magyar Nemzeti Bizottmányt is képviselte. Sokat 
publikált, tevékeny emigráns volt. 
29 1936. január 5-től dolgozott a Nemzetek Szövetsége melletti genfi 
képviseleten, három éven át. 
30 Nincs adat arra vonatkozólag, hogy Bartók az amerikai titkosszolgálat 
képviselőivel kapcsolatban állt volna, viszont valóban részt vett a Magyar 
Függetlenségi Mozgalom svájci tevékenységében. 
31 A Külügyminisztérium vezetői hívták haza 1945 decemberében. 1947. 
február 28-án követi rangot és címet kapott. 
32 GECSÉNYI, 113. o., Bartók levelében Szegedy-Maszák Aladárhoz (Genf, 
1947. július 28.) így ír: „…bizonyára hallottad, hogy jún. 10-én amerikai 
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Bartókkal ismeretségünk kezdete óta őszinte jó barátság-
ban voltam. Egy nagyon szorgalmas, kötelességtudó, igen 
ügyes, a körülményekkel mindig óvatosan számoló diplomata 
volt, aki igyekezett származása dacára a magyar külügyi szol-
gálatban személyi eredményt elérni. Amikor látta, hogy a né-
metek /s velük együtt az akkori Magyarország is/ elvesztette 
a háborút, idejekorán átállott a másik oldalra. Erős személyi 
ambíciói voltak, s nem hagyta magát legyűrni a „zsidózó” 
Magyarország legsötétebb pillanataiban sem. Ez a szívósság 
volt talán egyik legerősebb adottsága. Igen jó modorú diplo-
mata, aki a nehézségek előtt nem hátrál meg, hanem igyekszik 
azokat ügyesen megkerülni. 

Nehezen tudom elképzelni, hogy bárhol is legyen most, 
tétlenül töltse az idejét. Aktív ember, akinek valami szellemi 
elfoglaltságra szüksége van.33 Nem szeret az első vonalban 
díszelegni, hiúság nincs benne, s inkább választja a névtelen, 
de becsvágyát kielégítő háttérben való munkát. Nem anyagias 
ember, a pénz, mint életcél nem érdekli. Különös szenvedélyei 
nem voltak. Jelenleg 59 éves, gyerekeik nincsenek, s tudtom-
mal közeli magyarországi hozzátartozóik sincsenek.  

Ismerve őt jól, el tudom képzelni, hogy a jelenlegi világ-
politikai helyzet, a hitleri szellem előretörése, a nácizmus kí-
sértete stb., őt is aggodalommal töltheti el, s talán ma ő is más-
ként gondolkodik sok mindenről, mint amikor Nagy Ferenc 
nyomában Nyugatra disszidált. 

 
Budapest, 1954. szept.9. 
 
Marczel Viktor 

 

                                                                                                                     
segítséggel kijöttem az épületből”, ti. a bécsi magyar követségről. Ezután 
mondott le, 1947. július 15-én érkezett feleségével Genfbe, majd hamarosan 
az USA-ba távozott. 
33 Bartók utóbb a Magyar Nemzeti Bizottmány washingtoni irodáját vezette, 
ill. a szervezet képviselője lett az ENSZ-nél (Captive Nations). 
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Utassy Loránd34 

 
Utassyt a régi magyar honvédség vezérkarában, mint egy igen 
jó szellemi képességekkel megáldott, nagyon szorgalmas, tö-
rekvő tisztet értékelték. Sima, alkalmazkodó modora, kellemes 
érintkezési tulajdonságai miatt általában mindenki szerette, s 
ellenségei sem a hason korú bajtársak, sem az elöljárói között 
nem voltak. 

Előnytelen tulajdonságai – kártya, nők, ivás stb. – nem 
voltak, s mindenki előtt úgy számított, mint egy igaz megbíz-
ható s nagyon jó munkaképességű fiatal tiszt. Jó szellemi és 
erkölcsi tulajdonságai folytán figyelembe vétetett külföldi 
szolgálatra is, s ezért – az akkori szokásnak megfelelően – né-
hány hónapra Franciaországba kapott szabadságot a francia 
nyelv elsajátítására.35 

Kb. 1938-ban nősült. Feleségül vette Gyömörey volt 
Veszprém [helyesen: Zala] megyei főispánnak36 és földbirto-
kosnak a leányát. Ez az úgynevezett jó házasság Utassy pozí-
cióját csak megerősítette.37 Mikor 1938 végén – a pontos dá-
tumra nem emlékszem – a londoni katonai attasé állása meg-
üresedett, erre Utassy lett kinevezve, bár eddig neki Angliával 
kapcsolata nem volt.38 

                                                           
34 Az eredetiben helytelenül „Lóránt”-ként írott név ceruzával halványan 
aláhúzva. Utassy Loránd (sok helyen tévesen: Lóránd v. Lóránt), ujlaki 
(Budapest, 1897. április 18. – Budapest, 1974. június 3.), tüzér ezredes, 1992-
től posztumusz altábornagy, londoni és washingtoni katonai attasé.  
35 A harmincas évek elején a Loire folyó mellett fekvő Saumure-ben volt a 
francia hadsereg vendége (a városban fontos katonai iskola működött). 
Utassy hadgyakorlaton is részt vett tartózkodása alatt. Ld. Hadtörténelmi 
Levéltár, Personalia 141, Utassy Lorándné életrajzi feljegyzései. 
36 Gyömörey György, gyömörei és teölvári (Sümeg, 1873. december 27.–
Gógánfa, 1949. aug. 19.), politikus, főispán. 1920-ban nemzetgyűlési 
képviselő. 1922-ben nem szerzett mandátumot. 1926-ban nevezték ki zalai 
főispánná. 
37 1938. április 5-én kötött házasságot Gyömörey Borbálával (1911. február 3.–
Soltvadkert, 1997. június ?) 
38 Pontatlan, téves megállapítás. Utassy korábban többször járt Angliában: 
V. György király 1936-os temetésén, majd 1937. június 12-én VI. György 
koronázásán képviselte Magyarországot, de előbb is volt vendégtisztként 
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Londonban aránylag rövid idő alatt sikerült neki jó pozí-
ciót teremteni. Előnyös egyéni adottságain kívül hozzájárult 
ehhez az a szerencsés körülmény is, hogy az angol politikai és 
katonai vezetés akkor – a háború előestéjén – igyekezett Ma-
gyarországot visszatartani a németek oldalán való háborúba 
lépéstől, s így a magyar katonai attasét különös figyelemmel és 
barátsággal kezelték. Az angolok előtt is ismert volt, hogy 
Utassy nem nagy barátja a hitleristáknak.39 Bizonyára felme-
rült az angolok előtt is az a gyanú, hogy a még semleges ma-
gyar katonai attasé a németek számára is dolgozik a hírszerzés 
terén, s ezért minden udvarias kezelés mellett Utassyt bizo-
nyára szigorúan ellenőrizték. Nem tudom pontosan, hogy 
mikor történt Strasser mérnöknek, Utassy egyik emberének az 
elfogatása és elítélése,40 de ez látszólag nem gyengítette meg 
különösen Utassy helyzetét, mert tudtommal Utassy még ezu-
tán is a helyén maradt. 

1941 elején Utassy Londonból Budapestre repült szolgála-
ti jelentéstételre, s ekkor a madridi repülőtéren találkoztam 
vele. Akkor nagy elismeréssel beszélt nekem az angolok hábo-
rús kitartásáról és kemény összefogásáról, amely végül is 
meghozhatja számukra a katonai győzelmet. Saját magáról 
beszélve keservesen említette meg, hogy nem tudja beszerezni 
Temesvárott született nagyapjának a születési bizonyítványát, 
s ezért nem tudja bizonyítani teljes „keresztény” leszármazá-

                                                                                                                     
Exeterben brit meghívásra (1935. június-július, a Royal Field Brigade). Ld. HL 
Personalia 141, Utassy Lorándné feljegyzései, ill. uo. f. 75. Adatlap a katonai 
felső vezetés /1919-1945/ tanulmányozásához. 1937. május 22-től kinevezett 
katonai attasé Londonban, egyidejűleg washingtoni katonai attasé 
(állomáshelye: 1941. május 28-ig hivatalosan London). Ld. még: SZAKÁLY 
2015, 238. o. 
39 Ld. HL Personalia 141. vonatkozó adatait. 
40 PETŐFI NÉPE, 1992. június 24. 8. o. (Egy magyar tábornok titkos élete: A 
Soltvadkerten élő özvegy emlékezik) Utassyné a cikkben a 
rádióösszeköttetésben segédkező tisztet említi, akit, mint német kémet 
elfogtak. Strasser kapcsán annyi ismeretes, hogy később kicserélték egy 
elfogott brit kém ellenében (1943?). 
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sát.41 Ezért fél attól, hogy a vezérkarból ki fogják tenni. Né-
hány hét múlva Utassy megint Madridon át repült vissza 
Londonba, s vele ez alkalommal is találkozva némi meglepe-
téssel állapítottam meg, hogy a háborúról való felfogása pesti 
tartózkodása alatt mennyire megváltozott. Most már azt hir-
dette, hogy a németek végső győzelme látszik biztosnak, s 
nagyon elismerően beszélt az otthon talált „kitűnő” hangulat-
ról.42 A magam részéről ezt a hangulatváltozást a bizonytalan 
származású nagypapa körül felmerült nehézségeknek tulajdo-
nítottam.  

Röviddel ezután Anglia megszakította Magyarországgal a 
diplomáciai kapcsolatokat /a Jugoszlávia ellen való támadó 
fellépésünk után/, s a londoni követség hazatért Magyaror-
szágra.43 Utassyt azonban nem láttam már. Később hallottam 
róla, hogy a vezérkarból kitették,44 a frontra nem küldték ki, a 
vezetője lett annak az újonnan felállított honvédelmi osztály-
nak, amely a Magyarországra menekült lengyelek, szökött 
francia és angol hadifoglyok ügyével foglalkozott.45 Úgy tu-
dom, hogy ezen a téren igen megértő és támogató működést 
fejtett ki, legalább is arra mutat az a tény, hogy 1945 után a 

                                                           
41 A Utassy-hagyatékban (HL) ugyan utalás van rá, hogy személye körül 
„intrikák”, ill. „származási igazolási problémák” adódtak, de temesvári 
felmenői nem ismeretesek. 
42 Erre utal Andorka 1942. július 9-én kelt naplóbejegyzése: ANDORKA 1978, 
244. o., vö. Utassyval 1938 decemberében lefolyt megbeszélésével, uo. 77. o. 
Az attasé szemlélete is ingadozhatott, emiatt került ellentétbe Barcza 
követtel, és jelentésiben a vezérkar időszerű álláspontját is erősítgette. Ld. 
DOMBRÁDY 1986, 67-68. o. 
43 1941. április 6. A követ (Barcza) később hagyta el Angliát. Utassy repülővel 
távozott Southamptonból Lisszabonba 1941. április 19-én, onnan 
Washingtonba utazott tovább hajóval, ahová június 7-én érkezett. 
44 1942. május 6-án hajóra szállva elhagyta az Egyesült Államokat (a 
hadiállapot már decemberben beállt, de hadüzenet nem történt, csak 1942 
júniusában), a hónap végén hazaérkezik, beosztás nélkül marad. 1943. 
március 3-án a honvédelmi miniszter (15.906. sz. eln. 8/b.-1943. rendelet) 
áthelyezte a 2. vkf. oszt. állományából az I. hadtest állományába. 
45 1944. január 11-én a Kormányzó 1943. november 25-én kelt „legfelsőbb 
elhatározásával a m. kir. honvédelmi minisztérium 21. osztály” vezetőjévé 
kinevezte, az osztályt de facto 1943 októberétől irányította. 
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francia kormány a becsületrenddel tüntette ki ezért a tevé-
kenységéért.46 A belügyminisztériumnak a hasonló ügyekkel 
foglalkozó osztályát Antall47 min. tanácsos [miniszteri taná-
csos] vezette, aki tudtommal 1945 után nagyobb politikai sze-
repet is játszott, egy ideig valamilyen miniszter is volt.48 

Utassyval egy ízben, talán 1948-ban véletlenül találkoz-
tam az utcán. Akkor néhány szót váltottunk, s meghívott ma-
gához /a Mészáros utcában lakott/49 egy bridzspartira is, de 
ide nem mentem el. 

Utassy összegyéniségét [sic!] tekintve nehezen tudnám 
elképzelni róla, hogy a nyugati hatalmak szolgálatában állott 
volna, vagy állana. Sokkal óvatosabb, megfontoltabb és körül-
tekintőbb ember, semhogy ilyesmibe bele lehessen ugratni, 
amiről ő is nagyon jól tudja, hogy csak rosszul végződhetik. 
Nem az a merész elhatározású ember, aki ilyesmire vállalko-
zik, s ezzel mindent kockáztat. Sokkal jobban ismeri a hírszer-
zőszolgálat sikamlós területét, semhogy erre rámerészkedjék. 
Ha ennek az ellenkezője állana fenn, úgy nagyon meg kellett 
változni egész egyéniségének. 

 
1954.50 jún. 29. 
 
Marczel Viktor 

 
 

                                                           
46 A kitüntetést 1947-ben kapta. 
47 Név az eredeti szövegben aláhúzva, id. Antall József, dörgicsei és kisjenei 
(Oroszi, 1896. március 28.–Budapest, 1974. július 24.) jogász, államtitkár, 
politikus (FKgP), miniszter (a későbbi miniszterelnök édesapja) kerül 
említésre. A háború idején a belügyminisztérium IX. Szociális Osztályának 
élén állt, a lengyel és más menekültek, köztük franciák és britek gondozása 
volt a feladata. 
48 Antall 1945. május 24-től az újjáépítési minisztérium közigazgatási 
államtitkára volt, november 15-től 1946. július 20-ig pedig újjáépítésügyi 
miniszter. 
49 Budapest I. ker. Mészáros utca 10. alatt élt az Utassy-család 1951-es 
kitelepítéséig. 
50 Az eredeti kézírásos évmegjelölés téves: 1945. 
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Barcza György 
 
Jelenleg kb. 65-66 éves. Már a régi közös diplomáciában szol-
gált, s innét került át a világháború után a magyar külügyi 
szolgálatba.51 1930 után néhány évig a Vatikánnál volt magyar 
követ s utána 1938-ban lett londoni magyar követnek kinevez-
ve.52 1941-ben, mikor Anglia megszakította Magyarországgal a 
diplomáciai kapcsolatokat, Barcza a követség nagyobb részé-
vel hazatért Magyarországba [sic!].53 /Balássy [helyesen: 
Balásy] Antal54 követségi tanácsos az Egyesült Államokba 
ment, Zsilinszky55 és Almássy [helyesen: Almásy]56 követségi 
titkárok Londonban maradtak, nem jöttek haza./ Budapesten 
Barcza egy ideig beosztás nélkül maradt. 1943-ban Kállay min. 
elnök [miniszterelnök] megbízatásával Svájcba utazott. Az 
akkori mende-mondák szerint azzal a feladattal, hogy a nyu-

                                                           
51 Barcza György, nagyalásonyi, dr. (Pusztazámor, 1888. július 12.–Sydney, 
1961. április 18.), kiemelkedő diplomata. A Császári és Királyi Ház és a 
Külügyek Császári és Királyi Minisztériumában 1910. október 17-én 
bocsáttatott ideiglenes fogalmazói gyakorlatra. 1917. január 24-től a 
koppenhágai követség beosztott II. osztályú követségi tanácsosa. Az önálló 
Külügyminisztériumban, 1919. október 31-én kezdte meg hivatalosan a 
munkát. 
52 1927. szeptember 22–1938. május 25-ig Magyarország vatikáni követe, majd 
ezután (de facto már 1938 áprilisától, hivatalosan május 25 után) londoni 
követ, s bár Nagy-Britanniával megszakadt a diplomáciai kapcsolat 
áprilisban, megbízatása hivatalos formai szempontból 1941. augusztus 30-ig 
tartott, mely után egy nappal nyugállományba helyezték. 
53 London 1941. április 6-án megszakította a diplomáciai kapcsolatokat 
Magyarországgal, így a követ távozni kényszerült, Anglia fővárosát 1941. 
április 18-án hagyta el. Lisszabonon keresztül utazott tovább, itt nem 
érdektelen említeni, hogy Madridban is eltöltött két napot. Májusban érkezett 
Budapestre. Ld. PRITZ 2011a, 22-23. o. 
54 Balásy Antal, belváthy, dr. (Budapest, 1894. május 15.–Washington, 1973. 
április 6.), diplomata, újságíró. A londoni követség II. osztályú tanácsosa (I. 
osztályú követségi tanácsosi címmel felruházva). Még a világháború alatt az 
USA-ba távozott, a Library of Congress munkatársa lett. 
55 Zsilinszky Antal, dr. (1905 –London, 1943. március), diplomata, miniszteri 
titkári címmel és I. osztályú titkári jelleggel felruházott miniszteri segédtitkár. 
1943-ban öngyilkos lett. 
56 Almásy Kálmán, gróf, II. osztályú követségi titkár. Állítólag Bárdossy 
tudtával maradt kint Londonban. Ld. BARCZA 1994, II, 15. o. 
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gati hatalmakkal a kapcsolatokat vegye fel.57 Ugyanakkor jut-
tatott ki Kállay Svájcba egy állítólag több millió pengőt kitevő 
összeget, amely pénz Barcza küldetésével is összefüggésben 
volt.58 A háború hátralevő idejét Barcza Svájcban töltötte, ké-
sőbb olyan hír volt, hogy Olaszországban, Firenzében élne.59 

Barcza nős ember volt, felesége egy Jeszenszky bárónő,60 
akinek Nógrád megyében volt egy kis földbirtoka. Bár nem 
voltak elválva, lehetőleg nem éltek együtt. Barcza maga igen 
meleg barátságot tartott öccsének, Barcza Károlynak az elvált 
feleségével, s midőn 1943-ban Svájcba távozott, nem feleségé-
vel, hanem evvel a barátnőjével ment ki.61 

Barczát általában egy könnyelmű, megbízhatatlan ember-
nek tartották, akinek az egyetlen életcélja volt, hogy jól éljen. 
Igen hajlamos volt arra, hogy hivatalos jelentéseiben és szóban 
is tág teret engedjen a saját fantáziájának úgy, hogy nem lehe-
tett a jelentéseit egészen megbízhatóknak tartani.62 

                                                           
57 1943 márciusában utazott Rómába, majd Svájcba, hogy korábbi 
összeköttetései felhasználása mellett felvegye a kapcsolatot az 
angolszászokkal. Kállay tudta mellett, de csak félhivatalos minőségben 
tárgyalt a britek képviselőivel, elsődlegesen az ún. Bethlen-csoport nevében. 
Küldetése tájékoztató jellegű volt. 
58 Az ún. Kállay Alapról, más néven titkos diplomataalapról lehet szó itt, amit 
a miniszterelnök röviddel a német megszállás előtt 1944 februárjában 
juttatott ki, nagyrészt aranyban. Pontos összege pengőben nem ismert, de 
több millió svájci frankot tett ki. Barcza később a Követi Bizottság tagjaként 
(doyen) kapott támogatást az alapból, de nem szerepelt az alap kezelésével 
megbízott személyek között. Ld. MNL OL P 2066. 
59 Barcza Svájcban maradt, sokat utazott, egyre több időt töltve 
Olaszországban. Firenzében élt egy ideig, végül 1952 januárjában 
Ausztráliában (Sidney) telepedett le. 
60 Eredetiben aláhúzva. Jeszenszky Alexa, bárónő, nagyjeszeni 
(Nógrádkövesd, 1888. december 24.– Sydney, 1974. július 26.) 
61 Itt tévedésről, vagy valamilyen zavaros információról lehet szó, Barcza 
Károly felesége ugyanis korábban elhunyt már. Első felesége gróf Edelsheim-
Gyulai Ilona (1896-1935). 
62 Kánya Kálmán, amikor Barcza Svájcba indult 1943 márciusában, kifejtette: 
sokat nem vár, mert komolytalannak és „füllentő”-nek tartja. Ld. ANDORKA 
1978, 303. o. 
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Londoni működése nem volt nagyon szerencsének 
mondható.63 Az angol kormány már akkor igen nagyfokú bi-
zalmatlansággal figyelte a magyar kormány külpolitikáját, s 
ehhez járult még az is, hogy a magyar követet /Barczát/ sem 
tartották az angolok egészen szavahihető egyéniségnek.64 

Barczának egy öccse van, Barcza Károly,65 aki egyik ma-
gyar nagy cukoripari vállalatnak volt a vezérigazgatója. Na-
gyipari körökben66 ennek a Barczának jó híre volt. Ez a Barcza 
Károly a háború alatt, talán 1943-ban Olaszországban és 
Svájcban járt. Innét visszaérkezve beszélt egy ízben én előttem 
arról, hogy a nyugati hatalmak számára Magyarországon ka-
tonai kémkedést kellene folytatni. Látszólag Svájcban erre 
szólították fel. Ezt a próbálkozását én határozottan elutasítot-
tam. 

Barcza Károly 1945 után még egy ideig Budapesten élt, 
azután disszidált. Nem hallottam azóta róla semmit. Második 
házasságában egy Lengyelországból a háború alatt Magyaror-
szágra menekült lengyel asszonyt67 vett el. 

Budapest, 1954. szept. 14. 
Marczel Viktor 

 
 

Felhasznált irodalom 
 

Levéltári források 
ÁBTL 2.1. III/1 V-143387 = Állambiztonsági Szolgálatok Tör-
téneti Levéltára, 2. szekció: Szervezeti egységekhez nem kap-

                                                           
63 Barcza tevékenységének kritikus elemzését ld. PRITZ 2011b, 149-248. o., 
londoni működésére ld. 168-248. o. 
64 Bár saját személyének Barcza nagyobb jelentőséget és hitelt tulajdonított, 
mint amennyire vele szemben a brit fél általában bizalmat mutatott, de így is 
inkább jó megítélése volt. Ld. BÁN D. 2004, 94-95. o. 
65 Eredetiben aláhúzva. Barcza Károly Tivadar, nagyalásonyi (Budapest, 1894. 
november 4.–Boston, Massachusetts, USA, 1963. január 21.) máltai lovag, az 
Alföldi Cukorgyár Rt. vezérigazgatója 1939-1945. 
66 A szó tollal beszúrva a gépelt szövegbe. 
67 Alicja Liphardt, Baroness Litka (1909-1973). 
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csolódó állambiztonsági iratok (1912) 1945–1990, 1. A volt zárt 
irattár, III./1. (SZDP-ügy/Szakasits Árpád). 
ÁBTL 3.1.9. V-168 = Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára, 3. szekció: Hálózati, operatív és vizsgálati iratok 
(1851) 1945–1990, 1. A központi operatív nyilvántartást végző 
szervezeti egységek által kezelt dossziék, 9. Vizsgálati dosszi-
ék (V-dossziék): V-168 (Sigetter Viktor) 
ÁBTL 3.2.1 Bt-262/3-4 = Állambiztonsági Szolgálatok Történe-
ti Levéltára, 3. szekció: Hálózati, operatív és vizsgálati iratok 
(1851) 1945–1990, 2. A BM III/I. Csoportfőnökség és jogelődei 
által kezelt dossziék: 1. Bt-dossziék, 262/3-4. (Hátszeghi Ottó) 
ÁBTL 3.2.4. K-1436, ill. K-1493 = Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára, 3. szekció: Hálózati, operatív és vizsgálati 
iratok (1851) 1945–1990, 2. A BM III/I. Csoportfőnökség és 
jogelődei által kezelt dossziék, 4. Kutató dossziék (K-
dossziék): K-1436 (Bakach-Bessenyey György), ill. K-1493 
(„Marczel Viktor”) 
ÁBTL 4.1. A-862, A-863, ill. A-2127/17 = Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára, 4. szekció: Gyűjtemények, 1. 
Állambiztonsági munkához készült háttéranyagok (A-
anyagok): A-862, Kádár Gyula visszaemlékezése, A-863, Ta-
nulmány a VKF/2. osztályról, A-2127/17, Magyar Nemzeti 
Bizottmány 
BFL XXV. 4. f. = Budapest Főváros Levéltára; Fővárosi Bíróság 
iratai; Titkos ügykezelés alól kivont perek iratai (0537/53. sz. 
Andorka R. és társai) 
HL Personalia 141 = Hadtörténelmi Levéltár, Personalia 141 
(Utassy Loránd hagyatéka) 
MNL OL K 64 = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár 
K 64-es fond: A Külügyminisztérium politikai osztályának 
reservált iratai  
MNL OL P 2066 = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél-
tár P 2066-es fond: Családi levéltárak és személyi hagyatékok – 
Bakach-Bessenyey György 
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Irodalom, visszaemlékezések, nyomtatott és internetes for-
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ANDORKA 1978 = ANDORKA Rudolf: A madridi követségtől 
Mauthausenig. Kossuth, Budapest, 1978. 
BARCZA 1994 = BARCZA György: Diplomataemlékeim 1911-
1945. Magyarország volt vatikáni és londoni követének emlék-
irataiból. I-II, Európa–História, Budapest, 1994. 
BÁN D. András: Hungarian-British Diplomacy 1938-1941. The 
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2004. 
DOMBRÁDY 1986 = DOMBRÁDY Lóránd: Hadsereg és poli-
tika Magyarországon 1938–1944. Kossuth Könyvkiadó, 1986. 
GECSÉNYI 2014 = GECSÉNYI Lajos: Iratok a magyar emigrá-
ció történetéhez: Bartók László bécsi követ és Szegedy-Maszák 
Aladár washingtoni követ levélváltása (1947–1948). Levéltári 
Közlemények, 2014/1-2, 109-141. o. 
HARASZTI 2007 = HARASZTI György: Vallomások a túlélé-
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HARASZTI György (szerk.): Vallomások a holtak házából. 
Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Állam-
védelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írott fel-
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JAVORNICZKY 2006 = JAVORNICZKY István beszélgetése 
Andorka Rudolffal (készült az 1956-os Intézet Oral History 
Archívuma (OHA) részére). Századvég 2006/39, ill. 2006/40. 
Letölthető:  
http://andorkaweb.tarki.hu/eletrajz.html (2016.09.03) 
KOVÁCS 2007 = KOVÁCS Zoltán András: A Janus-arcú tá-
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KISS MÁRTON 

 

EGY „SASFÉSZEK” BEVÉTELÉRŐL. 
SIMONTORNYA OSTROMAI A RÁKÓCZI-

SZABADSÁGHARC IDEJÉN (1704-1709) 
 
 

Bevezetés 
 
Thaly Kálmán egyik írásában Simontornyát a kurucság híres 
fészkének nevezte, amire csak a romos vár és Heister ágyúte-
lepének sáncai emlékeztették a kor utazóját.1 Ha megvizsgál-
juk a korszakra vonatkozó munkákat, szinte mindenhol feltű-
nik a vár 1705. novemberi elfoglalása, kisebb részükben pedig 
az 1709-es császári ostrom sikere. A dunántúli kuruc igazgatá-
si szervezettel és a helyi eseményekkel foglalkozó munkákban 
kitűnik a település és a vár különös szerepe, amit az itteni 
küzdelmekben betöltött.  

Mi volt az oka annak, hogy e nem túl nagy erősséget a ku-
rucok a csúcsra jutatták és szinte egyből a dunántúli kuruc 
uralom szimbólumává vált a későbbiekben? Milyen tényezők 
járultak ahhoz, hogy egy viszonylag mellékes és kellően ki 
nem épített várból hamarosan a Kelet-Dunántúl legkomolyabb 
erőssége váljon, ráadásul profitáljon a Rákóczi-szabadságharc 
viszontagságos időszakából? Tanulmányomban a kérdés hadi 
vonatkozásait szándékozom körbejárni, vagyis magát a várat 
és annak környezetét kívánom górcső alá venné a jelölt idő-
szakban. Egy ilyen vizsgálat során figyelembe kell venni a 
földrajzi környezet determináló tényezőit, amelyek meghatá-
rozták a Simontornyával kapcsolatos katonai műveleteket 
jellegét is. Ezek után kísérletet teszek arra, hogy bemutassam 
azokat a nagyobb ostromokat, amelyekről kisebb bejegyzések-
kel és forrástöredékekkel rendelkezünk, azonban összefogla-

                                                           
1 THALY 1867, 43. o. 
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lóan még nem kerültek vizsgálat alá. Célom az, hogy bemutas-
sam, mennyire fontos volt a parancsnok szerepe a Rákóczi-
szabadságharc ideje alatt, hiszen a szakértelem mellett több 
esetben a megfelelő helyismeret is hozzájárulhatott egy ostrom 
sikeréhez. A számos ostrom közül kettőt kívánok komolyabb 
vizsgálat alá venni: Bottyán János 1705-ös és Siegbert Heister 
1709-es akcióját, amelyek voltaképpen a dunántúli kuruc ura-
lom kezdetét és végét jelentik. 
 
 

Simontornya természeti környezete és vára a 17-18. század 
fordulóján 
 
Simontornya a Kelet-Dunántúlon fekszik több megye és föld-
rajzi tájegység határvidékén. A korabeli közlekedési útvonalak 
egyik fontos állomásaként a Sió-csatorna mellett található, ami 
összekötötte a Balatont a Dunával, egybegyűjtve a Kapos és a 
kisebb-nagyobb csatornák (pl. Sárvíz) vizét is.2 Maga a telepü-
lés a 15-16. századi úthálózatban frekventált helyet foglalt el, 
adottságai pedig alkalmassá tették az áthaladó távolsági ke-
reskedelem kihasználására. Rajta keresztül jutottak el a Kelet-
Magyarországról származó marhacsordák a nyugati piacokra 
(Radkersburg, Zákány). A település ezen kívül a kistérség 
kereszteződésévé is vált, hiszen innen el lehetett jutni Székes-
fehérvárra, Veszprémbe, Madocsára vagy Pécsre. A török kor 
nagyobb seregei mindig a Duna mellett haladtak, amelynek 
egyik oldalága volt a Mohács-Simontornya hadiút is, amelyet 
a felszabadító háborúk után pusztán császári útnak neveztek.3 

A térség azért is különleges, mivel nem alkotott zárt egé-
szet, hanem két nagyobb területi egység ütközési zónáján he-
lyezkedett el. Észak felől Székesfehérvár vonzása, délről pedig 
Pécs és kisebb mértékben Szekszárd kisugárzása volt jelentős. 
Utóbbi települések kevésbé tudták biztosítani politikai befo-
lyásukat a településen, hiszen a terület dombhátakkal, zárt 

                                                           
2 KISS 1938, 19-21. o.; GLASER 1929.; SZAKÁLY 1973.; TENK 1936, 5. o. 
3 SZAKÁLY 1973, 61-69. o.; GLASER 1929, 156. o.; HORLER 1980, 39. o. 
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erdőkkel volt borítva, amit csak nehezített a térség apró folyó-
vizeinek összessége (Kapos, Koppány, Sió, Sárvíz).4 Keletről a 
Duna határolja a térséget, nyugaton viszont nem találhatunk 
egységes földrajzi záróvonalat, ezért a kutatás könnyítése ér-
dekében magam jelölöm ki azt a Balaton vonalával, illetve a 
Sárvíz folyásával. 

A 18. századi földrajzi viszonyok áttekintésére korabeli 
térképekkel nem rendelkezünk, ezért csak későbbieket tudunk 
felhasználni, amelyeken azonban láthatóak az alapvető föld-
rajzi sajátosságok. A legkorábbi egy század elejére datálható 
térkép, ahol a település centrális részét tekinthetjük meg, beje-
lölve a fontosabb épületeket, a vámházat (Mauthaus) és az 
egyházi épületeket (ferences kolostor, kálvinista templom). A 
térkép datálását egyedül a vármegye háza (Comidat Haus) 
segítheti, hiszen ez csak 1725 után épülhetett, amikor felépítet-
ték a vármegye központját adó épületet a településen.5 Simon-
tornya nyugati részén található meg maga a vár (Altes Schlos), 
amit egy kis híd segítségével lehetett megközelíteni. Ami föld-
rajzi szempontból feltűnik, az a Sió folyásának jelölése, ami 
szinte körülölelte a települést, átkelésre pedig csak két híd 
szolgált, amelyek kisebb (pár házból álló) helyekre vezettek. 
Ez összhangban van a felszabadító háború idején készült leírá-
sokkal, ahol szintén három hídról beszéltek, illetve a Sió sze-
repét is kiemelték.6 

A település a század második feléből származó, egységes 
szempontok alapján készített első katonai felmérés (1782-1785) 
térképén is feltűnik. Első ránézésre Simontornyát (Markt Si-
montornya) szinte egy mocsár közepén álló kis szigetként 
ábrázolja, amit a Sió folyása (és különböző ágai) mellett ha-
talmas egybefüggő mocsárvidék vesz körbe. A környező vidé-
ket kisebb-nagyobb dombok és halmok szegélyezték, délre 
kiterjedt erdősséggel. Közelebbről véve látható, hogy itt is 

                                                           
4 ÁDÁM-MAROSI-SZILÁRD 1981, 117., 278. o.; KISS 1938, 9-10. o.  
5 Ennek terveit 1725-ben fogadta el a megyei közgyűlés. KISS 1938, 309. o. 
6 Online elérhetősége: http://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar 
/1716/?query=Simontornya (utolsó letöltés: 2016. július 31). Jelzete: MNL OL 
S 11. No. 286. 
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érvényesül a hármas felosztás, amelyeket hidak kötnek össze 
egymással. A legnagyobb szigeten helyezkedett el maga a vár 
és a templom, amit bár nem jelöltek, de mégis egyszerűen 
beazonosíthatunk. A vár itt nem a folyó mellett helyezkedik el, 
de ezt betudhatjuk a térkép készítési módjának is, hiszen ké-
szítőinek nem a részletekbe menő ábrázolás volt a céljuk. A 
déli részt egyértelműen egy nagy domb és erdősége uralja, 
amit a mai szőlőheggyel azonosíthatunk, ami a későbbiekben 
fontos lesz.7 

Összességében elmondható, hogy Simontornyát a termé-
szet katonai értelemben jól megerősítette: a környéket uraló 
folyó és az általa táplált mocsárvidék alkalmassá tette arra, 
hogy katonai erődítményt építsenek ki rajta. A középkori tor-
nyot a szigeten állították fel, ami kitűnő megfigyelési pontként 
szolgálhatott még a vizsgált korszakban is. A Rákóczi-
szabadságharc idején pedig alkalmassá tette arra, hogy a kör-
nyéket nem olyan jól ismerőket megállítsa és uralma alatt tart-
sa a környék átkelőit. Magát a települést a vár tartotta irányí-
tás alatt, mivel csak két (vagy három) hídon lehetett megköze-
líteni, a megfelelően elhelyezett katonaság pedig könnyen 
irányítása alatt tudta tartani.  

Gaál Attila kutatásai rámutattak arra, hogy Tolna megyé-
ből Simontornyáról (és annak váráról) áll rendelkezésünkre a 
legnagyobb számú korabeli ábrázolás, legtöbbször a felszaba-
dító háborúk időszakából. Három ilyen ismert ábrázolásán 
megfigyelhető egy bizonyos fejlődés: míg az elsőn egy hegy 
ormán elhelyezkedő várat láthatunk török katonával az elő-
térben, bal oldalon pedig szőlőtőkével, addig egy valószínűleg 
18. század eleji ábrázoláson a település visszakerül eredeti 
helyére: egy domb oldalába a mocsaras vidék közepén. Az 
ábrázolások egy kicsiny várat mutatnak, ami a környezetéhez 
képest magasabb pontról felügyeli térségét. Védműveit nem a 
korabeli hadügyi elvárások szerint alakították ki az oszmán 
megszállás miatt, hanem megőrizte a 16. századi (középkori) 

                                                           
7 A térkép elérhetősége: http://mapire.eu/hu/ (utolsó hozzáférés: 2016. 
augusztus 1.) 
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formáját. Az egyik ábrázolás, bár idealizálja a vár megszerzé-
sét (ostromot ábrázol megadás helyett), azonban felhívja a 
figyelmet a folyókra, különösen a Sárvízre, amely a település-
től mintegy öt kilométerre folyik. Ugyanitt látható, hogy a 
településen három híd helyezkedik el, ezek közül az egyik 
vezet magához a szigethez, ahol a vár is áll, a többi csak a ki-
sebb településrészeket köti össze. A valószínűleg 18. század 
elején készült miniatűr ábrázoláson megfigyelhető, hogy a 
település és a vár inkább hosszában terül el, vára pedig szinte 
ki sem emelkedik onnan, egyedül a tornyok mutatnak bizo-
nyos kiemelkedést.8 
 
 

A Dunántúl stratégiai szerepe a Rákóczi-
szabadságharcban (1704-1708) 
 
A II. Rákóczi Ferenc-féle szervezkedés több éves múltra te-
kinthetett vissza, látva a társadalmi és politikai elégedetlensé-
geket. Kezdetben a hagyományos (rendi) keretek között pró-
báltak megoldást találni a problémákra, így az első szakaszban 
főleg a rendi méltóságok között kerestek maguk számára 
partnert. Rákóczi elfogása után lengyel emigrációban folytató-
dott a szervezkedés; ekkor születtek meg azok a főként külföl-
di (elsősorban francia) támogatásra támaszkodó tervezetek, 
amelyek segítségével az ország függetlenségét kívánták kivív-
ni.9 

A két harcoló fél földrajzi tekintetben is összecsapást ví-
vott: míg a császári oldal a felszabadító háborúk sikerével 
megkezdte birodalma átszervezését, addig a felkelők célja 
mindig is egy külső, Kárpát-medencén kívüli hatalom meg-
nyerése volt. A Kárpát-medence földrajzából látszik, hogy ez a 
nyitás főként két irányba – nyugat és dél felé – lehetséges, így 
a diplomáciai törekvések is főleg e két irányba mutattak. Ebből 
a szempontból értékelve Rákóczi 1704-es bácskai hadjárata is 

                                                           
8 GAÁL 1984, 124-125. o. 
9 PERJÉS 1980, 125-140. o. 
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az ebből a körből való kitörési kísérletként értelmezhető, ami-
vel megpróbálta bevonni az akkor még nagyhatalomnak szá-
mító Oszmán Birodalmat is küzdelmébe.10 

Rákóczi és körének tervezeteiből látható, hogy voltakép-
pen minden olyan számadat hiányzott a vezetők számára, 
amire szükség lett volna (várható csapatok létszáma, ellátás 
biztosítása, pénzbeli segítségek) egy tényleges haditerv kidol-
gozásához. Egyedül az ellenség erejét tudták megbecsülni, 
hiszen ekkor a fontosabb várak őrséggel voltak ellátva, a nyu-
gati háború miatt pedig alig tartózkodott ellenséges katona az 
országban. Korai terveiket két főbb tényező határozta meg: a 
gyors előrenyomulás és egyesülés a nyugatról érkező szövet-
séges (bajor-francia) csapatokkal, illetve a mező (terület) uralá-
sa a várakkal szemben.11. 

Rákóczi a közvetlen francia kapcsolatok megteremtése 
érdekében két nagyobb tervet dolgozott ki 1704-1706 között. 
Az előbbi egy morvaországi előretörést helyezett kilátásba,12 a 
másik pedig egy horvát területen partraszálló francia táma-
dást. A tervek a nyugati hadszíntér eredményei miatt elbuk-
tak, ami a fejedelmet terveinek átalakítására késztette. 

Az 1704-es kísérlet során még nem volt szükség a Dunán-
túl teljes megszállására, hiszen a kuruc és francia-bajor erők 
több irányból igyekeztek a császári főváros felé, hogy itt ve-
gyék fel a kapcsolatot egymással. A bécsi udvar kíséretei elle-
nére nem volt képes a vármegyék ellenállását megszervezni, 
így várható volt a felkelők átcsapása a Dunántúlra is. Azonban 
Rákóczi és köre sem volt biztos a hadjárat sikerében, mivel a 
dunántúli társadalom túlnyomó többsége – főként egziszten-
ciális és rokoni kapcsolatai miatt – Bécs felé húzott. Ezt változ-
tatta meg az 1704 januárjában érkező követség, amely után 
Károlyi Sándort küldték át a terület meghódítására.13 Károlyi 
kezdetben sikeres hadjárata során számos várat és települést 

                                                           
10 NAGY 2011.; NAGY 2013, 65-74. o. 
11 AR I/II. 225-226. o. 
12 MARKÓ 1936, 590. o. 
13 BALOGH 2010, 252-253. o.; BÁNKÚTI 1975, 44-46. o. 
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esketett fel a felkelők zászlajára, azonban a hadszervezés és 
ellátás feltételeinek kialakítására tett kísérletei nem tudtak 
gyökeret ereszteni a bekövetkező császári ellentámadás mi-
att.14 

Az adriai tervek a kezdeti évek sikertelensége után érté-
kelődtek fel, hiszen az Adrián átkelő francia alakulatokhoz a 
legrövidebb út a Dunántúlon (és a horvát részeken) át veze-
tett. Ezért tett a fejedelem katonai és diplomáciai kísérletet15 a 
térség megszerzésére, sikertelenül. A hosszabb harcra való 
berendezkedés miatt financiális és humánpolitikai szempont-
ok okán minél több terület megszerzésére volt szükség, így a 
Dunántúlt sem engedhették ki a kezeikből. Bercsényi 1701-es 
terveiben még úgy vélte, hogy az ország nyugati részén lévő 
várakra nem lesz szükség, hiszen a gyors morvai támadás 
sikere után úgyis győzedelmeskedni fognak. Bár már akkor jól 
látta, hogy egy térség hatalmának jelképe a vár, illetve a több 
ilyen erődöt összekapcsoló láncolat.16 

A régi végvárrendszer (és a francia erődépítészet) nyo-
mán láthatta, hogy a várak összekapcsolásával egyszerre lehet 
védekezni, illetve onnan adott esetben előretörni egy adott 
térségben. A császári oldal a háború elején e tekintetben ab-
szolút fölényben volt, hiszen a felszabadító háborúk során 
kezébe került az összes jelentős katonai erődítmény Győrtől 
egészen Péterváradig. E várrendszer rendkívül költséges volta 
miatt szinte azonnal átalakításra került sor, ennek bizonyítékai 
voltak a többször kiadott és megismételt várfelrobbantási ren-
deletek, amelyek végrehajtását a személyes kapcsolatok, a 
pénzhiány és az ország keleti feléből érkező hírek nagyban 
korlátozták.17  

A császáriak védelme a Dunántúlon egyszerre támaszko-
dott természeti és katonai objektumokra. A térséget határoló 
Duna és Dráva mentén ők birtokolták az összes jelentős várat, 

                                                           
14 BÁNKÚTI 1975, 45-74., 92-93. o. 
15 MÁRKI 1915. 
16 PERJÉS 1980, 132. o. 
17 OROSS 2013, 79-177. o. 
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illetve ehhez kapcsolódtak a terület belső részein szigetként 
birtokolt nagyobb erősségek (Szigetvár, Székesfehérvár, 
Veszprém, Palota). Délen pedig az éppen kiépülő határőrvi-
dék és nagyobb várak hermetikusan lezárták a Dunántúlt az 
akkor már lázadozó keleti országrészektől. Ezzel védték az 
osztrákok számára oly fontos belső területeket és a fővárost, 
Bécset is. Átkelők szempontjából is előnyben voltak, hiszen a 
Duna-menti fő várak legtöbb esetben fedezték a folyón való 
biztonságos átkelést, így szinte akadálytalanul kelhettek át 
egyik partról a másikra. Emellett a rác sajkás egységek is kivet-
ték részüket a rendszer védelméből, elfojtva szinte bármilyen 
átkelési kísérletet és állandó fenyegetést jelentve a kurucok 
kevés Duna-menti állásaira.18 Az ilyen átkelések megakadá-
lyozására 1704 szeptemberében Heistert utasították, hogy rác 
és német katonáival vonuljon Földvár és Paks térségébe és 
reteszelje el a dunai átkelőket.19 

A felkelő hadak megfelelő hadászati módszerek és kato-
nai felszerelések hiányában ezért olyan koncepciót kívántak 
kidolgozni, amelyet már nem ideiglenes megoldások, hanem 
átgondolt, megfontolt stratégia jellemez. Mivel nagyobb várak 
ostromát nem tudták rövid idő alatt véghezvinni, ezért inkább 
kisebb várakat szálltak meg, ahol igyekeztek kihasználni a 
természeti adottságokat. Károlyi Sándor egyik 1705-ös terve-
zetében fontosnak tartotta a Dunántúl és első lépésként Si-
montornya elfoglalását, mert ezzel meg lehet akadályozni, 
hogy az ellenség Bercsényi felvidéki csapataira vethesse ma-
gát, illetve, hogy bázist szerezzenek maguknak a térség elfog-
lalására. Ebben fontos szerepet kapott Földvár-Simontornya 
területe, előbbi az átkelés lehetősége miatt, utóbbi pedig egy 
olyan várként, amely biztosítani tudja a dunántúli kuruc híd-
főt.20 

A levelezésből az is látszik, hogy Bercsényi felismerte a 
Duna-vonal jelentőségét, hiszen olyan várak bevételét javasol-

                                                           
18 GAVRILOVIĆ 2005, 203. o. 
19 BÁNKÚTI 1969, 92. o. 
20 BÁNKÚTI 1978, 172-173. o. 
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ta Rákóczinak, mint Esztergom, illetve Óvár, utóbbi miatt ko-
moly összetűzésbe is került Bottyán Jánossal.21 Szintén hibá-
nak tartotta Bercsényi, hogy Bottyán nem Bruck felé tört előre 
(hogy bekerítse Pálffy Jánost), hanem Sopron ostromára „pa-
zarolta” erejét.22 A tartósan elfoglalt kuruc várak-erősségek a 
térség belső területei felett gyakorolhattak uralmat, bár na-
gyobb ostromot nem voltak képesek feltartani huzamosabb 
ideig. A Bottyán 1705 végi hadjárata során megszerzett várak - 
Simontornya, Pápa, Földvár, Kőszeg, Tata, Kapuvár és Sümeg 
– mind olyanok voltak, amelyek a megfigyelési szempontok-
nak tökéletesen megfeleltek. Az ezekben állomásozó - zömé-
ben német eredetű - őrséget kardélre hányták, kevés katonát 
ejtettek foglyul.23 

A kezdeti sikertelen akciók (1704-1705) után a kuruc 
szempontból tartósnak mondható 1705-1708-as állapot kiala-
kulásához a császári stratégia változatlansága is hozzájárult. 
Kezdetben a császáriak várakra támaszkodva mezei hadsere-
gekkel kívánták felvenni a harcot és harcászati fölényüket 
kihasználva egy döntő csatát akartak vívni. Ilyenre láthatunk 
példát 1704-ben Koroncónál és 1705-ben Kilitinél.24 A győze-
lem után pedig könnyűszerrel helyre tudták állítani a támadá-
sok előtti állapotokat, visszafoglalva az esetleg elvesztett vára-
kat. Azonban 1705. november-december után Bottyán János, 
majd Esterházy Antal parancsnoksága25 alatt 1708-ig ez a tak-
tika nem működött, amire több magyarázatot is adhatunk. Az 
első, hogy a portyázó taktika érvényesítése miatt a kurucok 
nem voltak hajlandóak nagy csatára kiállni, ehelyett vagy por-
tyát hajtottak végre az osztrák részek ellen (ami esetleg ered-
ményezhette a császári seregek visszafordítását), vagy folya-
matos visszavonulás mellett apró támadásokkal zaklatták a 
császári seregeket, amelyek ellátása így több esetben nehézsé-

                                                           
21 AR I/X. 4-10. o. 
22 AR I/V 7-8., BAGI 2009. 
23 AR I/IV. 739-741. o.; KO V. 330-331. o. 
24 MARKÓ 1994, 198-201. o. 
25 BÁNKÚTI 2005b, 25. o. 
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get okozott. A császári csapatok koncentrált támadásai26 több-
ször úgy buktak el, hogy voltaképpen ellenséget sem nagyon 
látva vonultak végig a Dunántúlon, majd egy nagyobb erősség 
ellen (például Simontornyán) végrehajtott sikertelen ostrom 
után indultak vissza kiindulási helyükre.27 Másik fontos té-
nyező, hogy az újonnan kinevezett felkelő generálisok a térsé-
get jól ismerő, már korábban is itt élő és harcoló katonák közül 
kerültek ki. Bottyán János már az 1680-as évektől kezdve ka-
tonai és gazdasági tevékenységével tűnt ki, amelynek során 
személyes kapcsolatot épített ki a dunántúli várak parancsno-
kaival, Esterházy Antal pedig családja vagyona és a pápai vár 
parancsnoksága miatt volt ismert a dunántúliak körében.28 

Bottyán János 1705 november-decemberi hadjárata29 új-
donságot jelentett az eddigi kuruc próbálkozásokkal szemben. 
Az eddigi sikertelenségek után azzal bízta meg II. Rákóczi 
Ferenc Bottyán Jánost, hogy egy gyors támadással törjön be a 
Dunántúlra és főként az ott fellelhető (addig kihasználatlan) 
csapatokkal egyesülve űzze ki a császári csapatokat a térség-
ből. A Bercsényi Miklós által kidolgozott haditervet30 a terüle-
ten ismerő katonaemberre bízták, akinek személyi kapcsolatai 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy immáron több várat  is 
meg tudtak szerezni a térségben.31 Ezzel együtt felértékelődik 
a két tolnai vár (Földvár és Simontornya) egységes birtoklása, 
amivel a császári vezetés által kidolgozott Duna-vonalat nem 
csak Karvánál, hanem Földvárnál is elmetszették a kurucok, 
megszüntették a közvetlen kapcsolatot Buda és Pétervárad 
között.32 A hadjárat befejezése után abban is változott a hely-
zet, hogy a kurucok megfigyelés alá tudták vonni a belső terü-
leteken fekvő nagyobb császári várakat, a kisebbekből pedig 

                                                           
26 BÁNLAKY 1941, 343-348. o.; THALY 1879, 369-375. o. 
27 KO V. 609-610. o. 
28BÁNKÚTI 1994, 205. o.; OROSS 2013, 204. o.; VÁRKONYI 1994, 27. o. 
29 HECKENAST 1984, 357-358. o. 
30 AR I/IV. 736-738. o.; AR I/V. 17-19. o.; AR I/V. 166-169. o.; AR I/IX. 451-
454. o. 
31 OROSS 2013, 204. o.; VÁRKONYI 1994, 27. o.; VÁRKONYI 2012, 15. o. 
32 VÁRKONYI 1952, 426. o. 
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saját rendszert próbáltak meg létrehozni. A Duna-menti várak 
többsége azonban megmaradt császári kézben, kivéve Eszter-
gomot, amely rövid ideig kuruc kézbe került.33 

Igazgatási szempontból is történt változás a két időszak 
között: míg Károlyi első hadjárata során csak ideiglenes hata-
lomkialakításra kerülhetett sor, addig Bottyán hadjáratai és 
védekezése megadta azt a stabilitást, amire szükség volt. A 
különböző parancsnoki kinevezések okozta káoszt az 1706-
1707 fordulóján kialakított, úgynevezett főkapitányságok lét-
rehozása kívánta megszüntetni; az országban kialakított öt 
kerület közül a Dunántúlra gróf Esterházy Antalt nevezték ki 
generálisként, területként pedig a volt győri és kanizsai főka-
pitányságot tartották fenn számára.34 

A trencséni csatavesztés (1708) több szempontból is új 
helyzetet teremtett. Rákóczi terve a poroszokkal való közvet-
len kapcsolat megteremtésére elbukott, a nehezen összegyűj-
tött és addig egyben tartott fejedelmi csapatok szétszéledtek, 
illetve a morál is megrendülni látszott.35 A defenzíva mellett 
Rákóczi parancsot adott, hogy ismét indítsanak portyákat az 
osztrák tartományok ellen, ellensúlyozva a vereséget.36 Ugya-
nekkor a császári udvar ismét tervbe vette a kurucok koncent-
rált támadását, amely során három felől készültek bekeríteni a 
dunántúli felkelőket. A viszonylag későn induló tervet Béri 
Balogh Ádám híres kölesdi diadala37 akadályozta meg, hiszen 
ezzel nem sikerült a felkelők teljes bekerítése, illetve a császá-
riak elvesztették azokat az ágyúkat, amelyekre szükségük lett 
volna a várak, így például Simontornya ostromához.38 

A regionális harcok két nagyobb részre bonthatóak: a ku-
rucok nagyobb támadásai (portyái) az ország nyugati része és 
az osztrák tartományok ellen, illetve az évenként megismétlő-
dő császári kísérlet a kurucok kiszorítására a Dunántúlról. Míg 

                                                           
33 PERJÉS 1954. 
34 AR III/I. 386. o. 
35 HECKENAST 1984, 390-391. o. 
36 AR III/I. 409. o. 
37 BALOGH 2010, 283-303. o. 
38 AR I/II. 316-318. o. 
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egyes területek folyamatosan felvonulási és hadszíntérnek 
számítottak, addig másoknak csak a nagyobb támadások, por-
tyák ellen kellett felkészülniük. A Dél-Dunántúlt veszélyeztet-
te legjobban a rácok előretörése, amely több esetben pusztulást 
okozott úgy nagyobb városokban,39 mind a megyék kisebb 
településein egyaránt. Ezzel szemben hozták létre azt a vé-
delmi rendszert, amelyet a kutatás - Thaly Kálmán nyomán – 
Sió-vonalnak nevez, amelynek központja a Tolna megyei Si-
montornya vára volt.40 
 
 

A Simontornya bevételére tett kísérletek (1704-1709) 
 
Simontornyát 1704-ben szinte a helyi küzdelmek elején szerez-
te meg többheti blokád és éheztetés után a kurucok számára 
Sándor László, ami után az őrség szinte egésze átállt a felkelők 
oldalára. Sándor csapatai északon keltek át a Dunán még az év 
elején, így érkezésük is ebből az irányból történhetett. Mivel 
látható, hogy a települést csak hidakon keresztül lehet megkö-
zelíteni, így egy blokád kivitelezéséhez szükséges volt bizo-
nyos fokú helyismeret (a gázlók és egyéb átkelők lezárására), 
ráadásul maguknak a támadóknak úgy kellett átkelniük a mo-
csaras vidéken, hogy a bekerítés sikeres legyen. Károlyi Sán-
dor hadjárata azonban a homályos katonai célok és kivitelezés 
miatt gyorsan defenzívába fordult, a Dunántúl keleti részén 
inkább Székesfehérvárra kívántak támaszkodni, hiszen itt állí-
tottak fel külön csapatokat.41 Ekkoriban nevezték ki parancs-
noknak a várba Horváth Ferencet, aki 1709-ig fontos szerepet 
játszott a vár és a település korabeli történetében. Mint fentebb 
láthattuk, Horváth császári szolgálatban kezdhette pályafutá-
sát, ez azonban egyelőre még felderítetlennek minősül. 

Bár a kuruc csapatok kiszorulnak a térségből, Simontor-
nya azonban ekkor még a kezükön maradt, ami további terve-

                                                           
39 BÁNKÚTI 2005a. 
40 KISS 2013. 
41 BÁNKÚTI 1969, 89-99. o. 
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zésre és reményre adott okot a kuruc hadvezetés számára. Így 
is értelmezhető II. Rákóczi Ferenc azon döntése és pátense, 
amelyben Simontornyát a hajdúvárosok közé sorolta. Ebben 
kötelezővé tette, hogy a településen csak katonáskodó vagy az 
őket kiszolgáló személyzet élhet, cserébe viszont adómentes-
séget kaptak.42 Ennek realizálódásáról nem sokat tudunk, mi-
vel a várat Siegbert Heister szeptemberben visszavette, annak 
ellenére, hogy a felek között érvényes fegyverszüneti megálla-
podás állt fenn. 

Simontornya következő híres (és hírhedt) bevételére 1705 
novemberében került sor Bottyán János vezetésével, aki nehéz 
ostromágyúk nélkül, mondhatni csellel (rohammal) vette be az 
erősséget. A vár bevételéhez ismét szükség volt bizonyos mér-
tékű helyi támogatásra, hiszen a kuruc csapatok északról, a 
kiterjedt mocsárvidék felől érkeztek a település és a vár falai 
alá, ahol Szili György hadnagy várta és vezette be őket a ki-
sebb gázlókon keresztül. Szili személye kulcsfontosságú: vár-
béliként nem csupán az erősség és őrség ismeretével rendelke-
zett, hanem helyismeretével még az ostromlókat is segíteni 
tudta; ráadásul Bottyánnal korábbi gazdasági (marhakereske-
delmi) kapcsolatai is voltak és így mint jó ismerőst köszöntette 
Simontornyán. A vár bevételéről Bottyán külön levelet írt Ber-
csényi Miklósnak (és II. Rákóczi Ferencnek is), amelyből meg-
tudhatjuk, hogy a vár őrségét a feltöltött vizes árkon átvitt 
ostromlétrák segítségével támadták meg, majd leküzdötték az 
ellenállást.43 

Mint láthattuk, a várak megszerzésének egyik legbizony-
talanabb (és kétségkívül legkockázatosabb) formáját választot-
ta Bottyán Simontornya megtámadásakor, aminek több oka is 
lehet. Egyértelműen számított a természetre támaszkodó véde-
lem semlegesítésére azzal, hogy helyi kalauzolással átkelt a 
helyi mocsárvilágon, amihez személyes kapcsolatai járultak 
hozzá. Katonai szempontból azonban két jelentős ok miatt volt 
szükség erre a drasztikus lépésre: először is a kuruc sereg 

                                                           
42 SINKOVICS 1968, 800-801. o. 
43 Bottyán írása a sikerekről: AR I/IX. 271-272. o. 
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Bottyán által vezetett részéből hiányoztak azok az ostromesz-
közök, amelyek egy vár szakszerű és módszeres ostromára 
szükségesek lettek volna; másodszor pedig a kuruc támadás a 
gyorsaságra és meglepetésre kívánt támaszkodni, így nem 
tehette meg, hogy sokáig „elidőzik” egy vár ostromával, ezért 
folyamodhatott ehhez a lépéshez. Katonái pedig nem kétel-
kedtek a hadvezéri parancsban, hiszen röviddel azelőtt Duna-
földvár erődítéseit is hasonló módon szerezték meg a kurucok 
maguknak.44 Ez az 1705-ös ostrom teremtette meg a tartós 
kuruc uralmat a Dunántúl keleti részén, amely egészen 1709 
augusztusáig fennállt. 

Természetesen a császári katonai vezetés észlelte a kuru-
cok előretörését és több nagyszabású támadást is intézett a 
térség (Dunántúl) elfoglalására és a kurucok kiszorítására. A 
támadások (hadjáratok) összehasonlításakor látszik, hogy Si-
montornyát a császári hadsereg legalább két irányból kívánta 
megtámadni: a fogó egyik szárát egy császári parancsnok (He-
ister, Rabutin) vezetése alatt, míg a másikat a délről érkező rác 
alakulatok szereplésével. Olyannyira ragaszkodtak ehhez a 
szisztémához, hogy a rácok beérkezésének elmaradásával leg-
többször felhagytak a vár ostromával, mint ahogy 1707-ben és 
1708-ban egyaránt tették. A kurucok által kiépített védelmi 
szisztéma is inkább a katonailag alacsonyabb szintet, és te-
gyük rögtön hozzá, a kurucokhoz hasonlót képviselő rácok 
ellen jött létre, amit Thaly Kálmán nyomán csak Sió-vonalként 
ismerünk.45 A szisztéma nagyban támaszkodott a Sió és a Sár-
víz folyására és az általuk táplált mocsárvidékre, ahol az átke-
lőhelyeket (Fok, Mezőkomárom) lovassággal őriztették, Si-
montornyát pedig több katonával látták el. Feladata egyértel-
műen az áthaladó császári csapatok mozgásának megfigyelése 
és korlátozása, mivel helyismeret hiányában szinte lehetetlen 
volt a mocsárvidéken való átkelés. A rendszer végső gyengü-
lését 1708-ra tehetjük, amikor is Dunaföldvár kiürítésével egy 

                                                           
44 MARKÓ 1933a. 
45 KISS 2013. 
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fontos átkelőt vesztettek, ráadásul a dunai sajkások immáron 
Simontornya környékére szállíthatták a rác csapatokat. 

Ebben az időszakban egyszer került sor magának a vár-
nak az ostromára, amikor Rabutin serege 1707 februárjában 
érkezett a falak alá és lövetni kezdte azt. A beküldött parla-
mentert a várban fogságba vetették, majd az ezt követő rövid 
támadásban a császáriak 70 embert veszítettek. E rövid epizód 
felhívja a figyelmünket a vár nagy erősségére: helyismeret 
hiányában nem lehetséges blokádot vonni a vár köré. Emellett 
látható, hogy Rabutin tudta, hogy észak felől kell megközelí-
tenie Simontornyát. Ugyanakkor bár nehézlövegeket hozott 
magával és téli időpontban támadott, mégsem sikerült beven-
nie a várat. A téli időpont egyszerre volt előnyös és hátrányos 
az ostromlók számára, mivel így nem kellett tartaniuk a mo-
csárvidéktől és a vizesároktól, azonban megnehezítette az ost-
romlók ellátásának biztosítását is, hiszen ellenséges területen 
szinte esélyük sem volt a megfelelő élelmiszermennyiség biz-
tosítására. A rövid ostrom után szintén észak felé távoztak 
Székesfehérvár irányába, ahol belebocsátkoztak Csobánc ost-
romába, ahol ugyancsak vereséget szenvedtek.46 

1709-ben került sor a vár legkomolyabb és ezzel együtt 
legjobban megszervezett ostromára Siegbert Heister vezetésé-
vel, ami egyben a kuruc uralom végét is jelentette a térségben. 
Előbb azonban érdemes körüljárni azokat a hadügyi változá-
sokat, amelyek ezt a hadjáratot megelőzték, hiszen nagyban 
hozzájárultak a kurucok módszeres és biztos kiszorításához a 
Dunántúlról és példát adtak a későbbi hadműveletek számára 
egyaránt. 

A dunántúli kuruc uralom bukása 1709-ben következett 
be, amikor a már gazdasági és katonai alapjaikban megrendült 
felkelők nem bírták feltartóztatni az időközben folyamatosan 
gyarapodó és erőfölényben lévő császári csapatokat. Már 
Trencsén után esélyt láttak a felkelés gyors legyőzésére, azon-
ban Heister nem fejlesztette tovább sikerét és nem tört a ren-
dezetlen kuruc alakulatokra. A korábbi sikertelenségek miatt 
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új haditervre és módszerekre volt szükség a kurucok kiszorí-
tásához, amire már 1709 elején felszólították a császári tábor-
nokot. Az újszerűség abban állt, hogy a korábban említett 
„döntő csata” helyett fokozatos előrenyomulással, a főbb ka-
tonai pontok bevételével (és ezekre támaszkodva) el kellett 
venni a területet a felkelőktől, hogy ezek elveszítve hadműve-
leti lehetőségeiket maguktól adják fel a térséget. Ezzel pedig 
elkerülhetővé vált, hogy ismét kuruc portyák üssenek az oszt-
rák részekre, mivel az őrállásrendszer idejében képes volt fi-
gyelmeztetni és megállítani a támadó ellenséget.47 

Ismét több oldalról érkező támadást dolgoztak ki, ahol is 
együtt működött a nyugati (Heister), az északi (Pfeffershoven 
budai helyőrsége) és a déli, zömében rác-horvát alakulat 
Nehem vezetésével. A különböző, főként időjárási körülmé-
nyek miatt (hideg tél, árvizek) a császári seregek viszonylag 
lassan gyülekeztek, így csak júniusban indították meg nagy-
szabású támadásukat.48 

Jól látható azonban, hogy a kurucok ezzel szemben sem-
milyen konkrét stratégiát nem állítottak, inkább csak portyá-
zással kívánták zavarni a császári előretörést. Emellett folyta-
tódott a kuruc hadak bomlása is, így egyre kevesebb katona 
maradt az amúgy is alacsony védelmi lehetőségekkel bíró vá-
rak fenntartására. A kommunikáció teljes hiánya miatt számos 
olyan rémhír keringett a dunántúli kuruc csapatok között, 
mely szerint Esterházy Antal Sümeg várába szorult, ezért az 
ellenállás hiábavaló.49 

A június 18. és szeptember 7. közötti császári támadás so-
rán mindegyik, eddig kurucok által elfoglalt vár elveszett a 
felkelők számára, így Simontornya is augusztus 28-án. A hó-
nap elején az új várkapitány,50 Hellepront János egyre több 
levelet írt Esterházy Antalnak és Bottyán Jánosnak, hogy 
azonnali segítséget kérjen a vár számára.51 A katonaság és 

                                                           
47 BAGI 2012, 25-27. o. 
48 Uo. 27-31. o. 
49 AR I/VI. 249. o.; AR I/X. 41. o.; BAGI 2012, 30-31. o. 
50 MÉSZÁROS 2000. 
51 AR I/IX. 708-709. o.; AR I/IX. 719-722. o. 
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Bercsényi is úgy vélte, hogy ismét Bottyánt kellene átküldeni 
Simontornya felmentéséhez, aki útnak is indult július végén.52 
A császáriak azonban felkészültek a térséget korábban elfogla-
ló generális visszatértésére, ezért csapataik Simontornya ost-
roma helyett a Dunához vonultak, elfoglalva az egyedüli ku-
ruc átkelőt, Földvárat.53 Bottyán hiába küldött bíztató leveleket 
a várban rekedtek számára, nem tudta elcsalogatni a császári 
csapatokat a Duna mellől, így kénytelen volt maga is vissza-
vonulni.54 Egy ilyen küldetés során esett fogságba a már emlí-
tett Fodor László is, aki zömében német csapataival együtt 
vereséget szenvedett Simontornya és Földvár között, így nem 
tudott részt venni a vár védelmében.55 A vélt és valós félelmek 
hatására egyre többen menekültek Simontornya várába, hogy 
ott várhassák meg a felmentő csapatok érkezését. A teljesen 
elszigetelődött várral még a keleti országrészből sem tudták 
felvenni a kapcsolatot, ők is kósza híresztelésekből értesültek a 
bekövetkező ostromról.56 

A hosszas előkészület után Heister fokozatosan kerítette 
be Simontornya várát, leválasztva róla Földvárat, majd Ester-
házy Antalt legyőzve egyedül nézett szembe a vár körülbelül 
háromezer fős őrségével.57 Thaly Kálmán ezeket az ütegeket – 
valószínűleg szájhagyomány alapján – a szőlőhegyre helyezte, 
mivel 1867-ben az ágyúk sáncai még álltak. Ebből valószínű-
síthető, hogy az ágyúkat valahol átvitték a Sió mocsárvidékén 
és úgy vitték fel a déli dombvidékre, hogy onnét a várat tűz 
alatt tartsák. A távolság nagynak mondható, de a levelek és 
jelentések szerint a vár rövid idő alatt hatalmas károkat szen-
vedett, így ténylegesen délről lőhették a várat. Nagyobb kér-
dés azonban az, hogy a kuruc tüzérség miért nem tudott tenni 
ez ellen, hiszen nem volt képes visszaverni az ellenség ütegeit 
és az őrség sem volt képes kitörésekkel zavarni azok felállítá-

                                                           
52 THALY 1865b, 425-426. o. 
53 THALY 1865a, 170. o. 
54 BADINSZKY 1933, 62-63. o. 
55 BÁNKÚTI 1969, 148. o. 
56 AR I/IX. 724-725. o. 
57 BÁNKÚTI 1969, 148-150. o. 
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sát. Mondhatni, a vár saját csapdájába esett: a biztonságos déli 
dombon erdőkkel körülvett ágyútelepeket a védősereg képte-
len volt elérni és így egyedül maradt a simontornyai szigeten. 
A jelentős tüzérséggel érkező császári csapatok augusztus 18-
án kezdték meg a vár ostormát, ami egészen augusztus 28-ig 
tartotta magát.58 A várbeliek fennmaradt könyörgéseiből egyes 
részletei rekonstruálhatóvá válhatnak, főként annak elveszté-
sével kapcsolatban.59 Végül augusztus 28-án – amikor állítólag 
egy győztes csata tiszteletére az összes császári löveget meg-
szólaltatták – a várvédők megadták magukat.60 A kapituláció 
szerint az őrség szabad elmenetelt kapott, csak egyes tiszteket 
(köztük Hellepront Jánost) kívánták börtönbe vetni, ami he-
lyett több, várból kivonuló kuruc katonát vagdostak meg a 
császári csapatok, illetve az összes tisztet fogságba vetették.61 
Róluk Bottyán János kapott először híreket, amikor is hét, Szé-
kesfehérvárból kiszabadult hajdú közölte vele, hogy a 
simontornyaiakat velük együtt tartották fogva pár nappal ko-
rábban.62 Bercsényi is közvetlen híreket kapott a vár ostromá-
ról, amely szerint a várban 2.000 ember volt, de az ágyúgolyók 
elfogyása miatt meg kellett adniuk magukat.63 A 1709. évi du-
nántúli csatározásokban kitűnt Fodor László bekerült a két 
harcoló fél közötti kivégzési hullámba: a kurucokat eláruló 
Ocskayt 1710. január 3-án halálra ítélték és kivégezték,64 amire 
válaszul Győr főterén több kuruc katonát végeztek ki 1710. 
január 18-án, Fodor László mellett Volfart Ádám és Palkovics 
Ferenc is esett ennek áldozatul.65 Három nappal később újabb 
öt kuruc rabot végeztek ki, főként kémkedési vádak alapján. 
Az ezek után természetesnek tűnő „válasz” előtt a szintén 

                                                           
58 THALY 1865 szerint a bevétel augusztus 25-én történt; BÁNKÚTI 1969 
szerint pedig augusztus 28-án. 
59 ESZE 1952. 
60 AR I//II. 545-546. o. 
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Győrben állomásozó katonák írtak a fejedelemhez, hogy az ő 
életükre való tekintettel ne hajtsanak végre halálos ítéletet, 
mert azt ők bánhatják meg később.66 Ennek ellenére a levelek 
szerint mégis folytatták a halálos ítéletek végrehajtását kuruc 
részről, amikor is Zichy György mellett még hat embert végez-
tek ki.67 Pont az ilyen, esetleg kivégzéssel járó incidensek elke-
rülése végett Bercsényi úgy vélte, nem szabad megbízni a né-
metekben, mert azok az ígéretek ellenére megölik a magukat 
megadó katonákat.68 
 
 

Összefoglalás 
 
Tanulmányomban kísérletet tettem egy kis dunántúli vár tör-
ténetének bemutatására a Rákóczi-szabadságharc során. Si-
montornyát földrajzi környezete alkalmassá tette arra, hogy 
ott várat építsenek, amely a viszontagságos idők és különböző 
hódítások ellenére megélte a 17. század végét. A vár ezután 
rögtön visszakerült az átalakított védelmi rendszerbe, mint a 
Győri Főkapitányság tagja, azonban a Habsburg védelmi in-
tézkedések és átalakítások miatt nagyon gyorsan a lerombo-
landó várak közé került. Ezt a helyzetet oldotta meg a külföldi 
tulajdonos megjelenése, aminek köszönhetően nem csak, hogy 
elkerülte sorsát, hanem új épületelemek és egy korszerűbb vár 
létrehozására is sor kerülhetett. 

Látni kell, hogy a szabadságharcban résztvevő felek mi-
lyen feltételekkel és célokkal indították meg harcukat 1703-
ban, illetve, hogy milyen szerepet szántak a Dunántúlnak. A 
Duna-vonalra támaszkodó császári haditerv egészen 1704 
elejéig működött, amikor is északról kisebb-nagyobb lovas-
csapatok törtek be a térségbe, elhozva a küzdelmet ebbe a tér-
ségbe is. A felkelők (elsősorban Rákóczi Ferenc és Bercsényi 
Miklós) tervei a nyugati szövetségesekkel való gyors kapcso-
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latfelvételre kezdetben szükségtelenné, majd ennek elbukásá-
val nagyon is szükségessé tették a Dunántúl teljes és biztos 
meghódítását. Az adriai tervek bukása után a terület inkább a 
portyázó harcmodor és a rácok elleni büntetőhadjáratok miatt 
volt fontos, nem tekintették magterületnek a harc folytatása 
szempontjából.  

A vár így fordult a Rákóczi-szabadságharc időszakára, 
amit 1704-ben kétszer is ostrom alá vettek: először Sándor 
László vezetésével a kurucok blokádjára került sor, majd szep-
temberben Siegbert Heister támadta meg és foglalta el azt. A 
sikertelen hadjáratok után végül Bottyán János 1705. novem-
ber 11-én tudta megszerezni rohammal a kis dunántúli erőssé-
get, ami több tényező együttállásának volt köszönhető. Boty-
tyán helyi forrással rendelkezett a vár erősségeiről és a kör-
nyéket uraló gázlók elhelyezkedéséről, aminek köszönhetően 
szinte észrevétlenül tudott a vár közelébe lopakodni csapatai-
val. Erre azért is szükség volt, mert csapataival nem tudott 
olyan ostromágyúkat hozni, ami egy megtervezett és kiszá-
molt ostromhoz szüksége lett volna, így kénytelen volt rögtö-
nözni és a lovaikról leszállt katonasággal véres rohamot inté-
zett a vár védői ellen. Ez a győzelem megteremtette az alapot a 
kurucok dunántúli berendezkedése számára, amely kisebb-
nagyobb hatékonysággal egészen 1709-ig, a vár bukásáig fen-
nállt. A közbenső időben lefolyt kisebb összecsapások nem 
jártak sikerrel a császári fél számára, amely 1708-ban még lö-
vetni is tudta a falakat, de a kölesdi csata hatására eredmény-
telenül vonult el Simontornya alól. 

1709-ben a császáriak döntő csaták helyett Siegbert von 
Heister immáron állandó őrházakra támaszkodó lassú, szisz-
tematikus előrenyomulásával szorította ki a kurucokat a Du-
nántúlról, aminek utolsó jelentős váruk, Simontornya is áldo-
zatául esett. A vár – bár új parancsnokkal és nagyszámú őr-
séggel rendelkezett – nem volt képes egyedül szembeszállni a 
támadókkal, amelyről egy korabeli forrás is tanúbizonyságot 
tett. A várban parancsnoki feladatot ellátó személyek egy kü-
lönös helyzetben eldöntött kapituláció után – az ígéretek elle-
nére – fogságba kerültek és 1710-ben kivégezték őket. Ezzel 
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leáldozott Simontornyának, mint katonai erősségnek a törté-
nete, hiszen a nyugalmas és távoli háborúkat hozó 18. század-
ban már nem került sor olyan fegyveres összetűzésre, amely-
ben a várnak szerepe lett volna. 
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ADALÉKOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI 

TÖRÖK-MAGYAR KAPCSOLATOK 
ALAKULÁSÁHOZ. 

KATONAI, POLITIKAI ÉS KULTURÁLIS ÉRINTKEZÉSEK 
 
 
Bevezetés 
 
Tanulmányunkban kísérletet teszünk a két világháború közöt-
ti magyar-török kapcsolatok főbb vonalainak felvázolására, 
különös tekintettel az 1940-es években Törökország területén 
működtetett hírszerző és politikai tevékenységek feltérképezé-
sére. Hivatkozott időszakban Magyarország szempontjából 
Ankara kiemelt jelentőséggel bírt. Jóllehet hazánk elveszítette 
az I. világháborút, Törökország azon országok egyike közé 
tartozott, ahol a magyar diplomácia jó eséllyel alakíthatta po-
zitívan az országról alkotott képet. A viszonyrendszer hátte-
rében a hagyományosan jónak mondható török-magyar kap-
csolat és az ennek alapját képező, kulturális hasonlóságokra 
építő párbeszéd állt. Nem szabad megfeledkeznünk a turanis-
ták és a magyarországi ún. „törökbarát” körök tevékenységé-
ről sem. A 40-es években aktivizálódó magyar hírszerzés (és 
kémelhárítás) szintén igénybe vette a két csoportosulás kap-
csolati tőkéjét. Más kérdés ugyanakkor, hogy a magyaron kí-
vül a német és a brit, orosz (ellenérdekelt) szolgálatok jelenléte 
nagymértékben csökkentette a magyar szervek hatékonyságát. 
A Kaukázus geopolitikai szerepének felértékelődésével egye-
nes arányban, a magyar titkosszolgálat is – a némettel karöltve 
– fokozta térségbeli aktivitását. 

Jóllehet a magyar oktatás nem hangsúlyozza – az oszmán 
kort leszámítva (és különösen az elmúlt kétszáz évben) – a 
törökök és magyarok kimondottan sokszor tettek tanúbizony-
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ságot egymás mellett, harcoltak a másikért. A 19. századtól 
kezdődően homloktérbe kerülő nacionalista diskurzus kereté-
ben, a magyar tudomány számos területen – történet- és 
nyelvtudomány, régészet stb. – „törökös” szálra bukkant. Rá-
kóczi, Kossuth és az orosz-török háborúk nem maradtak hatás 
nélkül. A két nemzet közeledését a 19. század második felében 
Európában lezajló hatalmi, politikai átrendeződése is segítette. 
Az egymásra utaltság az első világháború folyamán tetőzött, 
de gyakorlatilag 1945-ig tartott. Semlegességét az utolsó előtti 
pillanatig megőrző Törökország szerepe különleges volt a 
második világháborúban és ezt a szembenálló felek mindegyi-
ke gyorsan felismerte. Az ország nem csak kontinensek talál-
kozásánál fekszik kelet és nyugat között, de hídfőként szolgált 
az ellenérdekelt hírszerző és elhárító szolgálatok játszmái so-
rán. Isztambul és Ankara, a birodalom régi és a fiatal török 
állam új fővárosa meghatározó szerepet játszott az 1940-es 
években. 

Tanulmányunk tartalmi hangsúlyainak kialakítása során 

Kis-Ázsia és a Kaukázus különleges szerepére a II. világhábo-

rú idejének magyar viszonyrendszerében igyekeztünk össz-

pontosítani. Törökország, a kaukázusi régió és Magyarország 

közötti kapcsolatok különböző úton alakultak ki és a háborús 

években eltérő célok érdekében használhatták fel őket. A hi-

vatalos követségi és attaséi összeköttetések mellett hangsú-

lyosak voltak a magyar fél által az érintett népek irányába 

kifejtett, turanista ideológia mentén preferált kulturális és 

kereskedelmi kapcsolatok is. 

 
 
Törökország szerepe a magyar külkapcsolatokban 
 
A tárgyalt időszakban a török-magyar diplomáciai kapcsola-
tok – különösen 1934-ig – kiegyensúlyozottnak, jónak mond-
ható. A hivatalos politikai érintkezéseken túl leginkább a kul-
turális szervezetek szorgalmazták a Törökországgal való poli-
tikai és gazdasági kapcsolatok fejlesztését. Itt két, ideológiai 
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tartalommal is rendelkező csoportot kell kiemelnünk, neveze-
tesen a Turáni Társaságot és a Magyar Turáni Szövetséget. 
Mindkét szervezet maga mögött tudhatta a magyar kormány-
zat támogatását. A Turáni Társaság 1910-es megalakulásakor 
a magyar orientalizmus jeles képviselői közül szinte mindenki 
csatlakozott a szervezethez. A teljesség igénye nélkül olvas-
hatjuk Teleki Pál,1 Vámbéry Ármin,2 Cholnoky Jenő,3 Paikert 
Alajos,4 Erődi Béla,5 Mészáros Gyula6 vagy Vikár Béla7 neve-
it.8 A szervezet a kulturális, tudományos területeket érintő 
együttműködés szorgalmazásán túl már a kezdetektől hang-

                                                           
1 Teleki Pál (Budapest, 1879. nov. 1 – 1941. április 3.): politikus miniszterelnök 
(1920-21; 1939-41), földrajztudós, egyetem tanár. KENYERES 2001  
2 Vámbéry Ármin (Dunaszerdahely, 1832. március 19 – Budapest, 1913. szep-
tember 15.): KözépÁzsia-utazó, orientalista, turkológus, egyetemi tanár, II. 
Abdülhamid szultán személyes tanácsadója. Egyesek szerint a turanizmus, 
mint politikai fogalom egyik első életre hívója. KENYERES 2001 
3 Cholnoky Jenő (Veszprém, 1870. július 23. – Budapest, 1950. július 5.): föld-
rajztudós, író, egyetemi tanár. Tanulmányait részben Mandzsúriában és 
Kínában végezte. 1937-től kezdődően a Turáni Társaság elnöke. 
4 Paikert Alajos (Nagyszombat, 1866. máj. 31. – Bp., 1948. júl. 30.): közgazda-
sági író. A budapesti Mezőgazdasági Múzeum egyik megalapítója. Alapítója 
a Magyar Külügyi Társaságnak. A Turáni Társaság, valamint a Turán c. 
folyóirat egyik alapítója és létrehozója. KENYERES 2001 
5 Erődi (Harrach) Béla (Szászrégen, 1846. április 16 – Budapest, 1936. május 
5.): nyelvész, földrajzi utazó. Vámbéry Ármin egyik tanítványa, a perzsa és 
török nyelv kiváló ismerője. Műfordításai máig használatosak (Firdaúszi, 
Omar Khajjám). KENYERES 2001 
6 Mészáros Gyula (Szakcs, 1883. március 28. – New York, 1957. május 25.) 
turkológus és etnográfus, aki 1909 és 1915 között a Nemzeti Múzeumban 
dolgozott, majd az Isztambuli Egyetem oktatója volt. A Tanácsköztársaság 
bukását követően a kormány támogatásával irredenta mozgalmat szervezett 
a Felvidéken. 1921-ben részt vett a szokolhamisításban, amiért Bécsben 
letartóztatták, majd szabadon engedését követően belekeveredett a 
frankhamisítási botrányba. 1924-ben felkérték az ankarai Néprajzi Múzeum 
tervezésére és megszervezésére. 1932-ben visszatért Magyarországra. 1943-
44-ben az újvidéki Keleti Kereskedelmi Főiskola tanára és az isztambuli 
konzulátus kulturális előadója volt. Kapcsolatban állt a német hírszerző 
szervekkel. 1951-től New York-ban élt. HARASZTI 2007, 200. o. 
7 Vikár Béla (Hetes, 1859. április 1. – Dunavecse, 1945. szeptember 22.): 
etnográfus, műfordító. A Kalevala fordítója. Európában elsőként, fonográffal 
gyűjtött népzenei anyagot. KENYERES 2001 
8 FARKAS 2001, 62-63. o. 
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súlyozta, hogy a keleti piacok felkutatásával és a „turáni” 
ideológia keleti kapcsolataival a magyar külpolitika mozgás-
tere bővíthető. A piacok felkutatása a dunai és fekete-tengeri 
hajózási útvonalak mentén folytatott kereskedelmen, valamint 
a „turáni” ideológia terjesztésén a kulturális kapcsolatok épí-
tésen keresztül tűnt megvalósíthatónak. Az erőfeszítések 
eredményeként a turanista vonal az első világháború során 
elég hatékonyan működött. Az azeri, tatár és egyéb, török 
ajkú nép koordinálására vállalkozó török és magyar csoportok 
megtalálták az együttműködés lehetőségeit. A turáni gondolat 
egyik atyjaként ismert Yusuf Akçura 1915 végén Budapestre 
látogatott, hogy a cári uralom alatt élő tatárok jogaiért egy 
közös memorandum keretén belül maga mögé állítsa a cár 
vereségében érdekelt hatalmakat. Keretet adva egy, a cár bu-
kása után létrejövő önszerveződési formának, létrehozta a 
Török és Tatár Muszlimok Jogait Védő Tanácsot.9 A szervezet 
lehetőséget teremtett a magyar, török, tatár és – Hüseyinzade 
Alin keresztül – az azerbajdzsáni turanista körök együttmű-
ködésére.10 

1918 után a Turáni Társaságból (TT) néhány tag megala-
pította a Magyar Turáni Szövetséget (MTSZ). Az MTSz tagjai a 
kulturális kapcsolatokon túl, sokkal nagyobb helyet kívántak 
hagyni a politikum számára. Mindazok, akik a tudományos-
ság és a politikai realizmus határait nem kívánták átlépni, Kő-
rösi Csoma Társaság néven vetették meg egy új, önálló szelle-
mi műhely alapjait. A 40-es évekről általánosságban elmond-
ható, hogy mindkét társaság kiterjedt törökországi kapcsola-
tokkal rendelkezett. Fontos azonban leszögeznünk, hogy a 
turanista csoportok ideológiai háttere a hivatalos külpolitika 
szintjén sosem jelent meg. A külkapcsolatok kiépítése és fenn-
tartása céljából azonban ezek a szálak kétség kívül hasznosnak 
bizonyultak.11 Példaként említhetjük a Turáni Hírügynökség 

                                                           
9 Türk-Tatar Müslümanların Haklarını Koruma Komitesi 
10 GEORGEON 1996, 120. o. 
11 A Turáni Társaság 1942-ben 6000-es pengős állami támogatást kapott. In: 
ÖNEN 2005, 240. o.; a hazai kutatók szintén nagyságrendileg ekkora 
összegről tudnak. Lásd ABLONCZY 2006, 87-106. o.  
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létrejöttét, melynek működését Dessewffy István és Kozma 
Miklós12 mellett az MTSz egyik prominense, Túrmezei László 
is segítette. A közös munkába török részről a Magyarországon 
tanult és Mészáros Gyulával jó viszonyt ápoló Hamit Zübeyir 
Koşay is bekapcsolódott.13 

A Turáni Szövetséghez köthető orientalista (indológus) 
Zajti Ferenc kiváló kapcsolatokkal rendelkezett a török felsőbb 
körökben. 1932-es ankarai látogatása során felkérték, hogy a 
Török Történelmi Társaság (Türk Tarih Kurumu) újszerű tör-
ténelemszemléletének kialakításában ő is vegyen részt.14 A 
Turáni Társaság tiszteletbeli tagjai között a ’40-es évek elején 
az alábbi török személyeket találjuk: Ahmet Hikmet,15 Ahmed 
Zeki Velidi, Behiç Erkin,16 Abdüllatif Tanrısever,17 Hamdullah 
Suphi Tanrıöver,18 Abdüllatif Tanrısever.19  

A hivatalos kapcsolatok szférájában jelentős előrelépés-
nek könyvelhető el, hogy Rásonyi László vezetésével, 1935-
ben Ankarában megalakult Hungarológiai Intézet. Az ankarai 
hungarológia egyik első diákja Hüseyin Namık Orkun nem-
csak aktív támogatója volt a magyarországi turanistáknak,20 de 
hazai viszonylatban is részese volt a hasonló elveket valló – 
idővel 1941-től egyre erősebb németbarát politikát szorgalma-

                                                           
12 Kozma Miklós (Nagyvárad, 1884. szept. 5. – Ungvár, 1941. dec. 8.): 
politikus, 1922-től az MTI elnöke, 1935 – 37 belügyminiszter. 
13 Koşay 1923-ban Németh Gyula és Gombocz Zoltán tanítványaként 
diplomázott a budapesti tudományegyetemen. Lásd: GÜNGÖRMÜŞ 1995, 
24. o. és DEMIRKAN 2000, 50. o. 
14 ÇOLAK 2010, 382. o. 
15 Ahmet Hikmet az I. világháború alatt a budapesti oszmán konzulátusnak 
megfelelő külképviselet munkáját látta el. In: ÖNEN 2005, 63. o. 
16 Behiç Erkin 1928-1939 között Törökország budapesti követe, valamint a 
török hírszerzés és elhárítás (Milli İstihbarat Teşkilatı) egyik alapítója. 
17 Abdüllatif Tanrısever (1886-1946) a magyarországi muszlim közösség 
vezetője, óraadó tanár. Bővebben lásd: ÖNEN 2005, 64. o. 
18 Hamdullah Suphi Tanrıöver a török nemzetgyűlés tagja, 1931-től 1944-ig a 
Török Köztársaság bukaresti követe. Bővebben lásd: SEPETÇİOĞLU 1971, 
IX. o. 
19 ÖNEN 2005, 73. o.  
20 ÖNEN 2005, 291. o. 
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zó – köröknek.21 Móricz Péter egykori konstantinápolyi, dri-
nápolyi, trapezunti, majd ruszcsuki konzul szintén tagja volt a 
turanista mozgalomnak.22 

A Turáni Társaság tagjainak sokszínűségét jelzik, hogy a 
társaság egyik alelnöke volt Ullein-Reviczy Antal is,23 aki az 
1929-es törökországi kiküldetésétől kezdődően a szövetsége-
sekkel való, főként Isztambulban zajló béketapogatózások 
egyik szorgalmazójaként lett ismert. Ullein-Reviczky tevé-
kenysége és társaságbeli tagsága elsősorban pragmatikus poli-
tikai okokkal magyarázható. Családi kötődései24 és külképvi-
seleti megbízatása révén 1935-re kiterjed kapcsolati hálóval 
rendelkezett. A Bárdossy-kormány bukása után, Kállay Miklós 
miniszterelnökségének idején több ízben is erőfeszítést tett a 
német politika Magyarországra gyakorolt hatásának csökken-
tésére. Ullein-Reviczky Cholnoky Jenőn keresztül fejtett ki 
propagandát annak érdekében, hogy a feltételezett turáni ro-
konság hangsúlyozásával elősegítse a Törökországgal való 
politikai kapcsolatok kiszélesítését.25 

A szemmel látható összefonódások ellenére sem állíthat-
juk azonban, hogy a Balkánnal és általában a földrajzi érte-
lemben vett „Kelettel” kapcsolatos döntéseket a magyar kül-
politika a turanizmus hatására hozta volna. Hóry András26 
1930-ban Mustafa Kemallal és İsmet Inönüvel folytatott bizal-
mas beszélgetését közölve kifejtette: „A ghazi (...) hangsúlyozta 

                                                           
21 A törökországi turanista mozgalom jelentőségére és a politikai életbe való 
beágyazottságára nem térhetünk ki. Németország bukásával összhangban a 
Saraçoğlu-kormány 1944. május 3-án felszámolta a németbarát, pántörök, 
vagy turanista jellegű egyesületeket. A letartóztatások eredményeként 
Hüseyin Namık Orkun és Ahmed Zeki Velidi is a vádlottak padjára került. 
In: ÖNEN 2005, 322. o. 
22 ABLONCZY 2006, 87-106. o. 
23 TURÁN 1941. október XXIV. évfolyam II. szám. 
24 Felesége Lovice Louisa Grace, Cyril James isztambuli angol konzul lánya 
volt. 
25 ULLEIN-REVICZY 1993, 116-117. o. 
26 Hóry András (Kolozsvár, 1883. január 5. – Bécs, 1971. április 2.): 1927 – 34 
albániai képviselettel is megbízott követ Rómában. 1934-36 külügyminiszter 
állandó helyettese, 1936-39 varsói követ. Lásd: KENYERES 2001 
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örömét afölött, hogy a törökkel mi is rokonnak tartjuk a magyar fajt.” 
Ugyanakkor a török fél „a turáni társaság működését nem látnák 
nagyon szívesen, mert mindjárt azt a hitet ébresztené ellenfeleikben, 
hogy nagy turáni politikát akarnak csinálni, jobban szeretnék külön a 
magyar-török és magyar-bolgár kapcsolatokat.”27 Stratégiai, vagy 
gazdasági szempontból a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséhez 
nem elég a vélt, vagy valós rokonsági fok hangsúlyozása, de a 
kezdeti bizalom és kölcsönös szimpátia kialakításához nem 
volt haszontalan a „turáni ütőkártya” kijátszása. A turanizmus 
súlyának helyes megítéléséhez ugyanakkor nem árt leszögez-
nünk, hogy a két világháború közötti török-magyar politikai 
kapcsolatokra a szövetségi rendszerek alakulása sokkal jobban 
hatott. Budapest nagyra értékelte a török függetlenségi háború 
teljesítményét és azt, hogy Ankara sikeresen tudta megvédeni 
magát a görög, francia, olasz és brit intervenciós seregekkel 
szemben. Az 1923-ban aláírt lausanne-i béke a Dísz téren azt 
jelentette, hogy a Versailles környéki békerendszer – ha nem is 
egyik percről a másikra, de – nem megingathatatlan. Jó példa 
erre Horthy, egy 1922. szeptemberi kijelentése, mely szerint 
„Közeledik a pillanat, amikor Magyarország visszakapja valamennyi 
elszakított területét és az ellenség kiűzésével Magyarország újból 
felszabadul. Ebben a komoly pillanatban a törökök adják a legszebb 
példát. Fegyvert ragadtak hazájuk felszabadításáért és elkergették 
valamennyien ellenségüket…”28 

Magyar szempontból Törökország már csak azért is nél-
külözhetetlen volt, mert Atatürk országa kelet felől ellensúlyt 
képezhetett a kisantant nyomásgyakorlásával szemben. Nem 
véletlen, hogy a két ország között – a korszakban egyébiránt 
általános szerződéstípusnak mondható – kölcsönös barátsági 
szerződés keretében már 1923. december 18-án hivatalos kap-
csolat jött létre. Fontos és egyre jelentősebb különbséget jelen-
tett ugyanakkor, hogy míg hazánk – különösen az olasz-
magyar együttműködés kezdetének tekinthető 1927-es évtől 

                                                           
27 MNL. OL. Általános Ügykezelésű iratok (K.) 64 1930-32. 41. csomó. 49. 
számú számjel-távirat. Róma, 1930. III. 12. 
28 MNL. OL. K. MTI Bizalmas értesítések (428. i. sorozat) 1922. november 4. 1. 
o. 
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kezdődően – egyre nyíltabban hangoztatta revíziós törekvése-
it, addig Atatürk a „béke otthon, béke a világban” mottóval 
igyekezett Törökország sérthetetlenségét különböző szövetsé-
gi rendszereken keresztül szavatolni. Ennek keretén belül pe-
dig már egészen korán, 1920-ban nyíltan elítélte a pántörök, 
turanista agitáció minden olyan megnyilvánulását, mely Tö-
rökország nemzetközi kapcsolatait befolyásolhatta volna. 
1931-ben a pántörök ideológia melegágyának tekinthető Türk 
Ocakları-t29 gyakorlatilag beolvasztotta az állami apparátus 
különböző fokaira.30 

A kétoldalú kapcsolatoknak további két neuralgikus pont-
járól is szót kell ejtenünk. Az egyik Olaszország, a másik a 
Szovjetunió. Előbbi a lausanne-i béke értelmében, a 
Dodekanészosz szigetcsoport révén Törökország délnyugati 
szomszédjává vált. Mussolini kijelentései és katonai akciói 
(például Rhodosz katonai megerősítése) sok esetben aggodal-
mat, riadalmat keltettek Törökországban. A török vezetés tar-
tott attól, hogy Róma következő célpontja Anatólia lesz. Ebből 
kifolyólag sok esetben Franciaország felé orientálódtak. Annál 
is inkább, hisz Párizs szíriai mandátuma révén Törökország 
délkeleti szomszédja volt. A magyar diplomácia ebben a hely-
zetben ugyanakkor rendre azon dolgozott, hogy meggyőzze a 
török felet Mussolini félreérthető kijelentéseinek ártalmatlan-
ságáról. 1930 végén például Tevfik Rüştü Aras31 török kü-

                                                           
29Türk Ocakları: 1912-ben alakult szervezet, mely a népművelésen kívül 
alapvető feladatának látta a török nemzeti öntudat ápolását és a pántörök 
ideológia terjesztését. A szervezet tagja volt többek között Mehmet Emin 
Yurdakul, Yusuf Akçura, M. Ali Tevfik Yükselen, Ağaoğlu Ahmet vagy Emin 
Bülent Serdaroğlu. A Türk Ocakları 1927-től kezdődően a török belpolitikában 
egyeduralkodó Köztársasági Néppárt égisze alá került, majd 1931-ben a 
szervezetet felszámolták. A lépésre azért lehetett szükség, mert az egyesület 
által kifejtett pántörök propaganda sok esetben – főleg a Szovjetunióval való 
viszony tekintetében – nehezítette Törökország tárgyalási pozícióját a 
nemzetközi kapcsolatok területén. Az újjáalakulásra 1949-ig kellett várni, a 
Türk Ocakları azóta is működik. 
30 FÜSUN 1997, 20. o. 
31 Tevfik Rüştü Aras (1883-1972): orvos, politikus. Az első világháborúban 
több fronton teljesített orvosi szolgálatot. 1920 és 1923 között az új török 
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lügyminiszter, miután Genfben és Rómában járt, Ankarában 
fogadta a kihelyezett magyar királyi ügyvivőt. A találkozóról 
készült, 1930. december 15-én kelt szigorúan bizalmas jelentés 
szerint Mussolini „végleg kiküszöbölte” azt a „lappangó bizalmat-
lanságot”, amit a „közel-keleti olasz expanzió híre keltett Törökor-
szágban.”32 A jelentés készítője rosszul mérte fel a helyzetet, 
hisz a Duce külpolitikai törekvései négy évvel később, még 
1934-ben is erős visszatetszést váltottak ki a hivatalos ankarai 
körökből.33 A magyar külpolitika azon törekvése tehát, hogy 
létrehozza vagy megőrizze a török-olasz tengelyt, kudarcba 
fulladt. Olaszország térnyerése a Földközi-tenger keleti me-
dencéjében közvetlen veszélyt jelentett Törökország értelme-
zésében. A római jegyzőkönyvek (és az egy évvel korábbi 
négyhatalmi egyezmény) aláírása utáni török reakciókból jól 
látszik: Ankara nem nézte jó szemmel az olasz-osztrák-német 
közeledést és tartott a revízió potenciális lehetőségétől.34 
Jungerth-Arnóthy35 elmondása szerint Tevfik Rüştü Aras 
igyekezett két témára összpontosítva leválasztani hazánkat az 
olasz-osztrák tömbről. A török külügyminiszter szerint a ma-
gyar revízió ügyének is árt egy ilyen politikai megállapodás, 
hisz „nagy dobbal nem lehet verebet fogni”, másrészt a német 
gazdasági expanzió többet fog nyomni a latba, mivel Budapest 
számára nem elég az osztrák és olasz piac.36 

                                                                                                                     
parlament képviselője. 1923-ban egészségügyi miniszter ,majd 1925-től 1938-ig 
külügyminiszter. 1939 és 1942 között Törökország londoni nagykövete. 
32 MNL. OL. K. 63. 5/36. 1930. 55. számú politikai jelentés. Bolgár-török 
viszony. Ankara, 1930. december 15.  
33 MNL. OL. K. 63. 1934. 32/2 33. számú politikai jelentés. Ankara, 1934. 
április 9. 
34 Külpolitikai adatok az 1933. évről. Magyar Királyi Külügyminisztérium, 
Budapest, 1934, 113. o. 
35 Jungerth-Arnóthy Mihály (1883-1957): diplomata. 1920-tól a magyar  
hadifoglyok kiadatásának ügyében a Szovjetunóval tárgyalt. 1933-ig a 
baltikumi magyar képviseleteken dolgozott. 1933-tól 1935-ig ankarai, 1935-től 
1939-ig moszkvai követ. 
36 MNL. OL. K. 63. 289. cs. 1934-32/1. 25. számú politikai jelentés. Ankara, 
1934. március 13. 
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1934 más szempontból is jelentős hangsúlyeltolódást ho-
zott a két ország kapcsolatában. A Balkán Paktum Athénban 
történő aláírása megosztotta a magyar külügyet. Bethlen Ist-
ván olvasatában pozitívum, hogy a paktum aláírói között Tö-
rökország személyében van legalább egy olyan ország, ami 
baráti kapcsolatokat ápol Magyarországgal. Jungerth-Arnóthy 
ugyanakkor Isztambulból máshogy értékelte az eseményeket. 
„Törökország elvette jutalmát (ti. a Népszövetség Tanácsába való 
felvételével) a francia csoporttól azért a pálfordulásért, mely itt az 
elmúlt évben lejátszódott és amely a Balkán paktumba konkludált.”37 

A Szovjetunióval való kapcsolat jelentette a másik olyan 
pontot, mely kapcsán a két ország külpolitikai irányvezetése 
nehezen tudott összhangba kerülni. A török függetlenségi 
háború során Musztafa Kemál nélkülözhetetlen segítséget 
kapott a szintén az életben maradásért küzdő szovjet vezetés-
től. Az a pénzügyi és katonai segítség, ami akkor az antant 
erők elleni harcban létszükséglet volt Törökország számára, 
későbbiek folyamán is megalapozta a két ország közötti kap-
csolat alakulását, mely hivatalosan 1921. március 16-tól datál-
ható. 38 A szovjet-török kapcsolatok a későbbiekben korántsem 
voltak zökkenőmentesek, a nyugati nagyhatalmaknak (Nagy-
Britannia, Franciaország és később az Egyesült Államok), a 
térségben kifejtett politikájuk okán, a vizsgált időszakban 
mindig kulcskérdés maradt. Magyar részről ezzel szemben a 
Szovjetunióval – elsősorban belpolitikai okokból kifolyólag – 
egészen 1934 végéig még csak a hivatalos kapcsolatfelvétel 
sem történt meg.39 

Törökország szerepe és jelentősége a második világhábo-
rú kirobbanása után ismét felértékelődött. Az 1942 tavaszán 
hivatalba lépő Kállay-kormány fokozta a szövetségesek irá-
nyába történő diplomáciai tapogatózásokat. 1943 januárjában 

                                                           
37 MNL. OL. K. 63. 289. cs. 1934-32/1. 106. számú politikai jelentés. Yeniköy, 
1934. szeptember 25. 
38 SÖNMEZOĞLU 2011, 134. o. 
39 SERES 2006, 43-44. o. 
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Frey András40 azzal a megbízással utazott Törökországba, 
hogy felvegye a kapcsolatot az angol-amerikai diplomáciával. 
Utazásának elsődleges célja az volt, hogy informálja a nyugati 
szövetséges erőket, hogy amennyiben nem orosz csapatok 
érnének először az ország határára, Magyarország nem fog 
ellenállást tanúsítani. Jelezték, hogy hazánk érdekelt egy kö-
zös, németellenes akcióterv kidolgozásában, amit az esetleges 
balkáni partraszálláskor alkalmazni lehetne.41 A tárgyalások 
lebonyolítása 1943 tavaszától kezdődően elsősorban Veress 
László nevéhez fűződött. Veress kézzelfogható eredményként 
elérte, hogy augusztus 17-én Sir Hughe Knatchbull-Hugessen 
ankarai brit nagykövet segítségével megkötötték az előzetes 
fegyverszüneti megállapodást.42 A dokumentumnak érvényt 
elvben csak az angolszász szövetséges erők balkáni partraszál-
lása esetén szerezhetett volna, de a valóságban a britek és az 
amerikaiak csak a jól informált német hírszerzést kívánták 
félrevezetni a megállapodással. 

A magyar katonai és politikai vezetés 1944-ig bízott ab-
ban, hogy végül a nyugati szövetségeseknek adhatja meg ma-
gát és különbékét köthet. Bár a hadiállapot kinyilvánítása a 
magyar fél részéről megtörtént, harcokra – földrajzi és részben 
politikai okok miatt – nem került sor, ezért a Kállay-kormány 
a brit és amerikai kapcsolatok kiépítését helyezte előtérbe. A 
Frey-féle küldöttségen kívül a magyar kormány megbízásából 
további két személy tevékenykedett Törökországban: a turko-
lógus Mészáros Gyula és a Nobel-díjas tudós Szent-Györgyi 
Albert.43 Utóbbi tevékenységének leírására nem teszünk kísér-

                                                           
40 Frey András (1904-1948), újságíró: a Magyar Nemzet külpolitikai referense, 
Ullein-Revicky Antal bizalmasa. Náciellenes újságíró, aki feleségével kapcso-
latba lépett isztambuli angol hírszerző kirendeltséggel. Politikatörténeti és 
Szakszervezeti Levéltár (PIL.) 274. fond (f.) 11 cs. 16. őrzési egység (őe.) A 
VKF/2 és az Államvédelmi Központ szervezetéről, személyzetéről, tevé-
kenységéről készült jelentés. 83., 118-119. o.; HARASZTI 2007, 558. o. 
41 JUHÁSZ 1969, 268. o. 
42 JUHÁSZ 1969, 299. o. 
43 Szent-Györgyi Albert (Budapest, 1893. 09. 16. – Woods Hall, 1986. 10. 22.), 
Nobel-díjas biokémikus: 1911 és 1917 között orvostanhallgató, az első világ-
háborúban medikusként vett részt, de megsebesült és leszerelték. A háború 
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letet, de lényeges körülmény, hogy Szent-Györgyi és a magyar 
kormány céljai – feltehetőleg a diplomáciában való jártasság 
teljes hiányából fakadóan – nem maradtak titokban a német 
hírszerzés előtt.44 Mészáros Gyula rejtélyes tevékenysége alap-
ján feltételezhető, hogy azerbajdzsáni kapcsolatai révén, egyéb 
államok megbízásainak eleget téve, olykor a magyar kormány 
tudomása nélkül is információt adott a kaukázusi politikai 
viszonyok alakulásáról.45 
 
 

A magyar hírszerzés lehetőségei Törökországban és a 
Szovjetunió ellenében 
 
A kapcsolatfelvétel és a politikai tapogatózások mellett a má-
sodik világháborúban a kis-ázsiai és kaukázusi térség az el-
lenérdekelt hírszerző és elhárító szolgálatok intrikákkal át-
szőtt játékterévé vált. A külföldi expozitúrák mindegyike 
hídfőállást és relatíve nagyobb mozgásteret látott műveletei-
hez a semleges Törökországban. A háború kitörését követően 
az újonnan alakult amerikai hírszerző szervezet, az OSS46 is 
megtelepedett Törökországban és a helyzetet úgy jellemezték, 
hogy a kémkedés és hírszerzés melegágyába kerültek, ahol a 
német, brit, szovjet, és magyar hírszerző ügynökök már-már 

                                                                                                                     
után Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Groningenben és Camb-
ridge-ben (ahol 1927-ben kémiai doktorátust szerzett) folytatott tanulmányo-
kat és tartott előadásokat. 1931 és 1945 között a szegedi Ferencz József Tu-
dományegyetem Orvosi Vegyészeti Intézetének professzora, 1945 és 1947 
között a budapesti orvosi karon a biokémia professzora, kutatásaiért 1937-
ben megkapta a Nobel-díjat. A II. világháború idején szembeszállt a náciz-
mus politikájával, majd szerepet vállalt a Kállay-kormány kiugrási kísérleté-
nek diplomáciai előkészítésében. 1946-48-ban a Magyar Tudományos Aka-
démia másodelnöke. 1947-től az Amerikai Egyesült Államokban dolgozott, 
ahol 1947-1962 között az USA Izomkutató Tudományos Intézete tengerbioló-
giai laboratóriumának igazgatója, 1962-1971 között Darthmouthban egyetemi 
tanár, számos tudományos tanács tagja. KENYERES 2001. 
44 JUHÁSZ 1969, 274-275. o. 
45 MOL. K. 64. 32-258. 20. csomó. Tahy követ jelentése. Pera, 1926. április 20. 
46 Office of Strategic Services az Egyesült Államok hírszerző szolgálata 1942 és 
1945 között. 
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egymáson estek át, miközben újabb és újabb embereket pró-
báltak beszervezni a hálózataikba.47 

A nyugati és keleti szövetséges hatalmaknak adott had-
üzenetet és a környező államok megszállását követően Ma-
gyarország mozgástere lényegesen leszűkült. A magyar kato-
nai szolgálat a környező államok közül már csak Románia 
ellen tudott aktív tevékenységet kifejteni, közvetlen környeze-
tét a szövetséges német csapatok uralták. A külpolitikai moz-
gástér és kényszerpálya keretei között a magyar hírszerzés a 
németekkel való kooperációra törekedett, a saját és partneri 
hírigényeknek megfelelően működtette a katonai attaséi és 
polgári követségi hálózatát. A magyar fél kaukázusi és kis-
ázsiai kulturális kapcsolatai a Szovjetunió elleni német invá-
ziót követően értékelődtek fel. 

A magyar katonai titkosszolgálat, a 2. vkf. osztály két vi-
lágháború közötti offenzív hírszerző tevékenységét hangsú-
lyosan a kisantant államok (Csehszlovákia, Románia, Jugosz-
lávia) és a Szovjetunió ellen folytatta. A magyar államnak 
egyértelmű érdeke volt, hogy a kommunista, a Tanácsköztár-
saság baloldali menekültjeit befogadó, katonai potenciállal 
bíró Szovjetunióval szemben hírszerző tevékenységet fejtsen 
ki. A cél elérésében, a hírszerzőhálózat kiépítésében a cári 
emigránsokat, az 1939-ben hazájukat elvesztett lengyel mene-
külteket, az ukrán függetlenségi mozgalom híveit, fehérorosz 
menekülteket, a Fekete-tenger körüli és kaukázusi muszlim 
népeket, az északi, balti államokkal fennálló kapcsolatokat, 
valamint a dunai és fekete-tengeri hajózási összeköttetéseket 
akarták felhasználni. A hálózat kiépítését, valamint az ügynö-
kök becsempészését megnehezítette a Szovjetunió izoláltsága, 
a határterület 3 km széles kiürített sávja, a szigorú idegenelle-
nőrző rendszabályok és a nép bizalmatlansága, valamint a 
későbbi háborús állapotok.48 

                                                           
47 LEIMBACH 2011, 42-43. o. 
48 PIL. 274. f. 11. cs. 16. őe. 25. o. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adalékok a két világháború közötti török-magyar kapcsolatok alakulásához 

174 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az európai színtér sikertelenségei és a Szovjetunió elleni 
támadólagos elhárítás49 akcióinak kudarcai az eljárás újra-
gondolását vetették fel magyar részről.50 Ha szemből nem is, 
egy nagy déli kerülővel megközelíthetőnek vélték a szovjet 
területeket. Felértékelődött az ázsiai színtér szerepe, a hegy-
vidékes kaukázusi szovjet határterület és a magyar fél kultu-
rális kapcsolatai. Előnnyé váltak a Szovjetunió déli területein 
élő, türk nyelven beszélő azeri és türkmén kulturális kötődé-
sek, ami prioritást biztosított a magyar-török kapcsolatoknak. 
Az ügynökök felderítését a helyi, részben törökországi kap-
csolatokon keresztül valósították meg, míg az ügynökök bete-
lepítése repülőgépen, vagy a Törökországban működő, „turá-
ni” ideológiát terjesztő szervezetek útján, a Kaukázus népein 
keresztül történt. A felkutató, beszervező feladatot lengyel 
tiszteken, kárpátaljai kapcsolatokon, kereskedelmi és külkép-
viseleti exponenseken keresztül látták el, akik politikai infor-
mációgyűjtést és tájékoztatást végeztek. A török vonalon 
meghatározó karakter volt Kövess Lothár az MFTR51 isztam-
buli képviselője, Újváry Dezső isztambuli főkonzul, Mészáros 
Gyula az ankarai követség gazdasági referense és Márffy-
Mantauno Tamás ankarai követségi titkár, akik az angolszász 
kapcsolatfelvételben és a Szovjetunió elleni felkutató és be-
szervező munkában játszottak fontos szerepet. A kapcsolattar-
tók személye, valamint a dunai és fekete-tengeri hajózás sze-
repe alapján valószínűsíthető, hogy a Törökországon keresz-
tül a Kaukázuson átvezető szárazföldi útvonal a folyami és 
tengeri kereskedelmi hajózással alkotott teljes egységet.52 

                                                           
49 A támadólagos elhárítás célja, hogy (1) idegen államok hírszerző szolgála-
tait félrevezesse a saját katonapolitikai és katonai viszonyokról, (2) felderítse 
az idegen állam hírszerző ügynökeit, (3) az idegen állam szolgálatában álló 
kémgyanús személyeket leleplezze (agent provocateur). PIL. 274. f. 11. cs. 16. 
őe. 70. o. 
50 1939-ben egy magyar tartalékos zászlós, majd 1940-ben Ratko Ravič lengyel 
főhadnagy próbálkozott a szovjet hírszerző szervek bizalmába férkőzni, de 
mindketten lelepleződtek. Lásd: PIL. 274. f. 11. cs. 16. őe. 77. o. 
51 Magyar (Királyi) Folyam- és Tengerhajózási Rt.  
52 PIL. 274. f. 11. cs. 16. őe. 31-32. o. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kövecsi-Oláh Péter – Dávid Ferenc 

175 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hivatalos kirendeltség, a magyar állami követség mel-
lett az Ankarába akkreditált katonai attasénak volt különleges 
feladata. Gyakorlati megfontolásból a hivatal illetékessége 
eleve csak Törökországra terjedt ki.53 A magyar katonai atta-
sék törökországi tevékenysége ugyanakkor már az 1920-as 
évek elején elkezdődött. Ruszkay (Ranzenberger) Jenő volt az 
első, aki 1922 és 1924 közt „katonai szakelőadóként” végezte 
munkáját a kis-ázsiai országban.54 1932-től 1936-ig Németh 
Imre töltötte be a funkciót.55 A magyar katonai attasé ankarai 
hivatalát (isztambuli székhellyel) két vezérkari tiszt töltötte be 
Magyarország hadba lépését követően, akiket hol kineveztek, 
hol felmentettek a politikai széljárás változásainak megfelelő-
en. Hatz Ottó vezérkari alezredes 1941. február és november,56 
majd 1943. november és 1944. december,57 Bartalis Kálmán 
vezérkari alezredes 1941. szeptember és 1944. február58 és 
1944. május és december59 között töltötte be hivatalát. A hábo-
rú kitörését követően a semleges országba akkreditált katonai 
attasé hivatalok szerepe felértékelődött, mert a németek által 
megszállt Európában beszűkültek az információszerzés lehe-
tőségei és nehezebbé vált a kapcsolatfelvétel az angolszász 
szövetségesekkel.60 A külképviseletek fenntartását indokolta 
az is, hogy a magyar katonai hírszerzés a semleges államokon 
keresztül kívánta ellátni az ellenséggé vált országok elleni 

                                                           
53 PIL. 274. f. 11. cs. 16. őe. 63. o. 
54 Bővebben lásd: SZAKÁLY 2008, 27-28. o. valamint SZAKÁLY 2011, 273-
283. o. 
55 HL. Personalia (Pers.) 112. doboz (d.) (Németh Imre) 
56 Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár (HL.) Honvédel-
mi Minisztérium Igazoló Bizottság (HM. Ig. Biz.) 4648. (Hatz Ottó) 
57 HL. HM. Ig. Biz. 4648. 
58 HL. Katonai nyilvántartási lapok (AKVI.) 1899/112. (Bartalis Kálmán) 
59 HL. AKVI. 1899/112. 
60 Wieser Ödön, londoni magyar katonai attasé a háborút követően 1940. 
május 20-án lett persona non grata, a megbízását 1940. május 21-én érvényte-
lenítették, majd az Alien Order Art. 12. alapján 1940. június 10-én letartóztat-
ták és internálták. National Archive (NA.) Security Services (KV.) 2/3324. 
Mary Alison Miske-Gerstenberger 
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hírszerzés feladatát, egyben lehetőséget kínált egy esetleges 
kapcsolatteremtésre is.61 

A Szovjetunió területén harcoló és megszálló feladatokat 
ellátó Magyar Királyi Honvédség tevékenysége és a bolseviz-
mus ellen hirdetett harc érdekeltté tette Magyarországot, hogy 
a nyugati béketapogatózások mellett távol tartsa határaitól a 
Vörös Hadsereget és e cél érdekében együttműködjön a néme-
tekkel. A német és a magyar hírszerző szolgálat vezetői évente 
egyszer-kétszer egyeztettek a közös érdekekkel bíró országok 
katonapolitikai és katonai helyzetéről és megállapították az 
egymásra háruló feladatokat. A találkozókra Berlinben, Buda-
pesten, esetleg Drezdában, vagy Münchenben került sor, míg 
egymáshoz a folyamatos kapcsolattartás érdekében kölcsönö-
sen összekötő tiszteket vezényeltek.62 A Szovjetunió elleni 
német támadást követően a magyar katonai titkosszolgálat 
1941/42 telén egyeztetett Wilhelm Canaris tengernaggyal az 
1942-es évre vonatkozó együttműködésről. A németek 1942-
ben közvetve és elsősorban Egyiptomban, Bulgáriában és Tö-
rökországban kérték a magyarok segítségét. Az 1941-es 
Moszkva előtti német támadás kudarca megállásra kényszerí-
tette a német haderőt, de a tengelyhatalmak és szövetségeseik 
továbbra is megtartották a kezdeményezést a keleti hadszínté-
ren. A német haderő hadműveleti tervében a szovjet hadszín-
tér déli szakasza ellen indított támadás és a kaukázusi olajme-
zők megszerzése állt. A német offenzívát a szovjet mögöttes 
harcterületre átdobott német ügynökökkel kívánták támogat-
ni. A magyar fél balkáni, kisázsiai és kaukázusi kapcsolatai 
előnyösnek bizonyultak a német célok elérésében. A turanista 
kapcsolatokon63 keresztül minél több német diverzánst és 
ügynököt kellett becsempészni a Szovjetunióba a Kaukázuson 
keresztül Baku, Armavi és Sztálingrád területére. 

                                                           
61 PIL. 274. f. 11. cs. 16. őe. 64. o. 
62 PIL. 274. f. 11. cs. 16. őe. 121. o. 
63 Magyarországi Turán Szövetség, lásd: PIL. 274. f. 11. cs. 16. őe. 33. o. 
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A terv végrehajtásáért magyar részről Padányi Jenő ve-
zérkari ezredes,64 a 2. vkf. osztály offenzív alosztályának veze-
tője és Mészáros Gyula, míg a német Abwehr részéről a szófiai 
székhelyű Otto Wagner (álnéven Dr. Delius)65 és Rudolf von 
Marogna-Redwitz ezredes, a bécsi német Abwehrstelle vezető-
je felelt. A részleteket Joachim von Ribbentrop német külügy-
miniszter és Sztójai (Sztojakovics) Döme Berlinbe akkreditált 
magyar követ beszélték meg. A magyar külügyminisztérium 
utasította dr. Vörnle Jánost, hogy támogassa Franz von Papen, 
Ankarába akkreditált német nagykövetet, míg katonai vonat-
kozások esetében a magyar vezérkari főnökség utasította 
Bartalis Kálmán ezredest, hogy segítse a német Rhade altábor-
nagyot.66 Jelentős szerepet játszott Bágyoni Ferenc, Hatz Ottó 
vezérkari alezredes szárnysegédje,67 a 2. vkf. osztály isztambu-
li vezeték nélküli távíró szakértője, aki érdekelt volt a Szovjet-
unió elleni hírszerzés működtetésében.68 

A hálózat létének és működésének ténye nem egyenlő az 
eredményességgel. Nincsenek releváns források arra vonatko-
zóan, hogy a magyar fél „turáni” kapcsolatai és a kaukázusi 
útvonal mennyire bizonyult sikeresnek. A német fél kérése 
további kérdéseket vet fel, elvégre önmaga is rendelkezett 
önálló hírszerző hálózattal. A lehetséges válaszok széles köré-
ből válogathatunk, ha megvizsgáljuk a „Klatt-hálózatot”. A 
szóban forgó hálózat Richard Kauder irányítása alatt a keleti 
hadszíntér szovjet és a közel-keleti brit haderőre vonatkozó 

                                                           
64 Padányi Jenő: (Miskolc, 1905. július 31.-Szovjetunió, [?]) vezérkari ezredes: 
1926. szeptember 1-től a 12. gyalogezred, 1934. május 1-től a debreceni 6. 
határőrkerület, 1935. október 1-től a 6. vegyesdandár (később hadtest) pa-
rancsnokság, 1939. május 1. és 1944. december 5. között a 2. vkf. osztály állo-
mányában szolgált, 1944. július 1-től a 7. honvéd kerület vezérkari főnöke. 
1943/44-ben tizenegy hónapot töltött a fronton. A háború után az új honvéd-
ségben szolgált, majd 1949. január 27-én a szovjet hatóságok elhurcolták. 
HARASZTI 2007, 245. o. 
65 NA. KV. 2/284. (Otto Wagner) 
66 HARASZTI 2007, 239. o. 
67 MoJ. NA KV 2/3646  
68 National Archives and Records Administration (NARA.) Records Group 
(RG.) 226. Entry (E.) 215. 250/64/33/3. 1-2. d. 
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információkat gyűjtötte. Vélelmezett sikerei félrevezetésen 
alapultak, aminek két oka lehet. Az egyik, hogy a hálózat által 
használt emigráns fehérorosz és a Szovjetunió területén élő 
informátorokat a szovjetek látták el dezinformációval és a hát-
térből a saját érdekeiknek megfelelően működtették a német 
információs hálózatot. A másik lehetséges válasz, hogy maga a 
Klatt-hálózat volt korrupt és a valótlan adatokért cserébe 
újabb és újabb támogatást kérhettek a német hírszerzéstől. A 
harmadik, talán legvalószínűbb lehetőség, a valóság egy olva-
sata, két lehetőség keveréke lehetett. Példaként hozható fel, 
hogy a haszonszerzés csábítása mellett a hálózat fehérorosz 
tagjai a német mellett párhuzamosan a szovjet szolgálatnak is 
dolgozhattak. Anton Turkul tábornok a római székhelyű fehé-
rorosz emigránsok egyik vezetője a Klatt-hálózatban betöltött 
szerepe mellett a szovjet hírszerzéssel is kapcsolatot tartott 
fenn, míg Ira Longin – a szovjet szervek utasításainak megfele-
lően – folyamatosan dezinformációt továbbított a németeknek 
a keleti hadszíntérről.69 

A magyar partnerszervezet által kiépített és fenntartott 
kapcsolatok azzal szolgálták a németek érdekeit, hogy egy 
alternatív lehetőséget kínáltak a német hírszerző hálózat bőví-
téséhez, valamint a különböző forrásból származó információk 
kiegészíthették, ellenőrizhetővé tehették egymást. Nem ren-
delkezünk információval a magyar hálózat eredményeiről, 
vagy a szovjet szervek ismereteiről. A működés ténye mellett 
nem zárható ki, hogy a magyar fél által szovjet területre csem-
pészett hírszerzőket később, a Klatt-hálózathoz hasonlóan 
felfedezték és saját céljaiknak megfelelően működtették to-
vább. 
 
 

Összefoglalás 
 
A fentiekben igyekeztük felvázolni azokat a részben tudomá-
nyos, diplomáciai és titkosszolgálati kapcsolatrendszereket, 

                                                           
69 NA. KV. Dienstelle Klatt 2004 májusában kutathatóvá vált iratanyagai. 
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melynek segítségével a ’40-es években Magyarország, mint 
külpolitikailag aktív résztvevő jelenhetett meg a törökországi 
„információs háborúban”. Igyekeztünk továbbá felvázolni 
azon mozgatórugókat, melyekkel a mindenkori döntéshozók-
nak számolniuk kellet a szóban forgó, nagyjából 25 év leforgá-
sa alatt. Jóllehet a végkifejlet szempontjából (hazánk elvesztet-
te a világháborút) minden igyekezet ellenére sem sikerült 
jelentős mértékben befolyásolni a történéseket, Budapest szá-
mára Ankara az egyik utolsó kitörési pontot jelentette. Ennek 
hátterében a hagyományosan jónak mondható török-magyar 
viszony és az ennek alapját képező, kulturális hasonlóságokra 
építő párbeszéd jelentette. A magyarországi törökbarát körök 
által szolgáltatott információ és az ezzel összefüggésben fenn-
tartott kapcsolatrendszer jelentős mértékben megkönnyítette a 
külpolitikai stratégia kialakítását. A ’40-es években aktivizá-
lódó magyar szolgálat is igénybe vette a szóban forgó kapcso-
lati tőkét. Más kérdés, hogy a magyaron kívül a német, a brit 
és az orosz kémelhárítás térségbeli intenzív jelenléte nagymér-
tékben csökkentette a magyar szervek hatékonyságát. A Kau-
kázus geopolitikai szerepének felértékelődésével egyenes 
arányban, a magyar titkosszolgálat is – a némettel karöltve – 
fokozta a térségbeli aktivitását. A műveleti munka eredmé-
nyességének mértéke és jelentősége jelen állás szerint egyelőre 
nehezen rekonstruálható, de ezáltal további lehetőséget kínál 
a kutatóknak. 
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KULT LÁSZLÓ 

 

A JAPÁN CSÁSZÁRSÁG DIPLOMÁCIAI, POLITIKAI 

ÉS KATONAI LÉPÉSEI 1939–1941 KÖZÖTT 
 
 
Tanaka Giicsi, Japán miniszterelnöke 1927. július 25-én nyúj-
totta át memorandumát Hirohito császárnak (1926–1989), me-
lyet több történész a „japán Mein Kampf”-nak nevez.1 A doku-
mentum felvázolt egy lehetséges, jövőbeli japán külpolitikai 
irányvonalat. Célja az volt, hogy a térségben Japán egy nagy, a 
nyugati hatalmakhoz hasonló gyarmatbirodalmat hozzon lét-
re, hogy eltarthassa növekvő népességét és terjeszkedő iparát. 

Japán leginkább nyersanyagban szenvedett hiányt. Terü-
letén vörösrézen kívül szinte semmiféle nyersanyag nem ta-
lálható, szene gyönge és ipari használatra alkalmatlan. Nagy-
mértékben támaszkodott az európai és az amerikai importra. 
De másutt is körülnéztek, és a tekintetük Délkelet-Ázsián pi-
hent meg.2 Ez a terület különösen gazdag volt ásványkincsek-
ben, mint szén, gumi, ón, de legfőképpen nyersolaj. Japán ve-
zető politikusai az 1930-as évek végére nem láttak más kiutat, 
mint az amerikai és a brit konkurencia erőszakos letörését. 
Folyamatosan erősödött az a meggyőződés, hogy Japánnak 
déli irányba kell terjeszkednie, hogy rátehesse kezét Délkelet-
Ázsia, Holland-India és Borneó olajára, valamint egyéb nyers-
anyagaira.3 A történelem később bebizonyította e mentalitás 
helytelenségét. A japánok katasztrofálisan végződő háborúkba 
sodródtak bele, míg a második világháború után az összes 
gyarmatától megfosztott Japán sokkal gazdagabb és sikere-
sebb ország lett, mint azelőtt bármikor. 
 
 

                                                           
1 THÜRK 1975, 7. o. 
2 MESSENGER 1995, 228. o. 
3 KENNEDY 1992, 285. o. 
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Japán politikája az európai háború kirobbanásáig 
 
Az 1930-as években a felkelő nap országában több militarista 
csoport is működött, melyek többsége Japánt – a császár veze-
tése alatt – mint gyarmattartó nagyhatalmat képzelték el, a 
belpolitikában pedig a nyugati típusú parlamentáris rendszer 
helyett nacionalista katonai diktatúrát, egyfajta modern sza-
muráj uralmat akartak megvalósítani. A legjelentősebb ilyen 
csoport a Fekete Sárkány4 volt, melynek vezetője, Tódzsó 
Hideki 1941. október 18-án Japán miniszterelnöke lett. A társa-
ság 1941-es hatalomra jutása után kevesebb, mint két hónap-
pal Japán már háborúban állt az Amerikai Egyesült Államok-
kal. 

A főszigeteken kívül 1875-től Japánhoz tartoztak a Kuril-
szigetek. Az orosz-japán háború lezárásaként 1905-ben meg-
kötött portsmouth-i békeszerződéssel Japánhoz került Port 
Arthur és a Szahalin-szigetek déli része. Koreát formálisan 
1910-ben annektálta Japán, de hadserege már 1895-től irányí-
totta a félszigetet. Az első világháborút követően a versailles-i 
békeszerződés értelmében Japán megtarthatta a volt német 
távol-keleti gyarmatbirtokokat mint mandátumterületeket 
(Karolina-, Mariana-, Marshall- és Palao-szigetek). De valójá-
ban a japán hadsereg ezeket már 1914 októberében elfoglalta. 
1917-ben az ázsiai kontinensen japán kézre került a Santung-
félsziget. A két világháború közötti időszakban Japán töreke-
dett Kína, de legfőképpen a hozzá tartozó Mandzsúria meg-
szerzésére. 

A Kínával való háború 1931. szeptember 18-án indult 
meg. Japán tisztek egy csoportja felrobbantotta a Dél-
Mandzsúriai Vasút egy szakaszát. A polgári kormányzat nem 

                                                           
4 A titkos társaságot Tojama Mitsuru, egy zen buddhista pap alapította 1878-
ban. Tojama 1901-ben ultimátumként közölte a miniszterelnökkel, Itó 
herceggel, hogy ha Japán nem támadja meg Oroszországot, akkor 
meggyilkolják. A szervezetet a zaibatsu (a japán nagymonopóliumokat 
egyesítő politikai és militarista körök képviselője) is támogatta. 1932-ben 
meggyilkolták Inukai miniszterelnököt, mert nem volt hajlandó kiterjeszteni 
a háborút egész Kínára. 1939-től Tódzsó Hideki a Fekete Sárkány vezetője. 
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volt ura a helyzetnek, sőt éppen a hadsereg volt az, amely 
mindenkit kész tények elé állítva diktálta a japán külpolitikát.5 
Az eset után bejelentették, hogy kínai szabotázs történt, és 
ezzel az ürüggyel még 1931 folyamán a japán hadsereg lero-
hanta egész Mandzsúriát. A területet leválasztották Kínáról és 
1932. szeptember 15-én proklamálták függetlenségét 
Mandzsukuo néven, amely gyakorlatilag egy japán bábállam 
volt. A két ország még hivatalos szerződést is kötött egymás-
sal, miszerint japán csapatok állomásozhattak Mandzsúria 
területén. Majd Csang Kai-sek, Kína kormányfője 1933. május 
31-én aláírta a tiencsin-i szerződést, amely de facto kínai oldal-
ról is elismerte Mandzsúria különállását. 

A japán-kínai háború második fejezete 1937. július 7-én 
kezdődött. Japán vezető politikusai nagyvonalúan mindig 
csak „kínai incidens”-ként említették, de valójában ezt a hábo-
rút Japán soha nem tudta megnyerni. A háború valóban egy 
incidenssel kezdődött, ugyanis Peking mellett a Marco Polo 
hídon harcba keveredett egymással egy-egy kisebb japán, il-
letve kínai csapategység. Ezután a japánok még 1937 folyamán 
elfoglalták Pekinget és az akkori fővárost, Nankinget. A hábo-
rú kiterjedt szinte egész Kína területére. 1938-ra már japán 
kézen volt Észak-Kína jelentős része, a Jangce folyó alsó sza-
kasza, valamint több dél-kínai kikötőváros is.6 Azonban a 
kezdeti sikerek után az óriási területeken zajló hadműveletek-
ben a japán hadsereg mindig elakadt, ugyanis Kína újabb és 
újabb hadseregeket volt képes felállítani. 

Ez időszakban Japán diplomáciai kapcsolatai is megvál-
toztak. Az első világháború idején szövetséges Nagy-Britannia 
és az Egyesült Államok most ellenséges hatalmakká váltak 
számára, míg első számú szövetségese Németország lett. Ja-
pán 1933-ban önként kilépett a Népszövetségből, mert az el-
ítélte a kínai háborút. 1936-ban megkötötte az Antikomintern-
paktumot Németországgal, amely egyfajta laza szövetség volt 
a Szovjetunió ellen. De Japán végső szövetségi rendszere ak-

                                                           
5 REISCHAUER 1995, 162. o. 
6 JAKOVLEV 1983, 90–91. o. 
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kor teljesedett be, amikor 1940. szeptember 27-én aláírta a há-
romhatalmi egyezményt Németországgal és Olaszországgal. 
 
 
A japán diplomácia és politika a Konoe-kormány megalaku-
lásáig 
 
A második világháború kitörésekor a nagyhatalmak vagy 
hadüzeneteket küldtek egymásnak, vagy saját semlegességük-
ről győzték meg a világot. Ez utóbbit választotta Japán. Első 
lépésként Nagy-Britanniát biztosította semlegességéről. Ezzel 
kapcsolatban a japán kormány egy nyilatkozatot is közreadott, 
amely szerint „Nagy-Britanniának Németországgal való háborújá-
ban Japán semleges magatartást fog tanúsítani”. Abe Nobujuki, 
Japán miniszterelnöke hozzátette, hogy „Japán nem akar beleke-
veredni az európai háborúba. Minden erejét a kínai ügy rendezésére 
összpontosítja”.7 Majd 1939. szeptember 5-én a japán külügy-
minisztérium hivatalos közleményben kijelentette, hogy a 
japán kormánynak az európai eseményekkel kapcsolatban tett 
korábbi kijelentései a nemzetközi jog értelmében nem tekint-
hetők semlegességi nyilatkozatnak: „Japán csak tudtul adta kije-
lentésében, hogy nem óhajt belekeveredni az európai háborúba.”8 Az 
európai háborúba való be nem avatkozásról szóló jegyzéket a 
japán külügyminisztériumban átnyújtották a hadviselő álla-
mok diplomáciai képviselőinek. A jegyzéket az Amerikai 
Egyesült Államok és Olaszország képviselője is átvette. 

Ekkor, 1939 szeptemberében mind Japánnak, mind a 
Szovjetuniónak közös érdeke volt tisztázni a Mandzsúria és 
Külső-Mongólia között fennálló határvitát. Itt már több hónap 
óta tartó heves határvillongások voltak. A viszály elhárításáról 
Moszkvában Togo Shigenori nagykövet és Molotov külügyi 
népbiztos folytatott megbeszéléseket. Szeptember 16-án közös 
egyezményt írtak alá, amelyben megegyezés jött létre, hogy 
Külső-Mongólia és Mandzsúria vitássá vált határainak megál-

                                                           
7 MAGYAR NEMZET, 1939. szeptember 5. 
8 MAGYAR NEMZET, 1939. szeptember 7. 
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lapítására a lehető legrövidebb időn belül bizottságot alapíta-
nak. A bizottság a megalakulása után azonnal megkezdte 
munkáját, szovjet-mongol részről és japán-mandzsu részről 
két-két képviselő részvételével.9 Az egyezmény egyúttal fegy-
verszünetet is jelentett, amely lehetővé tette Japán számára, 
hogy a jelenleg Mandzsúriában lekötött erőit Kínába csoporto-
sítsa át. 

 
A Távol-Kelet és a Csendes-óceán térsége 1939. szeptember 1-jén 

 
A második világháború kirobbanása után Japán szorosabbra 
fűzte szövetségét Németországgal és Olaszországgal. 1939 
szeptemberében Osumi tengernagy és Teraucsi tábornok veze-
tése alatt japán katonai küldöttség érkezett Európába. A kül-
döttség elsőként az észak-olasz hadianyag és hadfelszerelési 
gyárak sorát látogatta meg, majd Ribbentrop német külügy-
miniszter meghívására többnapos látogatásra Berlinbe érkez-
tek. Hitler szeptember 20-án fogadta a japán küldöttséget, a 

                                                           
9 MAGYAR NEMZET, 1939. szeptember 17. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A japán császárság diplomáciai, politikai és katonai lépései 1939-1941 között 

188 
 
 
 
 
 
 
 
 

kellemes hangulatú találkozón Oshima, Japán berlini nagykö-
vete is részt vett.10 

1939 őszére Japán és az Egyesült Államok viszonya – még 
ha nem is volt felhőtlen és diplomáciai súrlódásoktól mentes – 
kezdett normalizálódni. November végén kereskedelmi tár-
gyalások indultak, mert a két fél között egy 1911-ben megkö-
tött kereskedelmi szerződés lejárata 1940. január 26-án volt 
esedékes. Japán számára ez a szerződés létfontosságú volt, 
hiszen nyersanyagainak jelentős részét az Egyesült Államoktól 
szerezte be. Japán nagy súlyt fektetett a tárgyalásokra, így a 
feszültség enyhítésére bizonyos engedményeket tett az USA 
felé. Ilyen volt például, hogy Nomura Kichisaburo japán kü-
lügyminiszter bejelentette, hogy „a jövőben az amerikai hajók 
előtt Japán újra megnyitja a Jangce folyó alsó szakaszát”. Végül 
megállapodtak abban, hogy a két ország közötti jelenlegi ke-
reskedelmi kapcsolatokban nem fog beállni semmiféle válto-
zás.11 

Az 1940. év Japánban kormányválsággal indult. Az ellen-
zéki pártok képviselőinek nagy csoportja bizalmatlansági ha-
tározatot fogadott el az Abe-kormány ellen, miniszterelnökét 
pedig lemondásra szólította fel. A határozatot idővel az összes 
ellenzéki politikus aláírta, és elérték a kormány távozását. Abe 
tábornok 1940. január 14-én délelőtt a császári palotába ment 
és benyújtotta lemondását.12 Az új japán kormány Jonai 
Mitsumasa tengernagy vezetésével még 1940 januárjában fel-
állt. A külügyminiszter Arita tábornok, a hadügyminiszter 
Hata tábornok, a haditengerészeti miniszter pedig Joshida 
tengernagy lett. 

A Távol-Keletet 1940 tavaszán az a kérdés foglalkoztatta, 
hogy mi lenne a sorsa Holland-Indiának, ha Németország 
megtámadná Hollandiát. Japánnak érdeke volt megszereznie a 
mai Indonézia kőolajban igen gazdag területét, az Amerikai 
Egyesült Államok viszont – hagyományos távol-keleti politi-

                                                           
10 MAGYAR NEMZET, 1939. szeptember 21. 
11 MAGYAR NEMZET, 1939. november 25. és 1939. december 20. 
12 MAGYAR NEMZET, 1940. január 16. 
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káját követve – a status quo fenntartására koncentrált. A japán 
törekvések legfőbb akadálya most is és korábban is Nagy-
Britannia tengeri ereje volt, amely nem tűrte volna Holland-
India japán megszállását. 1940 áprilisában Arita külügymi-
niszter kijelentette, hogy „Japán a holland-indiai status quo fenn-
tartása kérdésében a legmesszebbmenően érdekelve van. Japán ismé-
telten kijelenti, hogy dél felé irányuló terjeszkedésében csak gazdasági 
célok vezetik”.13 Az pedig vitán felül áll, hogy a japánok bármi-
lyen katonai akciója Holland-India ellen Amerikában is visz-
szahatást keltett volna. Taussig tengernagy például kijelentette 
a szenátus tengerészeti bizottsága előtt, hogy véleménye sze-
rint a háború előbb-utóbb kikerülhetetlen az Egyesült Államok 
és Japán között. Az amerikai tengernagy szerint: „Japán meg 
akarja hódítani a Fülöp-szigeteket, Francia Indokínát, Holland-Indiát 
és más távol-keleti területeket.” Továbbá hozzáfűzte, hogy „ennek 
következtében az Egyesült Államoknak hatalmas flottát kell erősíte-
niük és meg kell erősíteniük a Fülöp-szigeteket és a Guam-
szigeteket”.14 

 
Hirohito császár 

                                                           
13 MAGYAR NEMZET, 1940. április 18. 
14 MAGYAR NEMZET, 1940. április 23. 
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1940. május 10-én Németország megtámadta a gyenge katonai 
kapacitással rendelkező Hollandiát, amely gyors vereséget 
szenvedett. A támadást követően váratlan fordulatot jelentett, 
hogy a hágai kormány kérésére az angolok és a franciák meg-
kezdték Hollandia távol-keleti birtokainak megszállását. Tokió 
ebben az időszakban rendkívül óvatosan politizált. Arita kije-
lentette, hogy „Japánnak a holland-indiai status quo mostani fenn-
tartása az érdeke és nem kíván beavatkozni Hollandiának a gyarma-
tokon elrendelt védelmi intézkedéseibe”. A japán külügyminiszter 
határozottan kijelentette: „Az európai helyzet nem jelenti Japán be 
nem avatkozási politikájának megváltoztatását.”15 

A hónap végére a Japán és az Egyesült Államok közötti 
feszültség bizonyos tekintetben újra enyhült. Japán olyan 
megnyugtató nyilatkozatokat hozott az érdekelt csendes-
óceáni hatalmak tudomására, amelyekből arra lehetett követ-
keztetni, hogy Japán nem kívánja felborítani a békét az Indiai-
óceánon, illetve a Csendes-óceánon. A helyzetet egy újabb 
japán kormányválság változtatta meg 1940 nyarán. A Jonai-
kormány akkor határozta el lemondását, amikor Hata had-
ügyminiszter kijelentette, hogy nem vállalhat felelősséget a 
kormány külpolitikájáért és távozik a hadügyminisztérium 
éléről. Lemondását Hata azzal indokolta, hogy „a hadsereg 
vezetőinek véleménye szerint Arita külügyminiszter mit sem törődve 
az európai eseményekkel, folytatja az engedékenység politikáját az 
Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával szemben”.16 Egy új kül-
politikai irányvonalat az is elősegített, hogy 1940 nyarára a 
világpolitikai helyzet is teljesen megváltozott. Franciaország 
kapitulált (ezzel Indokína jóformán szabad préda lett Japán 
számára), Hollandiát szintén megszállták a németek, Anglia 
pedig szorongatott helyzetbe került. Az USA kivételével Japán 
számára a „déli tengerek gyarmattartói” mind meggyengültek. 
Japánban ekkor ismerik fel, hogy itt a lehetőség a déli irányú 
terjeszkedésre. 

                                                           
15 MAGYAR NEMZET, 1940. május 12. és 1940. május 15. 
16 MAGYAR NEMZET, 1940. július 17. 
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Ekkorra már nem csak a szélsőséges militaristák, hanem a 
vezető japán politikai körök többsége is támogatott egy lehet-
séges háborút. A Jonai-kormányt végső soron a hadsereg buk-
tatta meg, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia irá-
nyába kevésbé engedékeny kabinetet ültessen a helyére. Az új 
kormányfő a császári család távoli rokona, Konoe Fumimaro 
herceg lett, akit 1940. július 16-án iktattak a miniszterelnöki 
székbe, Japán történetében immáron a második alkalommal.17 
Konoe – egybehangzó jelentések szerint – „erélyesebb külpoliti-
kát óhajt ugyan követni az angolszász hatalmakkal szemben és az 
eddigi kormánynál messzebbmenően akar együttműködni az európai 
tengelyhatalmakkal, azt mondják azonban, hogy Anglia és Amerika 
ellen mégsem akar olyan végső eszközöket alkalmazni, mint amilye-
nekre a japán hadsereg hajlamos”.18 Konoe herceg irányításával a 
japán külpolitika valóban erélyesebb lett, de még mindig jóval 
mérsékeltebb maradt, mint a Pearl Harbort megtámadó 
Tódzsó-kabinet. 

A külügyminiszteri posztot Macuoka Jószuke kapta, aki 
korábban évekig képviselte Japánt a Népszövetségben, és mint 
japán nagykövet hosszú időt töltött Moszkvában, Washing-
tonban és Kínában. Japán politikusai közül ekkor Macuoka 
volt az egyik legalaposabb ismerője nemcsak az ázsiai, hanem 
az európai és az amerikai viszonyoknak is. A hadügyi tárcát 
Tódzsó Hideki tábornok vállalta, míg a haditengerészeti mi-
nisztériumot továbbra is Joshida tengernagy irányította. Az új 
japán kormány rohamosan közeledett a tengelyhatalmakhoz. 
„Minden oldalról be vagyunk kerítve: A, B, C, D (America, Britan, 
China, Dutch) felől” – ez volt az a jelszó, amellyel igazolták 
Japán politikáját.19 Az új irányvonal érdekében elhatározták 
azt is, hogy Amerika irányába szilárd magatartást fognak ta-
núsítani, a Szovjetunióval való kapcsolataikat gyorsan rende-
zik, illetve hogy szorosabbra fűzik szövetségüket Németor-
szággal és Olaszországgal. Az új kormány ígéretet tett arra is, 

                                                           
17 Konoe herceg első alkalommal 1937. június 4. és 1939. január 5. között volt 
Japán miniszterelnöke. 
18 MAGYAR NEMZET, 1940. július 18. 
19 BATTAGLIA 1972, 138. o. 
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hogy nyomást fog gyakorolni Francia-Indokínára és Holland-
Indiára. 
 
 

Észak-Indokína japán kézre kerül, a háromhatalmi 
egyezmény megkötése és a „burmai út” szerepe 
 
A Távol-Keleten 1940 őszén Francia-Indokína (vagyis a mai 
Vietnam, Kambodzsa és Laosz területe) állt az előtérben, mint 
esetleges konfliktusok színhelye. Szeptember elején Tokió azt 
kérte az indokínai francia hatóságoktól, hogy területükből 
engedjen át Japánnak tengeri támaszpontokat, több légi tá-
maszpontot (mindegyiken 8 ezer japán katona állomásoztatá-
sához), és engedélyezze 60 ezer japán katona átvonulását Kína 
felé. Decoux ellentengernagy, Francia-Indokína kormányzója 
közleményben fejezte ki, hogy hajlandó teljesíteni a japán kö-
vetelések egy részét, kész három repülőteret átengedni azzal, 
hogy mindegyikén nem 8 ezer, hanem csak ezerfőnyi japán 
katonát lehetne állomásoztatni, és átvonulási jogot is hajlandó 
adni, de nem 60, hanem csak 20 ezer japán katona számára.20 
Szeptemberben a japánok folyamatosan tárgyalásokat tartot-
tak fenn a Pétain kormánnyal. A japán kormány szeptember 
22-ig adott határidőt a végleges francia válaszra. Tokió egyide-
jűleg utasította az Indokínában élő japánokat, hogy a rendel-
kezésükre bocsátott különvonatokon hagyják el Indokína terü-
letét. Francia oldalról Decoux kijelentette, hogy „Japán követelé-
sei összeegyeztethetetlenek a Vichyből kapott utasításokkal”.21 

Majd a határidő lejárta után a Konoe-kormány hivatalos 
közleményt adott ki, amely egyrészről elismeri, hogy Japán 
katonai természetű kérdésekről folytatott tárgyalásokat a 
Pétain kormánnyal és az indokínai francia hatóságokkal, más-
részről kijelenti, hogy 1940. szeptember 22-én – japán időszá-
mítás szerint délután fél 5-kor – megegyezés jött létre a két fél 
között. A Hanoiban megkötött egyezmény értelmében a japán 

                                                           
20 MAGYAR NEMZET, 1940. szeptember 4. és 1940. szeptember 14. 
21 MAGYAR NEMZET, 1940. szeptember 21. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kult László 

193 
 
 
 
 
 
 
 
 

csapatok szeptember 23. éjféltől megkezdhették bevonulásu-
kat Észak-Indokína (Tonkin) egyes területeire, továbbá az 
egyezmény szerint a franciák három repülőteret is átengedtek 
a japán hadseregnek. A repülőtereket a japánok választották 
ki: Csu-Lem, Fu To és Fu-Long-Tuong.22 

 
Konoe Fumimaro herceg 

 

Miután a japán erők átlépték a határvonalat, néhány szaka-
szon összetűzésekre került sor. Ugyanis a japánok nemcsak 
azt a területet szállták meg, ahová a Tokió és Vichy között 
létrejött egyezmény a japán hadsereg bevonulását engedélyez-
te, hanem túlmentek ezen a határon. Az indokínai francia csa-
patok ellenálltak, és egyes helyeken még súlyos harcokra is sor 

                                                           
22 MAGYAR NEMZET, 1940. szeptember 24. és 1940. október 4. 
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került. Az összetűzések hamar befejeződtek, októberre pedig 
már teljesen abbamaradtak. Az indokínai kérdésben létrejött 
francia-japán egyezmény végrehajtásával kapcsolatban később 
a következő közleményt adták ki Vichyben: „Ki kell emelni azt a 
teljes korrektséget, amellyel a japán kormány végrehajtja az egyez-
mény határozatait. A sok részletkérdés rendezésénél a japánok olyan 
udvariasságról tesznek tanúbizonyságot, amely megkönnyíti az 
érintkezést és a jövőre lojális együttműködést ígér.”23 Egyhónapos 
szünet után jelentették be a következő megállapodást. 1940. 
október 29-én az indokínai francia hatóságok, valamint Sumita 
vezérőrnagy, a japán katonai bizottság vezetője írták alá az új 
egyezményt, amely kimondta, hogy a japánok az észak-
indokínai vasútvonalakat felhasználhatják csapatszállítások-
ra.24 Ezzel a megállapodással tehát Japán olyan útvonalat ta-
lált, amely Észak-Indokínából egyenesen Jünnan kínai tarto-
mányba vezet. 

A Konoe-kormány megalakulásakor Macuoka külügymi-
niszter kijelentette, hogy Japán szorosabbra fogja fűzni kap-
csolatait az európai tengelyhatalmakkal. 1940. szeptember 27-
én Berlinben aláírták az ún. háromhatalmi egyezményt, amely 
katonai szövetség volt Németország, Olaszország és Japán 
között. Az ünnepségen felolvasták az egyezmény szövegét 
német, olasz, végül japán nyelven, ezután Joachim von Rib-
bentrop német külügyminiszter, Galeazzo Ciano olasz kü-
lügyminiszter és Kurusu Saburo berlini japán nagykövet aláír-
ták az okmányt. A szövetség alapgondolata az volt, hogy 
„Németország és Olaszország élettere Európa és Afrika, Japáné pedig 
Nagy-Keletázsia. Ha ezt a két életteret más hatalmak fenyegetnék, 
akkor a három állam együttműködik és katonailag támogatja egy-
mást”.25 Az egyezmény értelmében az európai „új rend” meg-
teremtésében Japán tiszteletben tartja Németország és Olasz-
ország vezető szerepét, az utóbbiak viszont a Távol-Keleten 
biztosítanak vezető szerepet Japánnak.26 A szerződés szövege 

                                                           
23 MAGYAR NEMZET, 1940. október 2. 
24 MAGYAR NEMZET, 1940. október 31. 
25 MAGYAR NEMZET, 1940. szeptember 28. 
26 JAKOVLEV 1983, 90. o. 
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előírta, hogy ha egy újabb hadviselő avatkoznék be az európai 
háborúba, akkor Japán katonailag is szembefordul vele. Ha 
pedig a japán-kínai viszályba avatkoznék be valamely harma-
dik állam, akkor Németország és Olaszország lenne köteles 
fellépni ellene.27 

 
Macuoka Jószuke külügyminiszter 

 

Az egyezmény megkötése után az Egyesült Államok vissz-
hangja sem maradhatott el. Cordell Hull külügyminiszter nyi-
latkozatot tett, amelyben kijelentette, hogy „a Németország, 
Olaszország és Japán közt megkötött szövetség az Egyesült Államok 
kormánya szerint nem változtatott lényegesen a már több éve amúgy 

                                                           
27 HALMOSY 1983, 500–501. o. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A japán császárság diplomáciai, politikai és katonai lépései 1939-1941 között 

196 
 
 
 
 
 
 
 
 

is fennálló helyzeten. A szövetség közzététele csak annyit jelent, hogy 
megvilágít az egész világ előtt egy olyan kapcsolatot, amely a való-
ságban már hosszabb ideje megvolt. Washingtonban jól tudták, hogy 
egy idő óta előkészületek történtek ilyen természetű megegyezésre. 
Az Egyesült Államok kormánya ezt a tényt teljes mértékben figye-
lembe vette külpolitikájának meghatározásakor”.28 Az egyezmény 
tovább rontotta Nagy-Britannia esélyeit, sőt 1940 őszén egy 
rövid időszakban nem lehetett kizárni egy „második” Molo-
tov-Ribbentrop paktumot sem, immáron nem Lengyelország 
és a Baltikum rovására, hanem a Brit Birodalom felosztására 
vonatkozóan.29 

A háromhatalmi egyezmény megkötése után hirtelen a 
japán belpolitikában is nagy változások következtek be. 1940. 
október elején Japánban valamennyi politikai pártot feloszlat-
tak, majd létrejött egy új, egységes politikai tömörülés, az ún. 
Birodalmi Kormányzást Segítő Társulás. Innentől kezdve ez a 
politikai csoport irányította Japánt egészen a második világ-
háború befejeződéséig. Továbbra is tartottak parlamenti vá-
lasztásokat, de a jelölteket majdnem egytől egyig a társulás 
állította a megbízható, keményvonalas nacionalisták közül.30 
Az egységes politikai tömörülés létrejöttétől függetlenül a 
Konoe-kormány a helyén maradt. 

1940 őszén újabb mélypontra süllyedt Japán és az angol-
szász hatalmak diplomáciai kapcsolata. Egy burmai útvonalról 
volt szó, amelyen részben az Egyesült Államok, részben Nagy-
Britannia biztosított hadianyagot Kína számára, Csang Kai-sek 
támogatására. A „burmai út” déli része brit felségterületnek 
számított, az északi részét pedig Kína ellenőrizte. A Kínának 
szánt hadianyagot döntően az Amerikai Egyesült Államok 
biztosította, jóformán a japán-kínai háború kirobbanása óta.31 

Még 1940 júliusában a Konoe-kormány elérte, hogy Nagy-
Britannia ideiglenesen lezárja az útvonalat, erről a két fél szer-

                                                           
28 MAGYAR NEMZET, 1940. szeptember 29. 
29 FISCHER 1996, 144. o. 
30 BURUMA 2006, 113. o. 
31 DAVISON 2005, 7–8. o. 1941. március 11-től a Lend Lease Act 
(kölcsönbérleti-törvény) értelmében. 
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ződést is készített. A Konoe-kormánynak egyébként ez volt az 
első sikeres külpolitikai lépése, bár az előzetes tárgyalásokat 
még a Jonai-kormány kezdeményezte. A szerződés kimondta, 
hogy a burmai utat három hónapon keresztül tilos volt hadi-
anyag-szállításra használni. A megállapodás július 18-án lépett 
életbe és október 18-ig szólt. Japán számára a határidő, az út-
vonal megnyitása vészesen közeledett, és a háromhatalmi 
egyezmény szeptemberi megkötésével csekély volt az esélye 
annak, hogy Nagy-Britannia meghosszabbítja azt. London ezt 
hangsúlyozta is: „Anglia nem a mostani körülmények között járult 
hozzá Japán kívánságának teljesítéséhez, arról tehát, hogy mi történik 
a megváltozott körülmények között, új tárgyalásokon kell dönteni.” 
Amerikai oldalról Hull külügyminiszter fejtette ki a vélemé-
nyét, hogy „az Egyesült Államok politikája Kínával szemben ma is 
a régi. Amerika már ez év júliusában sem helyeselte, hogy az angolok 
lezárták a burmai utat, és nem engedték át a Kínának küldött hadi-
anyag-szállítmányokat”.32 

Ahogy közeledett a határidő, egyre nagyobb lett a feszült-
ség a Távol-Keleten. Október elején Nagy-Britannia döntött, 
nem lesznek tárgyalások, a burmai angol hatóságok újból meg 
fogják engedni, hogy területén keresztül amerikai muníció 
érkezzen Csang Kai-sek hadseregének. Japán erre felemelte a 
hangját és határozottan kijelentette, hogy „szembeszáll minden 
olyan nemzettel, amely továbbra is támogatni akarja Csang Kai-sek 
kormányát, mivel ezt a támogatást Japán maga ellen irányuló kihí-
vásnak tekinti. Minthogy a kínai hadsereget délről Anglia és az 
Egyesült Államok támogatják, ez a japán figyelmeztetés az angol-
szász nagyhatalmaknak is szól”.33 Továbbá Japán ekkor egy nagy 
erejű offenzívát is elindított Kínában. Október 13-án mintegy 
300 kilométeres arcvonalon a Tahiu-tótól nyugatra új, általá-
nos japán támadás indult a körülbelül 20 hadosztálynyi kínai 
haderő ellen. 

Majd 1940. október 18-án Nagy-Britannia megnyitotta a 
Burmán átvezető útvonalat a Kínába irányított hadiszállítmá-
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nyokra vonatkozóan. A kínai nemzeti kormány az első szál-
lítmányok átvételére kétezer tehergépkocsit sorakoztatott fel a 
lashio-i úton. Az útvonal megnyitását követően a japán légierő 
azonnal megkezdte annak északi részének bombázását. Élénk 
légi harcok folytak, és a japán-kínai háború ezzel kiterjedt 
Burma északi területeire is.34 Japán a harcok során csak a bur-
mai út kínai szakaszát bombázta, a déli brit területet nem. 

1940 decemberében új washingtoni japán nagykövetet 
neveztek ki, Nomura Kichisaburo tengernagy személyében, 
aki korábban az Abe-kormány külügyminisztere volt. Az új 
nagykövet tiszteletére búcsúebédet rendeztek Tokióban, ahol 
Macuoka külügyminiszter újságírók előtt állást foglalt a Japán 
és az Egyesült Államok közötti viszonyról. Macuoka hangsú-
lyozta, hogy Amerika félreérti Japán politikáját: „Ami a hármas-
szövetséget illeti, az amerikai nép egy része félreérti Japán célkitűzé-
seit, és azzal vádolja Japánt, hogy ellenséges szándékokat táplál az 
Egyesült Államokkal szemben. Ez teljes képtelenség és valótlan állí-
tás.” A japán külügyminiszter továbbá hozzátette, hogy „Japán 
és az Egyesült Államok tartozik azzal az emberiségnek, hogy közös 
erőfeszítéssel mindent megtegyen a csendes-óceáni összeütközés, e 
félelmetes szerencsétlenség elkerülésére”.35 
 
 

Macuoka európai körútja és a japán-szovjet semlegességi 
szerződés 
 
Jamamoto Iszoroku tengernagy, a japán flotta főparancsnoka 
1940 végén jelentette ki a miniszterelnöknek, Konoe herceg-
nek, hogy „ha parancsot kapok a harcra, akkor az Egyesült Államok 
és Anglia elleni háború első hat-tizenkét hónapjában akcióim lendüle-
tesek lesznek és a győzelmek szakadatlan láncolatát fogom produkál-
ni. De kötelességem figyelmeztetni: ha a háború két vagy három évig 
fog tartani, egyáltalán nem vagyok biztos a végső győzelemben. Ha 
hosszan tartó háborúba keveredünk az Egyesült Államokkal, nem 
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lesz elég elfoglalnunk Guamot és a Fülöp-szigeteket, de még a Hawa-
ii-szigeteket és San Franciscót sem. Be kell vennünk Washingtont és 
a Fehér Házban aláírnunk a békeszerződést”.36 Jamamoto jól látta, 
hogy egy hosszan tartó háborúba Japán belebukna, így egy 
gyors, villámháborús támadást szorgalmazott. Fő akadálynak 
az Egyesült Államok csendes-óceáni flottáját tartotta, amely 
döntően a Hawaii-szigeteken, Pearl Harborban állomásozott. 
Ezt tehát a japánoknak már a kezdet kezdetén meg kellett 
semmisíteniük. A kérdés az volt, hogyan. 

 
Jamamoto Iszoroku tengernagy 

 

1941 januárjában a kormány felkérte a tengernagyot, hogy a 
legapróbb részletekig dolgozza ki a Pearl Harbor elleni táma-
dást. Jamamoto elgondolása szerint az anyahajókról felszálló 
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repülőgépek támadása tűnt a legjobb megoldásnak. Jó példa 
volt erre az ún. tarantói-rajtaütés, amikor 1940. november 11-
én a brit Illustrious anyahajóról felszálló repülőgépek torpedó-
támadásokkal rajtaütöttek a Tarantóban állomásozó olasz flot-
tán. A rajtaütés nagy angol sikert hozott, a támadás során ösz-
szesen hét olasz hajó süllyedt el, amelyekből három csatahajó 
volt. A brit veszteségek elenyészőek voltak, huszonegy repü-
lőgépből kettő semmisült meg. Jamamoto terve szerint, ha a 
japán anyahajók, – anélkül, hogy felfedeznék őket – elég közel 
jutnának az amerikai flotta Pearl Harbor-i támaszpontjához, 
akkor hasonló támadást indíthatnának.37 A japánok 1941 feb-
ruárjában Sikoku szigetén felépítették Pearl Harbor és környé-
kének teljes makettjét, ezzel részletesen, lépésről-lépésre ki 
tudták dolgozni a támadás menetét. Jamamoto szerint a siker-
hez nélkülözhetetlen: minimum hat repülőgép-anyahajó, Ja-
pán legtapasztaltabb pilótái és a teljes titoktartás, hogy a tá-
madás legyen meglepetésszerű. 

Ekkor Tokió célja egy nagy kiterjedésű, déli terület meg-
szerzése volt, majd itt egy erős védelmi övezet kialakítása 
(Burmától az Aleut-szigetekig). Ezzel Japán megszerezné a 
nélkülözhetetlen nyersanyagokat is. Tudták, hogy a hódítási 
terv megvalósítása elkerülhetetlenné tenné a háborút Nagy-
Britanniával, Hollandiával és az Egyesült Államokkal szem-
ben. Februárban és márciusban a németek szüntelenül arra 
biztatták a japán kormányt, hogy haladéktalanul csapjon le 
Brit-Malájföldön és Szingapúrban, az Egyesült Államokat 
azonban ne háborgassa.38 A japán stratégia fontos része volt 
Sztálin biztosítása is, nehogy Japán újabb háborúba kevered-
jék. Ezt figyelembe véve a japán kormány 1941. április 13-án 
semlegességi szerződést kötött a Szovjetunióval. A szerződés 
megkötésekor a Szovjetunió még nem állt háborúban Néme-
tországgal. 

A történet ott kezdődött, hogy Macuoka Jószuke japán 
külügyminiszter európai körútra indult. Az utazás több hétig 
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is eltartott, amely során Macuoka járt Rómában, illetve két-két 
alkalommal Berlinben és Moszkvában. Macuoka első állomása 
Moszkva volt, ahol Sztálinnal és Molotovval folytatott megbe-
széléseket.39 A tárgyalások során kilátásba helyezték a japán-
szovjet semlegességi szerződést. A második állomás Berlin 
volt, ide a japán külügyminiszter 1941. március 26-án érkezett 
meg. A japán hivatalos közlés szerint ez számított a körutazás 
legfontosabb állomásának. Érkezésekor Macuoka a következő 
felhívást intézte a németekhez: „A háromhatalmi egyezmény 
valósággá vált és a japán nemzet most veletek lesz örömben és szen-
vedésben. A japán nép feltétlenül hisz Németország nagyságában és 
a német nép kimagasló tulajdonságaiban. […] Japán nem marad 
mögöttetek hűségben, bátorságban és a szilárd elhatározásban, hogy a 
világot új rend alapján felépítse. Nekünk a jövőben kell élnünk és 
nem a múltban. Előre tekintsünk és ne hátrafelé.”40 

Másnap Hitler és Macuoka két és fél óra hosszan tárgyalt 
egymással, és a tanácskozáson szóba került valamennyi idő-
szerű politikai kérdés. Hitler számára a hármas-szövetségen 
alapuló együttműködésnek az volt a célja, hogy Japánt arra 
késztesse, a lehetőségekhez mérten mielőbb tegyen aktív lépé-
seket a Távol-Keleten. Ezáltal lekötné ott Nagy-Britannia erőit, 
az Egyesült Államok érdekeinek súlypontja pedig átkerülne a 
Csendes-óceánra.41 Macuoka távozása előtt egyes német tá-
bornokok azt tanácsolták Hitlernek, hogy avassa be a japán 
külügyminisztert a készülő német támadásról a Szovjetunió 
ellen. Hitler azonban szigorúan megtiltotta, hogy erről bárki is 
említést tegyen.42 

A japán külügyminiszter utazásának harmadik állomása 
Róma volt, itt április 2-án a tiszteletére Mussolini ünnepi fo-
gadást rendezett. A díszebéden a háromhatalmi egyezmény-
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hez csatlakozott államok képviselői vettek részt.43 A rövid 
olaszországi tartózkodás után Macuoka európai körútjának 
következő állomása újra Berlin volt. Itt április 5-én megbeszé-
léseket folytatott Ribbentrop német külügyminiszterrel, majd 
aznap este továbbutazott Moszkvába. 

Molotov külügyi népbiztos, a népbiztosok tanácsának el-
nöke április 7-én fogadta Macuoka japán külügyminisztert 
Tatekawa Joshitsugu moszkvai japán nagykövet kíséretében. 
A megbeszélésekkel kapcsolatban japán részről megjegyezték, 
hogy azok igen barátságos légkörben zajlottak, és amelyeket 
folytatni fognak.44 Majd 1941. április 13-án Japán és a Szovjet-
unió 5 évre szóló semlegességi szerződést kötöttek egymással. 
A szerződést Macuoka Jószuke japán külügyminiszter és 
Vjacseszlav Mihajlovics Molotov külügyi népbiztos – moszk-
vai idő szerint 14:30-kor – írták alá.45 

Az összesen négy cikkelyből álló semlegességi szerződés 
kimondta, hogy a két hatalom tiszteletben tartja egymás terü-
letét, valamint kimondta, hogy ha a két szerződő fél egyikét 
katonai támadás érné, akkor a másik fél a konfliktus végéig 
semleges marad. A hivatalos megfogalmazás szerint: „A két 
Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy fenntartja az egymás között 
békés és baráti kapcsolatát, és kölcsönösen tiszteletben tartja a másik 
Szerződő Fél területi épségét és sérthetetlenségét. […] Abban az 
esetben, ha az egyik Szerződő Fél egy vagy több harmadik állam ré-
széről hadicselekmény tárgyává válnék, akkor a másik Szerződő Fél a 
viszály egész tartamára megőrzi semlegességét.”46 A japán-szovjet 
szerződés hatása igen hamar megmutatkozott. Még április 
hónap folyamán bejelentették, hogy a japánok Mandzsúriá-
ban, az oroszok pedig Mongóliában csökkentik csapataik lét-
számát.47 Ezeket az erőket mindkét fél átcsoportosította straté-

                                                           
43 MAGYAR NEMZET, 1941. április 3. Az egyezményhez Magyarország 
1940. november 20-án, Románia 1940. november 23-án, Szlovákia 1940. 
november 24-én és Bulgária 1941. március 1-jén csatlakozott. 
44 MAGYAR NEMZET, 1941. április 10. 
45 MAGYAR NEMZET, 1941. április 16. 
46 HALMOSY 1983, 511. o. 
47 MAGYAR NEMZET, 1941. április 22. 
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giailag fontosabb helyekre. A semlegességi szerződés alkal-
mazása akkor lépett hatályba, amikor Németország és szövet-
ségesei 1941. június 22-én megtámadták a Szovjetuniót. Japán 
betartotta a szerződést és nem lépett be a háborúba, semleges 
maradt. 

A Szovjetunió elleni német támadás a második világhábo-
rú egyik kulcsfontosságú eseménye volt, amely a Japán politi-
kára is hatást gyakorolt. A támadás Japánban nagy meglepe-
tést keltett, Németország ugyanis nem közölte előre szándéka-
it Japán felé. Oshima berlini nagykövet június 6-án értesítette 
ugyan Tokiót egy esetleges német támadásról keleti irányba, 
ám jelentését a Konoe-kormány nem vette komolyan.48 A né-
met támadást követően a japán hadvezetés 1941. június 25. és 
július 2. között tanácskozásra ült össze, ahol Japán szempont-
jából tisztázták a helyzetet. Kijelentették, hogy a Kínában ál-
lomásozó és harcoló japán haderő (más néven a Kvantung-
hadsereg) gyengébb, mint a Távol-Keleten állomásozó szovjet 
haderő, így a háborúba való beavatkozást elvetették. Továbbá 
kijelentették azt is, hogy a Szovjetunió elleni hadjárat nem 
juttatná hozzá Japánt az égetően szükséges nyersanyagokhoz, 
amelyek forrásai Délkelet-Ázsia térségében vannak. A japán 
hadvezetés a tanácskozás legvégén úgy döntött, hogy az első 
számú cél a déli irányú japán hódítás, és ha mindez háborút 
jelent az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia ellen, 
akkor annak Japán vállalja a következményeit.49 A döntést 
legfőképpen a japán haditengerészet szorgalmazta. Hatására a 
kormányon belül is változások történtek, Macuoka Jószuke 
helyett 1941. július 18-tól Toeda Teihiro tengernagy lett Japán 
külügyminisztere.50 

                                                           
48 JAKOVLEV 1983, 114–115. o. 
49 HOLMES 1992, 208. o. 
50 MAGYAR NEMZET, 1941. július 17. és 1941. július 19. Macuoka 
eltávolítása miatt 1941. július 16-án lemondott a teljes japán kormány. 
Másnap a rendkívüli minisztertanácson Macuoka nem vett részt, a hivatalos 
közlések szerint meghűlés és gyengélkedés miatt. Július 18-án megalakult az 
új japán kabinet, a császár immáron harmadik alkalommal bízta meg Konoe 
herceget a kormányalakítással. A korábbi kormányhoz képest egyetlen 
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A Pearl Harbor elleni támadáshoz vezető út 
 
1941 júliusában az eddigi legsúlyosabb válság bontakozott ki 
Japán és az angolszász hatalmak között. Japán a Pétain kor-
mánytól engedélyt kapott arra, hogy szárazföldi- és légi kato-
nai bázisokat létesítsen Francia-Indokína déli részében is 
(Annam és Kokinkína). Washington és London ezt Holland-
Indiát és Brit-Malájföldet fenyegető lépésként értékelte.51 

Franciaországnak ekkorra már nem voltak meg azok a ha-
talmi eszközei, amelyekkel bármiféle külső politikai nyomás-
sal vagy fegyveres támadással szemben megvédhette volna 
Indokína feletti szuverenitását. Vichyben be is ismerték, hogy 
Indokínára vonatkozóan újabb francia-japán tárgyalások in-
dultak meg, részint Kito vichyi nagykövet és Darlan admirális 
között.52 A francia-japán egyezményt 1941. július 23-án írták 
alá, amelynek értelmében a japán csapatok megszállhatták 
Dél-Indokína stratégiai pontjait. Ekkorra a japán hajóhad egy 
része már megérkezett a térségbe, és számos jelentés szólt ar-
ról, hogy az egyezmény megkötésének pillanatában japán 
hadihajókat figyeltek meg Saigon magasságában.53 

Tokió kijelentette, hogy „Indokína védelmére vonatkozó bará-
ti tárgyalások során teljes egyetértést ért el a két kormány”. A létre-
jött megegyezés megállapította Francia-Indokína közös vé-
delmezésének gyakorlati módozatait. A szerződésből kitűnik 
az a körülmény, hogy „Japán de facto megszállja Francia-
Indokínát, de jure nem változtat Franciaország Indokína felett gya-
korolt felségjogán. […] A szerződés értelmében Indokína továbbra is 
a francia gyarmatbirodalom része marad jogilag, csupán katonailag 
szállja meg Japán”.54 Dél-Indokína megszállásában becslések 

                                                                                                                     
személyi változás történt, Macuokát a külügyminiszteri székben Toeda 
váltotta fel, de minden más miniszter a helyén maradt. A váltás jól tükrözi, 
hogy a haditengerészet megerősítette a kormányon belüli pozícióját. 
51 P. SZABÓ – HORÁNYI B. 1985. 52. o. 
52 MAGYAR NEMZET, 1941. július 24. 
53 MAGYAR NEMZET, 1941. július 26. 
54 MAGYAR NEMZET, 1941. július 27. 
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szerint 50 ezer japán katona vett részt. Ezzel a délkelet-ázsiai 
térségben megváltozott a status quo. 

Az Egyesült Államok – ígéretéhez híven – komoly ellenin-
tézkedéseket tett. 1941. augusztus 1-től súlyos japánellenes 
embargót vezetett be, valamint befagyasztotta a japán hitele-
ket. Az embargó – amelyhez Nagy-Britannia és Holland-India 
is csatlakozott – kiterjedt szinte valamennyi kereskedelmi áru-
ra, tehát a kőolajra, az acélra és az öntöttvasra is. További 
szankció volt, hogy a japán hajók előtt lezárták a Panama-
csatornát. Roosevelt elnök az embargóval kapcsolatban kikérte 
Harold R. Stark admirális, a haditengerészet vezérkari főnö-
kének véleményét, aki kijelentette, hogy „az embargó bevezetése 
valószínűleg azt eredményezi, hogy különösebb késedelem nélkül 
bekövetkezik Japán támadása Malájföld és Holland-India ellen, és 
lehetséges, hogy az Egyesült Államok idő előtt háborúba sodródik a 
Csendes-óceánon”.55 

Az embargó Japán számára komoly problémát jelentett, 
hiszen nyersanyagainak döntő többségét Amerikától szerezte 
be. Az ország olajtartaléka ezután havonta egymillió hordóval 
csökkent, szeptemberre alig rendelkezett egyéves tartalékkal.56 
Japán így nem rendelkezett olyan gazdasági hátországgal, 
hogy egy hosszan elhúzódó háborút megvívjon, hacsak nem 
foglal el olyan területeket, amelyek nyersanyagban, ásvány-
kincsekben gazdagok. Japán oldalról ez volt a legfontosabb 
szempont a déli irányú hódítás megindítására. Hull külügy-
miniszter az embargóval kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy 
„most szükségessé vált a Japánba irányuló amerikai olajkivitel teljes 
megtiltása”.57 Majd az eseményekkel összefüggésben a Fehér 
Ház hosszabb nyilatkozatban közölte, hogy „az új rendelet 
minden Japánnal folytatott pénzügyi tranzakciót, kivitelt és behoza-
talt állami ellenőrzés alá helyez”.58 A zárlat kiterjedt az amerikai 
kikötőkben horgonyzó japán hajókra is. A japánellenes em-
bargó 1941. augusztus végére már enyhült, de a kőolajra és a 

                                                           
55 JAKOVLEV 1983, 128. o. 
56 KEEGAN 1998, 168–169. o. 
57 MAGYAR NEMZET, 1941. július 27. 
58 MAGYAR NEMZET, 1941. július 29. 
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repülőgép-üzemanyagra vonatkozó kereskedelmet az USA 
1941. december 7-ig – tehát a Pearl Harbor elleni támadásig – 
szigorúan beszűntette Japánnal. 

Az újabb konfliktus színhelye Kelet-Szibéria volt. A Szov-
jetunió a Lend Lease Act értelmében hadianyagot kapott az 
Egyesült Államoktól. A hadianyagot amerikai repülőgépek 
szállították Kelet-Szibériába, ahol 1941 nyarán közel 300 új 
repülőtér épült. A japán külügyminisztérium kijelentette, 
hogy „Japán biztosítékot kért az Egyesült Államoktól arra, hogy a 
Szovjetunió területére küldött repülőgépek nem maradnak Kelet-
Szibériában”. A japán kormány információs hivatalának főnöke 
azt is kijelentette, hogy „ha az amerikai repülőgépek Vlagyivosz-
tokban maradnának, akkor ez a kikötőváros egy északi Szingapúrrá 
válnék, amely Japánt fenyegetné”.59 

A két fél közötti párbeszéd csak augusztus legvégétől in-
dult meg újra. Roosevelt elnök – Hull külügyminiszter társa-
ságában – 1941. augusztus 29-én fogadta Nomura nagyköve-
tet. A kihallgatás után Hull közölte az újságírókkal, hogy „eset-
leg sor kerülhet az Egyesült Államok és Japán közti értekezletre a két 
hatalom közti nézeteltérések áthidalása érdekében”.60 Pár nappal 
később Tokióban már nyíltan beszéltek arról, hogy Konoe 
herceg kezdeményezésére tárgyalások kezdődtek Japán és az 
Egyesült Államok kormánya között.61 A tárgyalások lassú 
ütemben folytak, a két kormány között Nomura washingtoni 
japán nagykövet közvetített. 

Októberben Tokió kijelentette, hogy „a japán kormány az 
utolsó pillanatig törekedni fog az USA és Japán érdekeit érintő prob-
lémák barátságos szellemben való rendezésére a most folyó tárgyalá-
sok során”.62 Ekkorra Japánban már döntöttek a háború, a déli 
irányú hódítás, illetve Pearl Harbor megtámadása mellett. A 
militaristák egyre agresszívebben követelték, hogy Japán in-
duljon el hódító útján. Konoe herceget – aki mérsékelt politi-
kusnak számított, és aki ellenzett egy esetleges háborút az 

                                                           
59 MAGYAR NEMZET, 1941. augusztus 24. 
60 MAGYAR NEMZET, 1941. augusztus 30. 
61 MAGYAR NEMZET, 1941. szeptember 3. 
62 MAGYAR NEMZET, 1941. október 15. 
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Egyesült Államokkal szemben – több atrocitás is érte, például 
szeptember 18-án egy felfegyverkezett militarista csoport 
megtámadta az autóját. A miniszterelnök 1941. október 16-án 
lemondott. „A herceg 17 órakor a császári palotába hajtott és előter-
jesztette a császárnak a kormánya lemondását.”63 Mérsékelt politi-
kusként Konoe nem állhatott egy olyan Japán élén, amely már 
döntött a háború mellett. 

 
Tódzsó Hideki tábornok, miniszterelnök 

                                                           
63 MAGYAR NEMZET, 1941. október 17. A japán miniszterelnök lemondását 
az is elősegítette, hogy egy találkozót sürgetett Roosevelttel, de az amerikai 
elnök azt elutasította. A találkozó Alaszkában lett volna. 
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A császár 1941. október 17-én Tódzsó Hidekit bízta meg kor-
mányalakítással. Azzal, hogy Japán miniszterelnökévé a Fekete 
Sárkány vezetőjét nevezték ki, a japán militarista körök teljessé 
tették a kormányzat feletti uralmukat. Tódzsó lett az az ember, 
aki a történészek szerint elsősorban felelős a háborúért. Alatta 
vonult Japán a csendes-óceáni háborúba.64 A tábornok koráb-
ban évekig katonai attaséként dolgozott a berlini japán nagy-
követségen, majd az észak-kínai japán haderők vezérkari fő-
nöke lett. Tódzsó eddig a Konoe-kormány hadügyminisztere 
volt, ezt a pozícióját a kormányfői mellett megtartotta magá-
nak. Az új japán kormány külügyminisztere Togo Shigenori, 
haditengerészeti minisztere Shimada Shigetaro tengernagy 
lett. 

A japán kormányváltás Amerikában aggodalomra adott 
okot, ez kiderül Stark admirális leveléből is, amelyet Husband 
E. Kimmelnek, a csendes-óceáni flotta főparancsnokának írt: 
„A japán kabinet lemondása komoly helyzetet teremtett. Ha megala-
kul az új kormány, bizonyára szélsőségesen nacionalista és Amerika-
ellenes lesz.”65 Az olajembargóval kapcsolatban a japán-
amerikai tárgyalások az új kormánnyal folytatódtak. „A japán 
kormány óhaja, az Egyesült Államokkal megkezdett tárgyalások foly-
tatása. Egy washingtoni távirat pedig már arról is tud, hogy a tár-
gyalás folytatására irányuló japán javaslatot az Egyesült Államok 
külügyminisztériuma elfogadta.”66 

1941. november 5-én császári tanácskozás ült össze Toki-
óban, immáron a Tódzsó-kabinet vezetésével. Itt elfogadták az 
ún. „A” és „B” tervezetet, egyúttal kijelentették, hogy ameny-
nyiben a Roosevelt-kormány nem fogadja el sem az „A”, sem 
a „B” tervezetet november 25-ig, akkor Japán megtámadja az 
Egyesült Államokat, illetve ezzel egy időben Nagy-Britannia 
és Hollandia távol-keleti birtokait. A tanácskozáson meghatá-
rozták azt is, hogy a tervezetek elutasítása esetén a háború 

                                                           
64 KIRCHMANN 1990, 73. o. 
65 JAKOVLEV 1983, 147. o. 
66 MAGYAR NEMZET, 1941. október 21. 
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kitörésének az időpontja 1941. december 8-a (hawaii időszámí-
tás szerint 1941. december 7-e). 

Az „A” tervezetet Nomura nagykövet november 7-én ad-
ta át Rooseveltnek, amelyben többek között olyan japán köve-
telések szerepeltek, hogy az Egyesült Államok feloldja a Japán 
elleni olajembargót, és egy esetleges japán-kínai békekötés 
esetén az USA beleegyezik, hogy japán csapatok 25 évig Kína 
területén állomásozhatnak. A tervezetet az Amerikai Egyesült 
Államok nem fogadta el. Következett a „B” tervezet, amelyet a 
háromhatalmi egyezmény aláírója, Kurusu Saburo különmeg-
bízott november 20-án adott át az amerikai kormányzatnak.67 
Az olajembargó azonnali feloldása mellett ebben az is szere-
pelt, hogy az Egyesült Államok kötelezettséget vállal, hogy a 
továbbiakban nem támogatja hadianyaggal Kínát. Washington 
természetesen ezt a tervezetet is elutasította. Roosevelt tudta, 
hogy bármelyik japán követelés teljesítése esetén az amerikai 
diplomácia komoly vereséget szenvedne. Roosevelt és Hull ezt 
a sajtónak is hangoztatta: „A japán feltételek még tárgyalási alapul 
sem szolgálhatnak.”68 Ezzel a tárgyalások érdemi része be is 
fejeződött, japán részről eldőlt, hogy a hadműveleteket 1941. 
december 7-én megkezdik. 

A következő időszakban Tokió és Washington között 
folytatódtak a diplomáciai tárgyalások, mivel Japán fenn kí-
vánta tartani a békés együttműködés látszatát. 1941. november 
25-én az amerikai kormány nyújtott át egy tervezetet 
Nomurának és Kurusunak. Többek között az Egyesült Álla-
mok kormánya azt javasolta Japánnak, hogy írjon alá kollektív 
szerződést Indokína területi épségéről, vonja ki az összes csa-
patát Kínából, és támogassa Csang Kai-sek kormányát. Ezt a 
tervezetet Japán elutasította, de a válaszadás ekkor még vára-
tott magára. December 1-jén a japán kormány elismerte a 

                                                           
67 Tokió 1941. november 5-én hivatalosan közölte, hogy Washingtonba küldi 
Kurusu Saburot, a japán kormány különmegbízottját. A kormányszóvivő 
hozzátette: „Kurusu küldetésének célja a japán-amerikai tárgyalás barátságos 
szabályozása.” MAGYAR NEMZET, 1941. november 6. Kurusu ekkor Japán 
egyik legtapasztaltabb diplomatájának számított. 
68 MAGYAR NEMZET, 1941. november 22. 
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nemzetközi sajtónak, hogy „a japán és az amerikai alapvető állás-
pont között a különbség igen nagy. A japán kormánynak azonban 
mégis érdeke, hogy béke uralkodjék a Csendes-óceánon, és ezért elha-
tározta, hogy a folyamatban lévő tárgyalást folytatja az Egyesült 
Államokkal”.69 A novemberi amerikai-japán tárgyalásokat gya-
korlatilag mindkét fél „rosszhiszeműen” folytatta: az amerika-
iak és a japánok egyaránt teljesíthetetlen feltételeket szabtak a 
másik félnek, és eleve tudták, hogy az ellentétek áthidalhatat-
lanok.70 

Ekkor már úton volt Nagumo Csuicsi tengernagy és csa-
pásmérő egysége Pearl Harbor felé. A japán flotta 1941. no-
vember 26-án futott ki a Tankan-öbölből (Kuril-szigetek).71 A 
csapásmérő egység teljes titokban haladt keleti irányba, ezzel 
Japán mindent feltett egy lapra. December első napjaiban ko-
moly feszültséget lehetett érezni a két hatalom között. Az 
amerikai tervezetre szánt japán válasz egyelőre még nem ér-
kezett meg. A sajtó is napi rendszerességgel foglalkozott a 
témával: „Az amerikai szándékok láttán érthető, hogy a japánok 
haboznak kimondani az amerikai feltételekre a teljes és végső igent. 
Márpedig, ha ez nem történik meg, akkor emberi számítás szerint ki 
fog törni a csendes-óceáni háború.”72 „Az amerikai kormány olyan 
határozott hangon követeli Japántól az amerikai feltételek elfogadását, 
hogy ezek után hamarosan eldől az egész kérdés.”73 „Az Egyesült 
Államok feltételei már több mint egy hete Tokióban vannak, de egy 
hivatalos japán nyilatkozat szerint még az sem bizonyos, hogy a 
japán kormány egyáltalában küld-e jegyzéket Washingtonba az ame-

                                                           
69 MAGYAR NEMZET, 1941. december 2. 
70 MAGYARICS 2000, 176. o. 
71 VAN DER VAT 2001, 112–114. o. A támadás főparancsnokává 1941. 
november 7-én Nagumo tengernagyot nevezték ki. A hordozókötelékhez 
összesen 32 különböző osztályú hajó tartozott: 6 repülőgép-anyahajó, 2 
csatahajó, 3 nehézcirkáló, 9 torpedóromboló, 1 könnyűcirkáló, 3 
tengeralattjáró és 8 tankhajó. A hat repülőgép-anyahajón összesen 432 
bevethető repülőgép volt. A japán flotta zászlóshajója az Akagi repülőgép-
hordozó volt. A támadás előtt ugyanazt a zászlót vonták fel rá, amely a 
Mikasza hadihajón lengett az 1905-ös csuzimai csatában. 
72 MAGYAR NEMZET, 1941. december 3. 
73 MAGYAR NEMZET, 1941. december 5. 
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rikai feltételekre vonatkozóan. Ennek a japán magatartásnak az a 
magyarázata, hogy Tokióban az amerikai feltételeket elfogadhatat-
lannak tartják.”74 

 
Nomura nagykövet és Kurusu Saburo 

 

A japán diplomácia terve az volt, hogy a válaszjegyzéket 
Nomura és Kurusu a Pearl Harbor elleni támadást megelőző-
en fél órával adják át Hull külügyminiszternek. Az eredeti 
üzenetet december 6-án este rejtjelesen küldték el Tokióból a 
washingtoni japán nagykövetségre, amely így hangzott: „Az 
amerikai kormánynak nyilvánvalóan az a szándéka, hogy titokban 
megállapodva Nagy-Britanniával és más országokkal, megakadályoz-
za Japánt abban, hogy a kelet-ázsiai új rend létrehozásával békét 
teremtsen, továbbá az a célja, hogy megőrizze a Japán és Kína közötti 
hadiállapotból fakadó angol-amerikai jogokat és érdekeket. Ez a szán-
dék nyilvánvaló lett a jelenlegi tárgyalások folyamán. Ilyenformán 
végleg meghiúsult a japán kormánynak az az őszinte reménye, hogy 

                                                           
74 MAGYAR NEMZET, 1941. december 6. 
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rendezze a japán-amerikai kapcsolatokat, és az amerikai kormánnyal 
együttműködve megőrizze és megszilárdítsa a békét a Csendes-óceán 
térségében. A japán kormány sajnálattal bár, de kénytelen közölni az 
amerikai kormánnyal, hogy az amerikai kormány említett álláspontja 
miatt a japán kormány lehetetlennek tartja a megegyezést további 
tárgyalásokkal.”75 A japán válasz tulajdonképpen felért egy 
hadüzenettel. A jegyzéket a diplomatáknak 1941. december 7-
én 13:00-kor kellett volna átadniuk az amerikai kormányzat-
nak (hawaii időszámítás szerint reggel 7:30-kor), ám a japán 
válaszadásba hiba csúszott, Nomura és Kurusu elkésett, így a 
Tódzsó-kormány üzenetét csak a támadást követően fél órával 
adták át Hull külügyminiszternek. 

A repülőgép-anyahajókról felszálló japán légiflotta 
Fucsida Micuo korvettkapitány vezetésével 1941. december 7-
én 7:40-kor érkezett a Hawaii-szigetek partjaihoz. A japán 
légierő meglepetésszerű támadást hajtott végre az Amerikai 
Egyesült Államok legnagyobb és legfontosabb csendes-óceáni 
bázisa, Pearl Harbor ellen. Ezzel az Egyesült Államok is had-
viselő féllé vált, és a háború világméretűvé duzzadt. 
 

 
A japán flotta útvonala 

 

                                                           
75 JAKOVLEV 1983, 179–180. o. 
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Ami az 1941-es őszi japán-amerikai diplomáciai tárgyalások 
vizsgálatát illeti, nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, 
hogy a Tokió és a washingtoni japán nagykövetség között 
történt titkos üzenetváltásokról az amerikai kormányzat min-
dent tudott. Az üzeneteket a japán kormány rejtjelesen küldte 
meg a washingtoni nagykövetségre Nomurának és 
Kurusunak. A tárgyalások során a diplomaták a japán kor-
mány útmutatásai szerint jártak el, illetve az amerikai kor-
mánynak szánt tervezetek is rejtjelesen érkeztek. 

Ezt a titkosított csatornát fejtette meg 1941 nyarán Willi-
am Friedman és matematikus, kódfejtő csapata. Az üzenetek, 
tervezetek az ún. Bíbor rejtjelező gép segítségével érkeztek, 
amely leginkább a német Enigma forgótárcsás rejtjelező gép-
hez hasonlított. A Bíbor kizárólag Tokió és a washingtoni ja-
pán nagykövetség között továbbított, viszonylag csekély in-
formációval, de minden, ami itt elhangzott, arról az amerikai 
kormányzatnak tudnia kellett.76 Tehát Hull külügyminiszter a 
támadás napján úgy vette át Nomurától és Kurusutól a japán 
válaszjegyzéket, hogy azt előzőleg már áttanulmányozta. Az 
Egyesült Államok vezető politikusai a korábbi japán üzenet-
váltásokat is ismerték, ezt jól tükrözi, hogy Hull már novem-
ber 29-én megmondta lord Halifax brit nagykövetnek, hogy 
„Japánhoz fűződő kapcsolataink diplomáciai szakasza lényegében 
véget ért. Most már a hadsereg és a haditengerészet vezetői fognak 
foglalkozni az üggyel. […] Lehetséges, hogy Japán váratlanul, és 
amennyire képes, meglepetésszerűen lép akcióba”.77 Friedman jelen-
tése alapján a japán válaszjegyzéket természetesen Roosevelt 
elnök is ismerte, délelőtt 10:00 körül vehette kézbe, aki így 
számított a japán támadásra, de azt nem tudhatta, hogy ez a 
támadás hol következik be.78 Washington végül figyelmeztette 
Pearl Harbort, de Kimmel tengernagyhoz csak a japán táma-
dás után egy órával jutott el az üzenet. 

                                                           
76 JAKOVLEV 1983, 155–157. o. 
77 CHURCHILL 1999, 610. o. 
78 JAKOVLEV 1983, 180. o. 
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1941. december 7-én a Hawaii-szigeteken a második vi-
lágháború egyik kulcsfontosságú eseménye történt. Követ-
kezményeként 1941–1945 között a csendes-óceáni hadszínté-
ren a történelem legnagyobb tengeri konfliktusa zajlott le a 
szövetséges hatalmak és Japán között. Hatalmas vízfelületen, 
példátlan nagyságú flották vonultak fel az északi Aleut-
szigetektől az ausztráliai Darwinig, nyugaton Ceylontól a 
Hawaii-szigetekig. Hadtörténeti szempontból is páratlan volt 
a Pearl Harbor elleni akció, új fejezetet nyitott a tengeri hadvi-
selés történetében, ugyanis véget ért az ágyúkkal felszerelt 
felszíni csatahajók egyeduralma, és legfontosabb tengeri csa-
pásmérő eszközzé a repülőgép-hordozó és a tengeralattjáró 
lépett elő. 
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PÉDERI TAMÁS 

 

MEZEI ÜTKÖZETEK A 13. SZÁZADI 
ÉSZAKNYUGATI-RUSZBAN 

 
 
A Rusz hadtörténete kevéssé kutatott téma, az északnyugati 
Novgorodra koncentrálva ez még inkább igaz, holott a Rusz 
legnagyobb területű részéről van szó. Novgorod esetében az 
egyedi politikai berendezkedés került a figyelem középpont-
jába, hadtörténetét csak Alekszandr Nyevszkij fejedelemsége 
kapcsán szokták felvillantani.1 A kutatás hiányának fő oka, 
hogy a hadtörténeti jellegű források száma alacsony. Az óo-
rosz, középfelnémet és latin nyelvű írott forrásokban szinte 
csak adatmorzsákat lehet találni, így aprólékos munkát igé-
nyel; valamint a régészeti, és képi forrásokra is támaszkodni 
kell e téma vizsgálatakor.2 Kutatásom ezt a rést igyekszik be-
tölteni, ebben a tanulmányban e kutatások egyik részegységét 
mutatom be. 
 
 

Hadszervezés, logisztika Novgorod háborúiban 
 
Mielőtt rátérnénk a térségbeli taktika ismertetésére, minden-
képp végig kell tekintenünk az Északnyugati-Ruszban alkal-
mazott hadszervezésen. A Rusz területén mindenhol, a forrá-
sok alapján itt is az úgynevezett druzsina jelentette a sereg 

                                                           
1 Néhány monográfia, melyben e kérdés előkerül: RAZIN 1999; NICOLLE 
1999; NICOLLE–SHPAKOVSKY 2002. 
2 A Novgorodi Évkönyvek (NL - Новгородские Летописи) esetén évszámra 
hivatkozok, mivel a krónika 1950-es óorosz nyelvű kiadása mindkét 
krónikaváltozatot tartalmazza és ellenőrzésként az 1914-es angol fordítást is 
használtam. A korban használt, teremtéstől számított évet adom meg először, 
zárójelben pedig jelzem a ma használt időszámítás szerinti esztendőt. 
További fontos források: HWLK; LRK. 
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magját. A kifejezés jelentése nagyjából „bajtársak”, az egység 
tagját legegyszerűbben druzsinyiknak nevezzük. Ez a hivatá-
sos, elsősorban fegyverforgatással foglalkozó egység eredeti-
leg a törzsi szervezetben a törzsfő, majd később a fejedelem 
kíséretét jelentette. A korai időszakban e kíséret tagjai a fejede-
lem bizalmasai voltak, így a katonai feladatok mellett köz-
igazgatási szereppel is rendelkeztek.3 A 12. századra a társada-
lom differenciáltsága erősen előrehaladt, megjelent az önálló 
vezetőréteg, így a druzsina ekkorra már csak a ténylegesen 
hadakozó egységeket foglalta magába. Azonban maga a kísé-
ret is differenciálódott, kialakult az idősebb és a fiatalabb 
(vagy kisebb) druzsina, mely jelzők elsősorban a társadalmi 
jogállásra utaltak, nem a druzsinyikok életkorára. A druzsina 
két szintjén belül sokféle megkülönböztetést használtak, me-
lyek pontos jelentése a források alapján nem tisztázott. Novgo-
rodban a fiatalabb druzsinát gyakran grigynek vagy 
grigybanak nevezték, mely a fejedelmi kíséret óskandináv ne-
véből (hird) származik.4 A kiterjedt fejedelmi druzsinának több 
egysége volt, a magot a fejedelemnek lekötelezett, leghűsége-
sebb katonák alkották, ez volt a szorosan vett fejedelmi kíséret. 
A druzsina azonban nem csak a dinasztia tagjaihoz hű egyé-
nekből állt. Az előkelők ellátásuk fejében hadkötelezettséggel 
tartoztak a fejedelem felé, ebből fakadóan az idősebb druzsina 
tagjait a tehetős bojárok adták, míg az ifjabb druzsinát az e 
bojárok által felfegyverzett, nekik alárendelt személyek alkot-
ták. A fejedelem felé e jól képzett harcosok azonban nem vol-
tak mindig hűségesek, hiszen egy-egy bojár (és vele a saját 
osztaga) bármikor átállhatott más fejedelem oldalára, illetve 
anyagi helyzetéből fakadóan a 13. századtól kezdve kiválthat-
ta szolgálatait.5 A druzsina fontosságát mutatja, hogy élén a 
fejedelem vagy a bojárok közül kinevezett helyi kormányzó 
(poszadnyik vagy namesztnyik), esetleg jelentősebb közigazgatá-

                                                           
3 HEATH 1989, 46. o.; NICOLLE 1999, 19. o.; VESZ 2007 – дружина. 
4 ÁGOSTON 2004, 42. o.; HEATH 1989, 46-47. o.; KLJUCSEVSZKIJ 2009, 34-
41. o.; NICOLLE 1999, 18-19. o. 
5 RAZIN 1999, 142. o.; HEATH 1989, 46. o. 
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si feladatokat nem végző hadvezérek (vojevoda) álltak, de a 
megnevezések itt sem mindig egyértelműek.6 A mongol hódí-
tás után a druzsina szó használata javarészt eltűnt, felváltotta 
a dvor (udvar) kifejezés (az egység tagjainak neve dvorjanye), 
vélhetően a mongol ordu mintájára, az ifjabb druzsina tagjait 
pedig bojárfiaknak (gyetyi bojarszkije) kezdték hívni.7 

A 11. századra a druzsina teljesen lovas egységgé vált.8 A 
gyalogságot eleinte a meghódított törzsekből verbuválták, a 
11. század során azonban a gyorsan növekvő városias közpon-
tok kezdtek fegyvereseket kiállítani, és e csapatok, a városok 
milíciái az egész Ruszban meghatározóvá váltak. Ebből faka-
dóan a szegényesebb fegyverzetű törzsi és falusi csapatok 
visszaszorultak, és csak szükség esetén hívták őket hadba. 
Fegyveres szolgálat helyett általában inkább a „hivatásos” 
sereg ellátásából vették ki a részüket, például lovakat vagy 
élelmet szolgáltattak be.9  

Ez a rendszer, mely az egész Ruszra jellemző volt a 11. 
századtól kezdve, a függetlenné váló Novgorod esetében a 
sajátos politikai hatalommegosztás miatt némileg árnyaltabb 
képet mutatott. Bár a fejedelemség intézménye végigkísérte az 
önálló Novgorod történetét, a fejedelem ott nem uralkodó volt, 
hanem meghívott legfőbb hadvezér. Kísérete így tehát egyfajta 
elit, „hivatásos zsoldosseregnek” tekinthető. Viszont a feje-
delmek gyakori cserélődése szükségessé tette, hogy a város 
rendelkezzen saját hivatásos egységekkel is. Emiatt a vladika, 
mint a város mindenkori egyházi vezetője, saját druzsinát, 
illetve dvort tartott fenn (melyet a milíciához hasonlóan gyak-
ran polknak is neveztek). A vecse által választott poszadnyik 
alá szintén külön hivatásos egység, az eredetileg az ifjabb 
druzsinát alkotó grigy tartozott. A grigy látta el a prigorodok, 
Novgorod szatellit-városainak helyőrségének a feladatát, tehát 
ők biztosították Novgorod uralmát a szűken vett Novgorodi 

                                                           
6 KLJUCSEVSZKIJ 2009, 90-91. o. 
7 HEATH 1989, 47. o.; HEATH 1984, 71. o. 
8 NICOLLE 1999, 19. o. 
9 Uo. 16., 20. o.; KLJUCSEVSZKIJ 2009, 41. o.; HEATH 1989, 46. o. 
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Föld felett. E hivatásos katonák kiképzésének és ellátásának 
terhét a városi vezetőréteg viselte. Egy bojár tíz ekealjnyi föld-
birtok után köteles volt egy lovast felszerelni, vészhelyzet ese-
tén azonban ez az arány megnőtt és négy ekealjnyi birtok után 
kellett egy harcost felszerelnie.10 

A Novgorodi Föld fejlett urbánus települései miatt a milí-
cia intézménye is differenciáltabb volt. Novgorod végei, azaz 
városnegyedei és az alárendelt városok is önálló egységeket 
állítottak ki.11 Ezeket az osztagokat a források egyszerűen az 
adott helység után nevezték el, különböző hadi események 
kapcsán általában ladogai, russzai vagy máshonnan való em-
berekről van szó.12 Általában ezt az osztagot jelöli a polk, azaz 
szó szerint „sereg, regiment” kifejezés a forrásokban.13 Az 
ütőképes sereg fenntartása elemi érdeke volt a többségében 
kereskedelemből élő városiaknak. A milícia lényegében had-
kötelezettségen alapult: minden két lakos köteles volt felsze-
relni harmadik társát. Ez alól egyedül a papság volt felment-
ve.14 A harcosok kiképzéséről nem tudunk semmit, de a beso-
rozás módja és a sikeres katonai akciók azt sejtetik, hogy a 
milícia tagjai rendes kiképzésben részesültek. A besorozott 
polgárok általában gyalogosként szolgáltak, de a városok ki-
sebb lovas egységeket is felbéreltek szegényebb előkelők és 
tehetősebb szabad parasztok közül.15 

A novgorodi hadszervezet élén a fejedelem állt, hiánya 
esetén pedig a poszadnyik volt a fő hadvezér.16 A fejedelem 
saját kíséretének közvetlenül parancsolt, a poszadnyik alá 
pedig a vladika osztaga és a grigy tartozott.17 A város másik 
fontos tisztviselője, az eredetileg minden bizonnyal pusztán 

                                                           
10 ÁGOSTON 2004, 46., 48. o.; RAZIN 1999, 148-149. o. 
11 RAZIN 1999, 148. o.; HEATH 1989, 46. o.; NICOLLE 1999, 20. o. 
12 Például: NL 6672. (1164.), 6791. (1273.), 6792. (1274.), 6821. (1313.) o.; 
KISTÜKÖR 1981, 98. o., stb. 
13 ÁGOSTON 2004, 46. o.; RAZIN 1999, 142. o.; VESZ 2007 – полк. 
14 RAZIN 1999, 149. o. 
15 HEATH 1989, 46. o. 
16 RAZIN 1999, 148. o. 
17 Uo. 148. o. 
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katonai funkciót betöltő ezredes (tiszjackij) a városok legmaga-
sabb egységét, az ezredet (tiszjacsa) vezette. A városi ezredet 
az adminisztratív rendszer mintájára szervezték meg, ez Nov-
gorod mellett Pszkovból is adatolható. A novgorodi öt vég 
miatt öt regimentből (polkból) állt a helyi ezred, egy-egy regi-
ment élén a vecse által választott hadvezér (vojevoda) állt. Egy 
polk két századból tevődött össze, melyeket egy-egy százados 
(szotszkij) vezetett, aki alá több tizedes (gyeszjatszkij) tartozott. 
E tizedek talán utcák szerint szerveződtek, és a tizedes másik 
megnevezése lehetett az ulickij („utcafő”). Bár a megnevezések 
tízes rendszert mutatnak, látható, hogy ezt nem szabad szó, 
pontosabban szám szerint értelmezni, hiszen egy ezred akár 
jóval több katonát is magába foglalhatott. A tízes szervezési 
rendszer valószínűleg sztyeppei eredetű.18 

Novgorod állandó hadereje tehát két fő elemből állt, mag-
ja a hivatásos harcosokból álló osztag (kíséret) volt, nagy ré-
szét pedig a valamennyire kiképzett városi milícia adta. E ket-
tősség a városállam története folyamán végig fennmaradt.19 
Az állandó haderőt azonban különböző ideiglenesen felbuk-
kanó alakulatok egészítették ki. A többé-kevésbé függő, illetve 
szövetséges finnugor törzsek (vepszék, vótok, karélok, 
csúdok) segédcsapatai gyakran részt vettek Novgorod harcai-
ban.20 A Rusz délebbi területein jellemző volt a szomszédos 
nomád népek (eleinte úzok és besenyők, majd a kunok, végül 
pedig a tatárok) harcosainak zsoldba fogadása is, egy részük le 
is telepedett a térségben és katonai segédnépként szolgáltak az 
orosz seregekben (torkok, fekete süvegesek). E sztyeppei csa-
patok azonban csak ritkán jutottak el Novgorodba, és számuk 
alig pár száz főre korlátozódhatott. A város történetében jelen-
tős 1242-es Csúd-tavi csatában például voltak sztyeppei 
lovasíjászok Novgorod oldalán, az ő pontos kilétük azonban 
megfejtetlen, valószínűleg délről menekült fekete süvegesek 

                                                           
18 ÁGOSTON 2004, 43. o.; RAZIN 1999, 142., 149. o.; KLJUCSEVSZKIJ 2009, 
91. o.; FONT 1998, 126-127. o.; HEATH 1989, 46. o.; NICOLLE 1997, 37-38. o.; 
VESZ 2007 – полк. 
19 HEATH 1984, 71-72. o. 
20 NICOLLE 1997, 35. o. 
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lehettek, de az is előfordulhat, hogy egy mongol-tatár kontin-
gens sietett friss alattvalójuk segítségére.21 Míg a pusztai né-
pek ritkán küldtek segédcsapatokat a messzi északra, a 13. 
század második felétől egy közelebbi térségből, a törzsi–
hatalmi harcoktól zajos Litvániából nem csak portyázók, de 
zsoldosok is egyre sűrűbben vették az irányt Novgorod felé.22 

Mindezekből látható, hogy Novgorodot sok különböző 
társadalmi hátterű és képzettségű harcos szolgálta fegyverrel. 
Ezek után azonban felmerül a kérdés, hány főt tudott mozgó-
sítani a városállam egy-egy hadjárat vagy expedíció esetén. 
Bár a létszámokkal kapcsolatban a középkori források általá-
ban jelentősen túloznak, a Novgorodi Évkönyvekben nagyon 
ritkán találkozunk hihetetlennek ható számadatokkal, ha a 
város csapatairól van szó. Ez azt jelenti, hogy általában pár 
száz, később is legfeljebb pár ezer fős seregekkel találkozunk a 
krónikák hasábjain. Például 1142-ben Ladoga négyszáz fős 
serege verte vissza a tavaszi (jem) portyát, huszonhét évvel 
később négyszáz fős druzsina indult keletre az adót gyűjteni, a 
pszkoviak pedig kétszáz fős segédcsapatot küldtek a Livóniai 
Lovagrend pogányok ellen induló seregébe 1236-ban.23 

A számadatok azonban viszonylag ritkák a krónikákban, 
így ezeken kívül analógiákra épülő becslésekre lehet hagyat-
kozni, főleg a korai időszakban. Heath például úgy véli, hogy 
a 12. században a novgorodi milícia (polk) létszáma, amely a 
sereg felét adhatta ki, nagyjából háromezer és ötezer fő között 
mozgott.24 Nicolle szerint a 12. és 13. században nagy hadjárat 
esetén is legfeljebb tízezer embert mozgósíthatott a város, de 
seregeinek létszáma inkább alacsonyabb volt. Nagyjából e 
számok megegyeznek a korabeli német és skandináv haderők 
létszámával, a Csúd-tavi ütközetben például körülbelül hat-

                                                           
21 HEATH 1989, 46-47. o.; NICOLLE–SHPAKOVSKY 2002, 8. o.; NICOLLE 
1999, 21-22. o.; NICOLLE 1997, 35-36. o. 
22 HEATH 1989, 47.; 117. o. 
23 NL 6650., 6677., 6745. o. (1142., 1169., 1236.) 
24 HEATH 1989, 46. o. 
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ezer (de legfeljebb hétezer) novgorodi állt szemben a nagyjá-
ból négyezer fős lovagrendi sereggel.25 

Végül a fegyverzet leírásától sem tekinthetünk el. A sereg 
elit részét a druzsina, később dvor egysége képviselte Novgo-
rodban. E harcosok díszes, jól megmunkált, erős vérteket vi-
seltek, jól képzett lovakon ültek és egyaránt fel voltak szerelve 
íjjal, kopjával és karddal vagy szablyával.26 A sereg többségét 
alkotó polk sem rosszul felfegyverzett, kiképzetlen tömeg, 
hanem viszonylag jól vértezett, „félhivatásos” harcosok cso-
portja volt.27 

A Novgorodban szolgáló zsoldosok természetesen saját 
fegyverzetüket hozták magukkal. A nomád zsoldosok 
lovasíjászok voltak, a vezérek kivételével kevés, könnyű vért-
ben, a közelharchoz pedig szablyát, buzogányt, dárdákat, 
könnyű lándzsát és néha pányvát használtak.28 A litván zsol-
dosok általában szintén kevésbé vértezett lovasok voltak, de 
gyalogosok is előfordultak köztük. Fő fegyvereik a könnyű, 
alig két és fél méteres, hajításra is alkalmas lándzsa és a csata-
bárd volt. Sisakja és pajzsa minden balti katonának volt, de a 
tehetősebbek körében a láncing és lamellás fémvért is eléggé 
elterjedt, bárd helyett pedig kardot hordtak. Íjat szinte minden 
litván harcos hordott magánál, ezek nem összetett visszacsapó 
példányok voltak, hanem egyszerű botíjak és csak lóról le-
szállva használták őket.29 

                                                           
25 NICOLLE 1999, 37. o.; NICOLLE 1997, 41. o.; LINDHOLM–NICOLLE 2007, 
33. o. 
26 KISTÜKÖR 1981, 99., 104. o.; HEATH 1989, 125-126. o.; KIRPICSNYIKOV 
1973, 3-4. o. 
27 HEATH 1989, 126. o.; NICOLLE 1999, 20. o.; NICOLLE–SHPAKOVSKY 
2002, 35. o. 
28 HEATH 1989, 127-129. o. 
29 Uo. 117-118. o.; HEATH 1984, 171-173. o. – A litvánok és a nomád 
segédcsapatok íjhasználata kitűnően szemlélteti a „lovas íjászok”, azaz íjjal 
felfegyverzett, lóháton hadba vonulók és a „lovasíjászok”, azaz íjukat mozgó 
ló hátáról használó harcosok közti különbséget. E két fogalom mind a 
magyar, mind a külföldi szakirodalom gyakran keveredik, holott például az 
angol nyelvben jobban érezhető a két kifejezés („mounted archer” – lovas íjász 
és „horse archer” – lovasíjász) közti jelentésbeli különbség. 
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A Ruszban a lovak felszerelése tipikusan kelet-európai, 
sztyeppei hatásokat mutat. A nyeregkápák alacsonyak voltak, 
a kengyelek erősen leeresztették, a sarkantyút ritkán alkalmaz-
ták. Ez alól azonban Novgorod kivétel volt, itt jól megfigyelhe-
tőek a nyugati hatások, például igen sok sarkantyú maradt 
fenn már a 12-13. századból is. Eleinte a lovakat csak ritkán 
látták el vértezettel, a tatárjárás után azonban mongol hatásra 
elterjedtek a szügyvértek, melyek általában fém vagy bőr pik-
kelyekből álltak össze, de néha egyszerűen több réteg bőr volt 
egymásra varrva. A lovak fejét általában fémből készült vért 
védte.30 
 
 

Taktika az Északnyugati-Ruszban 
 
A viszonylag nagy létszámú mozgósítható haderő, a megfelelő 
minőségű fegyverzet és a magas fokon álló szervezettség ön-
magában nem volt elég egy-egy háború megnyeréséhez. A 
győzelemhez e hármas lehető legteljesebb kihasználására volt 
szükség, azaz megfelelő harctéri taktikát kellett alkalmazni. 
Ezt jelentősen meghatározta a seregszervezés egy másik as-
pektusa, méghozzá a hadtestek közti kommunikáció. A forrá-
sok alapján az rajzolódik ki, hogy elsősorban zászlók és kü-
lönböző hangszerek, dobok, sípok és harsonák segítségével 
továbbították a parancsokat a katonák felé.31 A vezéri zászló-
nak emellett jelentős morális hatása volt, hiszen ha az ellenség 
kezére jutott, a sereg általában megadta magát, illetve megfu-
tamodott, mivel a vezéri zászló elvesztése legtöbbször a vezér 
elvesztését jelentette.32 

Elsősorban Razin mutatta ki, hogy a Rusz seregeit négy, 
illetve öt egységre osztották, a sereg előtt egy felderítő és elő-
véd hadtest vonult, mögötte állt fel a sereg főereje bal szárny–

                                                           
30 HEATH 1984, 181-182. o.; HEATH 1989, 126. o.; NICOLLE–SHPAKOVSKY 
2002, 6. o.; KIRPICSNYIKOV 1976, 41-43. o. 
31 KISTÜKÖR 1981, 98., 101., 114. o.; RAZIN 1999, 149-150. o.; ÁGOSTON 
2004, 49-51., 207. o. 
32 NICOLLE 1999, 24. o. 
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centrum–jobb szárny formációban, a sereg hátát pedig tartalék 
hátvéd biztosította. E felállás miatt a novgorodi haderő sokkal 
alkalmasabb volt manőverezésre, mint a nyugati lovagi sere-
gek. Az elővéd feladatát általában a könnyebb páncélzatú lo-
vasság látta el, délen ők főleg lovasíjászok voltak, Novgorod-
ban inkább könnyűfegyverzetű dárdavetők és íjászok, felada-
tuk az ellenség zaklatása és gyengítése, illetve adott esetben a 
visszavonulás biztosítása volt. A nyugati seregektől eltérően 
Novgorodban nem a centrum feladata volt a győzelem kivívá-
sa, hanem a szárnyaké. A centrumba így tehát a gyalogság állt 
fel, mely pajzsfalat alkotva és nyilazva próbálta feltartani az 
ellenség lovassági rohamát. Eközben a novgorodi lovasság 
megkísérelte a szárnyakon álló gyalogságot megfutamítani és 
bekerítve felmorzsolni az ellenség centrumát. A centrum mö-
götti tartalékban általában elit katonák álltak, Novgorodban e 
feladatot a grigy látta el. Ők egy „beugró”, tartalékos egységet 
képeztek, ami azt jelentette, hogy ahol meggyengült az arcvo-
nal, ott avatkoztak be a harcba, illetve a centrumból kitörve 
részt vettek az ellenséges fősereg felmorzsolásában. E taktika 
egyszerre visel magán sztyeppei jegyeket és alkalmazkodást a 
központi lovasrohamra építő „latin” ellenséghez is.33 

Razin ezek alapján úgy vélte, hogy az orosz gyalogság 
döntő szereppel bírt a 12-13. század csatáiban, akár nyugati, 
lovagi ellenfelekkel szemben is, miközben Európa többi részén 
a gyalogság csak kiegészítő fegyvernemként szerepelt. Ez az 
állítás ebben a formában nem állja meg a helyét, hiszen bár a 
Rusz déli részével ellentétben a lovasság nem került döntő 
fölénybe, sőt Novgorod seregének nagy részét a gyalogság 
adta és fontos harctéri szereppel bírt, a csaták kimenetelét mé-
giscsak a lovasság dönthette el.34 

Novgorod nem sok nagyszabású mezei ütközetet vívott 
történelme során, de részletesen ismert két csatájában a 13. 

                                                           
33 KISTÜKÖR 1981, 102. o.; ÁGOSTON 2004, 46-48. o.; KIRPICSNYIKOV 
1971, 62-69. o.; RAZIN 1999, 148-149., 201-202., 259-260. o.; HEATH 1984, 82-
83. o.; HEATH 1989, 46. o.; NICOLLE–SHPAKOVSKY 2002, 8-9. o.; NICOLLE 
1999, 37. o.; VESZ 2007 – засадный полк. 
34 RAZIN 1999, 164., 202. o.; HEATH 1989, 55. o. 
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század derekán a fentebb leírt taktikát alkalmazta. Az 1241. 
április 5-én lezajlott Csúd-tavi ütközetben ez teljes sikert ho-
zott, hiszen bár a novgorodi centrum majdnem összeroppant a 
keresztesek rohama alatt, a szárnyak lovassága időben oldalba 
kapta a német és dán lovagok páncélos ékét, akik ezt látva 
menekülőre fogták – a keresztes sereg teljes vereségét az okoz-
ta, hogy a menekülő vértesek alatt több helyen beszakadt a tó 
jege, így sokan megfulladtak, illetve megfagytak a vízben.35 

Az 1268. február 18-án vívott rakovori ütközet kimenetele 
korántsem egyértelmű, hiszen a német források nehezen kiví-
vott lovagrendi győzelemről beszélnek, a pszkovi és novgoro-
di források véres orosz diadalról szólnak. Végeredményben 
mindkét fél visszavonult, tehát a csata döntetlen eredményt 
hozott, a harctéren azonban az orosz taktika a „jégcsatában” is 
alkalmazott rendet követte. Az összecsapást a német lovagok 
rohama kezdte meg, az orosz sereg pedig védekező pozíciót 
vett fel. Míg a német nehézvértesek rohama a gyalogságból 
álló novgorodi–pszkovi centrum egy részét elsöpörte, az orosz 
lovasság átkarolta seregüket, elűzve a teuton szárnyakon álló 
helyi gyalogos segédcsapatokat. A német centrum három ék-
ből állt, ezek egyike a centrumból megfutamodó 
novgorodiakat üldözve elhagyta a csatateret és később kifosz-
totta az oroszok táborát. A másik két lovagi ék azonban nem 
tudta legyőzni a novgorodi centrum talpon maradt részét és 
komoly veszteségeket szenvedett az oldalról támadó lovasság-
tól is, így kénytelen volt visszavonulni. E döntetlenre végződő 
csatában tehát, ha nem is teljesen, de bevált az immár hagyo-
mányosnak tekinthető orosz taktika.36 

A komoly, nyílt ütközetek azonban ritkák voltak a térség-
ben, sokkal fontosabb szerep jutott a rajtaütéseknek, a városok 
meglepetésszerű elfoglalásának, a zsákmányszerző portyák-
nak és az ellenséges vidékek felprédálásának. Ennek oka főleg 
abban keresendő, hogy Novgorod stratégiája a 12. században 

                                                           
35 NICOLLE 1997, 61-79. o.; RAZIN 1999, 158-164. o. 
36 LRK 204-207. o.; HWLK 38. o.; NL 6776. (1268.) o.; NICOLLE–
SHPAKOVSKY 2002, 7-8. o.; BIRNBAUM 1981, 141. o. 
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kialakuló birtokainak és érdekeltségeinek védelmére épült. 
Mivel ellenfelei békeidőben egyben kereskedelmi partnerei is 
voltak, nem állt érdekében teljesen legyőzni őket. A portyák 
egyszerre gyengítették az ellenfeleket és gazdagították Novgo-
rod kincstárát. Az összecsapásokban nem volt jellemző a vég-
sőkig tartó harc, foglyokat, túszokat ejtettek, hiszen a váltság-
díj fontos bevételi forrás volt. Az elfoglalt települések lakossá-
gának lemészárlása kifejezetten felháborította a kortársakat. A 
házakat és szántókat azonban általában felgyújtották, a lábas-
jószágokat pedig elhajtották. A motivációs erőt tehát legin-
kább a zsákmány, illetve a saját birtok védelme jelentette, de a 
nyugati, „latin” hitű keresztesekkel szemben az ortodoxia 
védelme is ideológiai alapot nyújtott.37 

A háború idejét nagyban meghatározta az időjárás is a 
zord földrajzi viszonyok miatt. Jellemző volt a téli hadviselés, 
mivel a befagyott mocsarak jelentősen megkönnyítették a se-
regek mozgatását. A térségben a tél hosszú volt, így a legtöbb 
hadművelet késő ősztől kora tavaszig zajlott, hiszen a sáros 
őszi és tavaszi utakon csak nagyon alacsony létszámú egysé-
geket lehetett mozgatni. Előfordult az is, hogy nyáron indultak 
hadjáratra Novgorod seregei vagy épp ellenfelei, hiszen a me-
legben a mocsarak egy része kiszáradt, a folyókat pedig szállí-
tásra lehetett használni. Ez leginkább a 14. századtól jellemző, 
mivel akkor egy melegebb periódus állt be Északkelet-Európa 
klímájában.38 

Mivel a háborúk főleg gyakori portyázásokból álltak, 
Novgorod számára pedig fontos volt birtokainak biztosítása, 
igen jelentős szerepe volt a város hadtörténelmében a külön-
böző védelmi rendszereknek. Igazi határok csak szélesebb 
folyók, tavak és öblök mentén alakultak ki, a korban inkább a 
bizonytalan határvidékek a jellemzőek. Novgorod keleti, elein-
te csak lazán függő birtokainak védelmét a pogosztok látták el, 

                                                           
37 KIRPICSNYIKOV 1976, 43. o.; RAZIN 1999, 143., 149. o.; HEATH 1989, 55. 
o.; NICOLLE 1999, 22-23. o.; LINDHOLM–NICOLLE 2007, 34-35. o. 
Rajtaütések: NL 6790., 6792. (1282., 1284.). o. 
38 ÁGOSTON 2004, 183-187. o.; NICOLLE 1999, 35-36.; 45. o.; NICOLLE 1997, 
33. o.; LINDHOLM–NICOLLE 2007, 36-37. o. 
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mely kifejezés ebben az értelemben adóztató központot jelent. 
Ezek kedvező fekvésű, jól védhető folyóparti helyeken kerül-
tek felállításra, valószínűleg sánc- és árokrendszer és karókból 
vagy cölöpökből álló palánkfal vette körül őket. Kis létszámú, 
de a térségben élő finnugor törzsekhez képest fejlett fegyver-
zetű katonaság szolgált bennük.39 

A Novgorodi Föld magterületét és ezáltal magát Novgo-
rodot minden irányból jól megerődített városok védték: észa-
kon Ladoga, nyugaton Pszkov, délen Russza és Luki, délkele-
ten pedig Torzsok. Novgorodot a fellegvár, a gyetyinyec védte, 
melynek kőfala még 1044-ben épült. A kőfal azonban a korai 
időszakban még ritkaságnak számított, az elsődleges építési 
anyag a fa volt, hiszen abból kifogyhatatlan utánpótlás állt 
rendelkezésre. Fából készült palánkokkal és földsáncokkal, 
néha árokkal vették körül a kisebb településeket, erődöket és a 
később kiépülő külsővárakat (poszadokat).40 

A korai védelmi rendszer azonban a 12. század első felé-
től nem bizonyult elégségesnek, hiszen megnövekedett a külső 
fenyegetés. Az 1220-as évek első felében Novgorod városa 
körül újabb erődítéseket emeltek, az utak mentén őrhelyeket 
állítottak fel és több kisebb települést is megerődítettek a lako-
sok.41 Valószínűleg e munkálatoknak is köszönhető, hogy Tor-
zsok 1238-ban közel egy hónapon át fel tudta tartani a mongol 
sereget. A mongolokkal való kiegyezést követően a nyugati 
határvidéken új erődök építésébe kezdtek Novgorod hadmér-
nökei, hogy megakadályozzák a német és litván támadáso-
kat.42 
 

                                                           
39 FONT 1998, 132-134. o.; NICOLLE 1999, 16-17. o.; LINDHOLM–NICOLLE 
2007, 39. o. 
40 ÁGOSTON 2004, 51-53. o.; KIRPICSNYIKOV 1976, 46-47. o.; RAZIN 1999, 
147. o.; KLJUCSEVSZKIJ 2009, 160-170. o.; LINDHOLM–NICOLLE 2007, 39. 
o. A Novgorodi Föld erődjeinek részletes történetéhez lásd: 
KIRPICSNYIKOV 1984. 
41 NL 6732. o. (1224.) 
42 NL 6747. (1239.) o.; NICOLLE 1999, 39. o.; BIRNBAUM 1981, 140. o.; 
NICOLLE–SHPAKOVSKY 2002, 20. o.; KIRPICSNYIKOV 1984, 264-266. o. 
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Összegzés 
 
A 13. századi novgorodi hadi kultúra többször is kiállta a pró-
bát a korban etalonnak számító lovagi hadviseléssel szemben 
is. Novgorod harcosainak fegyverzete, képzettsége és a sereg 
szervezésének, logisztikájának minősége alkalmazkodott mind 
a földrajzi, mind pedig az ellenfelek jelentette kihívásokhoz. A 
forrásokból részletesebben ismert két nagyszabású mezei üt-
közet leírása rámutat arra, hogy a térség rusz hadvezérei és 
seregei sikeresen alkalmazkodtak a század első felében megje-
lenő új típusú, lovagi hadviselést alkalmazó „latin” ellenfelek-
hez, a ruszok sikerei pedig biztosították, hogy a latinok nem 
tudtak hídfőállásokat létesíteni és komolyabb területet bekebe-
lezni a többségében ortodox lakosságú Északnyugati-Ruszban. 
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RÉTI BALÁZS 

 

ÜTKÖZET A MATAPAN-HEGYFOKNÁL. 
AZ OLASZ HADITENGERÉSZET LEGNAGYOBB 

MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS VERESÉGE 
 
 
Hetvenöt évvel ezelőtt, 1941. március 28-29-én következett be 
a dél-görögországi Matapan-foknál az olasz haditengerészet 
legsúlyosabb veresége. Az összecsapás során a Cunningham 
admirális vezette brit hadiflotta maximálisan kihasználva mi-
nőségi, mennyiségi és technológiai előnyét, olyan súlyos csa-
pást mért a Regia Marinára, amely a továbbiakban biztosította 
a Royal Navy fölényét a Földközi-tenger keleti medencéjében. 

1941 elején már több mint fél éve tartott a háború a Föld-
közi-tengeren, és a küzdelem az olaszok számára nem hozott 
sok sikert. A britekkel folytatott összecsapásokban rendre 
alulmaradtak, különösen nagy veszteségeket okozott egy re-
pülőgép-hordozóról végrehajtott támadás Taranto ellen. Itália 
az észak-afrikai és görögországi szárazföldi harcokban is kínos 
vereségeket szenvedett. A korábbi kudarcok miatt az olasz 
haditengerészet meglehetősen passzívan kezdte az 1941-es 
esztendőt, annak ellenére, hogy a német Luftwaffe egy egész 
légi hadtesttel segítette a mediterrán hadműveleteket. Ez a 
tétlenség elégedetlenséget váltott ki a német Kriegsmarine 
vezetésében. Erich Raeder (1876-1960) admirális személyesen 
utazott Olaszországba, hogy rávegye az olaszokat egy na-
gyobb hadműveletre.1 Berlin nyomására végül 1941. március 
15-én Rómában döntést hoztak egy nagyszabású támadó 
hadműveletről, melynek célja a Görögországba tartó brit kon-
vojok megsemmisítése volt.2 A német légierő 1941. március 16-

                                                           
1 PACK 1971, 186-187. o. 
2 Az 1941. március 5. és április 2. között zajló csapatszállítás a Lustre fedőne-
vet kapta. Ez idő alatt Egyiptomból mintegy 58.000 brit katonát sikerült át-
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án tévesen jelentette, hogy sikerült két angol csatahajót torpe-
dókkal harcképtelenné tenni, ugyanakkor az olasz tengerészeti 
vezérkar értesülései szerint nem tartózkodott ellenséges repü-
lőgép-hordozó a Földközi-tengeren. Ez utóbbi információ 
szintén nem felelt meg a valóságnak, mivel éppen ekkor érke-
zett meg Alexandriába a Royal Navy legújabb, páncélfedélzet-
tel ellátott, Formidable nevű hordozója.3 

A Regia Marina csatahajó-flottájának parancsnokát, 
Angelo Iachino (1889-1976) tengernagyot bízták meg az akció 
megtervezésével és kivitelezésével. A Luftwaffe 
X. légihadteste és az olasz légierő közösen vállalták a megfele-
lő légi fedezet biztosítását. Iachino tengernagy a vadonatúj 
Vittorio Venetót választotta zászlóshajónak4 és egy impozáns 
méretű csapásmérő erővel kezdte meg a hadműveletet. Az 
említett csatahajó mellett összesen hat nehézcirkálót (Trieste, 
Trento, Bolzano, Zara, Fiume, Pola), két könnyűcirkálót (Giuseppe 
Garibaldi, Duca degli Abruzzi) és tizenhárom rombolót vetettek 
be.5 1941. március 26-án Nápolyból, Messinából, Tarantóból és 
Brindisiből négy hajórajba elosztva futottak ki az egységek és 
indultak el Kréta szigete felé.6 A tervek szerint a szigettől 
északra és délre csaptak volna le a Görögországba tartó csa-
patszállító konvojokra. 

                                                                                                                     
szállítani, minimális veszteségek mellett. ROHWER-HUMMELCHEN 1972, 
84. o. 
3 A Formidable a Vörös-tenger felől érkezett, hogy felváltsa a januárban német 
légitámadásoktól súlyos károkat szenvedett Illustrious nevű testvérhajóját. A 
Formidable 1941. március 10-én hajózott át a Szuezi-csatornán, fedélzetén 13 
Fulmar vadászgéppel, 14 Albacore és Swordfish torpedóvető repülőgéppel. 
BROWN 1968, 78-79. o. 
4 Az 1934 és 1940 között épített Vittorio Veneto volt az olasz flotta legmoder-
nebb csatahajója. Miután Littorio nevű testvérhajóját súlyos sérülések érték a 
tarantói brit légitámadás során, csak ez az egység rendelkezett 381 milliméte-
res nehéztüzérséggel. FRACCAROLI 1974, 19. o.; BAK-CSONKARÉTI-
LÉVAY-SÁRHIDAI 1984, 433. o. 
5 A Vittorio Venetót kísérte az Alpino, Bersagliere, Fuciliere és a Granatiere 
romboló, a cirkálók kíséretében hajózott a Corraziere, Carabiniere, Ascari, 
Lorenzo Gioberti, Vittorio Alfieri, Alfredo Oriani, Giosue Carducci, Nicoloso da 
Recco és az Emanuele Pessagno romboló. LOOSE 1982, 76-77. o. 
6 LOOSE 1982, 64. o. 
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Iachino nem tudhatta, hogy a britek pontos értesüléseket 
szereztek a közelgő hadmozdulatról, mivel a Bletchley Park-
ban tevékenykedő kódfejtő csoport éppen ekkor törte fel az 
olasz haditengerészet rejtjelezési rendszerét. A sikeres kódfej-
tés mellett március 27-én angol felderítő gépek is jelentették az 
olasz flotta mozgását Szicíliától keletre. Ezen információk bir-
tokában a britek átmenetileg felfüggesztették az Alexandria és 
Pireusz közötti konvojforgalmat és alaposan felkészülhettek az 
olasz támadásra.7 Iachino szerencsétlenségére a brit földközi-
tengeri flotta élén a második világháború legrátermettebb és 
legtehetségesebb angol admirálisa, Andrew Browne 
Cunningham (1883-1963) állt.8 Cunningham a szerzett értesü-
léseket felhasználva két hajórajban sorakoztatta fel a rendelke-
zésére álló hadihajókat. Pireuszban Henry Daniel Pridham-
Wippell (1885-1952) altengernagy vezetése alatt készenlétben 
állt az úgynevezett B kötelék (Force B), az Orion, Ajax, 
Gloucester és az ausztrál Perth könnyűcirkálókkal, valamint 
négy rombolóval.9 Alexandriában gyülekezett az A kötelék 
(Force A) az első világháborús veterán Warspite, Barham és 
Valiant csatahajókkal, a Formidable repülőgép-hordozóval és 
kilenc rombolóval.10 Cunningham figyelme arra is kiterjedt, 
hogy megtévessze az Alexandriában tevékenykedő kémeket és 
a japán konzult, miközben elhitette velük, hogy március 27-én 

                                                           
7 GOLDRICK 1994, 198. o. 
8 A beosztottai által csak „ABC”-nek becézett Cunningham haditengerészeti 
szolgálatát többnyire a földközi-tengeri rombolókon töltötte, majd 1929-től a 
Rodney csatahajó parancsnoka lett. A harmincas években ismét a mediterrán 
rombolóflottillák irányítója volt, végül 1939. június 6-án kinevezték a földkö-
zi-tengeri flotta parancsnokává. Később a tehetséges tengernagy kulcsszere-
pet játszott a brit flotta sikereiben, 1943 szeptemberében Máltán előtte kapitu-
lált az olasz flotta. Ugyanebben az évben karrierje csúcsaként az Admiralitás 
első tengerészeti lordja lett. Életútjáról bővebben: SWEETMAN 1999, 267-292. 
o., CUNNINGHAM 1951, SIMPSON 2004. 
9 A B köteléket az Ilex, Hasty, Vendetta és a Hereward rombolók kísérték. 
ROHWER-HUMMELCHEN 1972, 89. o. 
10 A Cunningham vezette főerőket a Jervis, Janus, Mohawk, Nubian, Stuart, 
Greyhound, Griffin, Havock és Hotspur rombolók biztosították. LOOSE 1982, 
77. o. 
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este golfozni indul. Ehelyett titokban a Warspite zászlóshajóra 
sietett, majd a sötétedés beállta után a brit főerőkkel elhagyta 
az egyiptomi kikötőt.11 

Ugyanezen a napon futott ki Pireuszból a B kötelék négy 
könnyűcirkálója és négy rombolója Pridham-Whippel pa-
rancsnoksága alatt. Céljuk a Krétától délre lévő Gavdosz-
sziget volt, itt tervezték a találkozót a Cunningham vezette 
flottával.12 Március 28-án kora reggel Iachino admirális éppen 
ide küldött előre egy három nehézcirkálóból (Bolzano, Trieste, 
Trento) és három rombolóból álló hajórajt Luigi Sansonetti 
(1888-1959) altengernagy parancsnoksága alatt. Az olasz ne-
hézcirkálók a kora reggeli órákban találkoztak a brit könnyű-
cirkáló-rajjal. A Gavdosz-szigettől délre lezajlott összecsapás-
ban az olaszok kezdeményeztek és igyekeztek kihasználni 203 
milliméteres ágyúik túlerejét. 22 kilométeres távolságból nyi-
tottak tüzet a gyengébb, csak 152 milliméteres lövegekkel fel-
szerelt angol hajókra. A kifejlődő, egy órán át tartó tűzpárbaj 
során egyik fél sem ért el találatot, miközben Pridham-
Whippel megkísérelte az érkezőben lévő brit csatahajóflotta 
elé csalni az olasz nehézcirkálókat. Az eredménytelen össze-
csapást látva Sansonetti úgy döntött, hogy most ő csalja csap-
dába a gyengébb angol köteléket, ezért északnyugatra fordult 
a Vittorio Veneto által vezetett olasz főerő irányába. A brit 
könnyűcirkálók biztos távolságból, de bátran követték az ola-
szokat egészen 11 óráig, amikor megpillantották Iachino ad-
mirális zászlóshajóját. Az Orion könnyűcirkálón tartózkodó 
Pridham-Whippel ekkor nagyon nehéz helyzetbe került. Hajó-
raját az a veszély fenyegette, hogy az ellenség két köteléke 
közé szorul, a Vittorio Veneto félelmetes 381 milliméteres ágyú-
ival szemben semmi esélye sem volt, ráadásul mind az olasz 
csatahajó, mind a nehézcirkálók jóval nagyobb sebességre 
voltak képesek. Iachino azonnal tüzet vezényelt, és az olasz 

                                                           
11 CUNNINGHAM 1951, 325-326. o. 
12 Az ütközet eseményeinek részletes leírása megtalálható Cunningham és 
Pridham-Whippel háború után megjelentetett hivatalos jelentésében. 
BATTLE OF MATAPAN 1947, 3591-3599. o. 
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csatahajó ágyúi 24 kilométeres távolságból13 fél órán át lőtték a 
brit hadihajókat, de a közelben becsapódó lövedékek szeren-
csés módon csak kisebb repeszkárokat okoztak. A veszélybe 
került B kötelék kénytelen volt hirtelen délkelet felé irányt 
változtatni és álcázó füstködöt fejleszteni. 

A brit könnyűcirkálókat csak az mentette meg a pusztu-
lástól, hogy a közeledő Cunningham a Formidable fedélzetéről 
légi csapást indított az olasz hadiflotta ellen. A hat Fairey 
Albacore kétfedelű bombázó torpedókkal támadta meg a 
Vittorio Venetót. A harcba két német Junkers 88-as bombázó is 
beavatkozott, de a kísérő Fulmar vadászgépek az egyiket lelőt-
ték, a másikat pedig elűzték.14 A brit torpedóvetők a heves 
légelhárítás miatt nem értek el találatot, de miután az olasz 
flottának nem maradt légi fedezete, Iachino úgy döntött, hogy 
abbahagyja az angol cirkálók üldözését és hajói orrát Taranto 
felé fordította. 

Iachino irányváltása megrémisztette a döntő összecsapás-
ra készülő Cunninghamet. Ekkor az A kötelék még több mint 
140 kilométer távolságban volt az olaszoktól, így a jóval las-
sabb, első világháborúban épített brit csatahajóknak esélyük 
sem volt a Vittorio Veneto utolérésére.15 A földközi-tengeri flot-
ta parancsnoka már csak a légi támadásokban bízhatott, re-
mélve, hogy olyan károkat okoznak az olasz csatahajón, ame-
lyek kellőképpen lelassítják. A délután folyamán egymás után 
érték az északnyugat felé visszavonuló Vittorio Venetót a légi 
támadások. E csapásokban a krétai Maleme repülőterén állo-
másozó Swordfish repülőgépek, valamint a Királyi Légierő 
görögországi bázisairól felszálló Blenheim bombázók is részt 
vettek. Ez volt az első eset a Földközi-tengeren, hogy a RAF 
együttműködött a hadiflottával.16  

                                                           
13 CHURCHILL 1950, 219. o. 
14 Délután Rodoszról felszállt két olasz torpedóbombázó támadta sikertelenül 
a Formidable-t, ezzel ki is merült a tengelyhatalmak légierejének beavatkozása 
a csata menetébe. BATTLE OF MATAPAN. 1947, 3595. o. 
15 CUNNINGHAM 1951, 328. o. 
16 BATTLE OF MATAPAN 1947, 3592. o. 
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A szárazföldi bázisú repülőgépek bevetését nem kísérte 
szerencse, de a Formidable fedélzetéről indított második hullám 
délután három után végre sikert ért el. Egy Albacore repülő-
gép eltalálta torpedójával a Vittorio Venetót, igaz, a csatahajó 
légvédelme azonnal le is lőtte a brit gépet, a fedélzeten lévő 
háromfős személyzet életét vesztette.17 Áldozatuk nem volt 
hiábavaló, Iachino zászlóshajója súlyos károkat szenvedett, 
megsérült az egyik hajócsavarja, és mintegy 4000 tonna víz 
ömlött a hajótestbe. A megrongálódott hajó rövid időre leállt, 
az olasz mérnököknek azonban sikerült nagy erőfeszítések 
árán ismét mozgásba hozni, és hamarosan mintegy 16 csomós 
sebességgel folytathatta útját Itália felé. Iachino a lelassult 
zászlóshajó hatékonyabb védelmére északon a Zara-osztályú 
cirkálókat, délen Sansonetti cirkálóit sorakoztatta fel. 

Szürkületkor érte a visszavonuló olasz flottát a Formidable 
harmadik támadása, amelyet a malemei repülőtérről felszálló 
Swordfishek támogattak. A brit gépek nem értek el sikert a 
lelassult Vittorio Veneto ellen, mivel az olasz csatahajó és a 
cirkálók nagyon erős zárótűzzel és fényszórókkal védekeztek, 
valamint mesterséges füsttel zavarták meg a pilótákat. Egy 
Swordfish kétfedelűnek azonban sikerült megtorpedóznia a 
Pola nehézcirkálót, ennek az eseménynek azután később vég-
zetes következményei lettek az olaszok számára. A Pola azon-
nal mozgásképtelenné vált. Iachino tengernagy a leszállt sötét-
ség ellenére úgy döntött, hogy nem hagyja magára a leállt 
hadihajót. Az olasz parancsnok nem tudhatta, hogy a három 
csatahajóból álló brit főerő hamarosan eléri a helyszínt. Megfe-
lelő légi felderítés hiányában azt feltételezte, hogy mindössze 
a korábban már harci érintkezésben lévő brit könnyűcirkálók 
lehetnek a közelben. Iachino a megbénult Pola testvérhajóit, a 
Zara és a Fiume nehézcirkálókat, valamint négy rombolót kül-
dött vissza a sérült egység megmentésére. Az olaszok joggal 
gondolhatták, hogy e köteléknek elégnek kell lennie Pridham-
Wippell gyengébb hajórajának távoltartására. A végzetessé 

                                                           
17 J. Dalyell-Stead hadnagy és két társa voltak a matapani csata egyedüli brit 
áldozatai. PLAYFAIR 1956, 62. o. 
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váló küldetés parancsnoka Carlo Cattaneo (1883-1941) alten-
gernagy volt.  

Ezzel nagyjából egy időben Cunningham admirális heves 
vitát folytatott a Warspite fedélzetén saját vezérkarával. A tisz-
tek többsége túl kockázatosnak találta az üldözés folytatását és 
az éjszakai harcot, valamint egyáltalán nem kívánták kockáz-
tatni a drága brit csatahajókat.18 Cunningham azonban bízott 
az éjszakai harcra kiválóan felkészített legénységben, illetve az 
új találmányban, a radarban. E brit újítással az Orion cirkálót 
és a Valiant csatahajót egyaránt felszerelték, ezzel komoly 
előnyhöz juttatva az angol hadiflottát.19  

A britek felvállalták az éjszakai összecsapást, mivel jelen-
tést kaptak, hogy a Vittorio Veneto is találatot kapott a szürkü-
letkor végrehajtott támadásban. E téves információt kezdetben 
megerősítették a radarok, amelyek hamar bemérték a mozdu-
latlan Polát. A sérült nehézcirkálót a brit parancsnokság egy 
ideig az olasz zászlóshajónak vélte, ezért az egész angol csata-
flotta megindult feléje az éjszakai sötétben. Nem sokkal este 
tíz óra után a Valiant radarja észlelte Cattaneo északnyugat 
irányból érkező nehézcirkálóit és rombolóit. Cunningham 
szinte azonnal a váratlanul megjelenő és mit sem sejtő olasz 
kötelék ellen vezette csatahajóit. Sikerült az éjszaka sötétjét 
kihasználva mindössze 3.500 méterre megközelítenie a Pola 
megsegítésére gyanútlanul visszaérkező olasz nehézcirkáló-
kat. Pár perccel fél tizenegy előtt a brit hadihajók váratlanul 
reflektorfénybe borították a célpontokat,20 majd a Warspite, a 
Barham és a Valiant csatahajók 381 milliméteres sortüze árasz-
totta el a Zarát és a Fiumét. Ilyen kis távolságból gyakorlatilag 
minden lövés talált, leírhatatlan pusztítást okozva a szeren-
csétlen hadihajókban. A meglepett olaszok képtelenek voltak 
viszonozni a tüzet, az összecsapás borzalmas mészárlássá fa-
jult. A két nehézcirkáló percek alatt lángba borult, az éjszakai 

                                                           
18 SWEETMAN 1999, 287. o. 
19 CUNNINGHAM 1951, 331. o. 
20 Érdekesség, hogy II. Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg a csata során 19 
éves tengerészkadétként a Valiant fényszóróit irányította. DUKE OF 
EDINBURGH 2012. 
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harcra felkészületlen legénység igyekezett minél gyorsabban 
elhagyni a szétlőtt hajókat. Cattaneo altengernagy kísérő rom-
bolói is súlyos ágyútűzbe kerültek, bár néhány torpedót elin-
dítottak, érdemleges ellenállást ők sem tudtak kifejteni. A vég-
zetesen megsérült olasz hadihajók elsüllyesztésére 
Cunningham a saját rombolóit különítette el, miközben a csa-
tahajók és a repülőgép-hordozó északkelet irányba elhagyták 
az összecsapás színterét. 

Ekkor adta ki Cunningham azt az erősen vitatott paran-
csot, mely szerint minden olyan hadihajónak, amely nem áll 
harci érintkezésben, északkelet felé el kell hagynia az ütközet 
helyszínét. A tengernagy minden bizonnyal attól tartott, hogy 
az éjszaka sötétjében esetleg egymásra tüzelnek a brit hadiha-
jók. Ugyanakkor ez a döntés azzal a negatív következménnyel 
járt, hogy a visszavonuló Vittorio Venetóhoz legközelebb lévő, 
Pridham-Wippell vezette cirkálókötelék is leállt az üldözéssel. 
Ily módon a sérült olasz csatahajó utolérése valóban lehetet-
lenné vált. Cunningham a csata után maga is elismerte, hogy a 
B kötelék kivonása az üldözésből nagy hiba volt, így Iachino 
megrongálódott zászlóshajója megmenekülhetett.21  

A brit rombolók az éjszaka folyamán végeztek a ronccsá 
lőtt olasz egységekkel. Még éjfél előtt elsüllyedt a Fiume, majd 
hajnali fél három után Cattaneo zászlóshajója, a Zara is.22 A 
bátor olasz altengernagy a legénység többségével együtt esett 
el. Megsemmisült a Vittorio Alfieri és a Giosué Carducci rombo-
ló, súlyosan megrongálódott az Alfredo Oriani, mindössze az 
Lorenzo Gioberti romboló tudott sérülés nélkül elmenekülni. 
Utoljára maradt a magatehetetlen Pola, amely miatt az egész 
kivégzésszerű összecsapás bekövetkezett. A mozdulatlanul 
álló nehézcirkáló legénysége döbbenten nézte végig a testvér-
hajók szörnyű végzetét. A hajón a fegyelem felbomlott, a le-
génység tagjai tömegesen vetették magukat a tengerbe. A brit 
rombolók a Pola mellé álltak, és az angol matrózok leírhatatlan 

                                                           
21 BATTLE OF MATAPAN 1947, 3593. o. 
22 LOOSE 1982, 69-71. o. 
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jeleneteknek voltak szemtanúi.23 A jelentések szerint a fedélze-
ten félmeztelen, részeg olasz tengerészek, valamint üres Chi-
antis üvegek voltak mindenütt, miközben a tisztek képtelenek 
voltak fenntartani a fegyelmet.24 Miután a túlélőket átszállítot-
ták, hajnali négykor a Nubian romboló torpedókkal elsüllyesz-
tette a magára maradt Polát.25 

Március 29-én kora reggel Cunningham a nagy csataha-
jókkal visszatért az események helyszínére, hogy minél több 
túlélőt találjon. A mentési munkálatokat azonban német bom-
bázógépek megjelenése megzavarta. A britek összesen 905 
olasz tengerészt emeltek ki, még mielőtt délkelet felé elhagy-
ták a Matapan-fok előtti vizeket. Görög rombolók további 110 
embert tudtak kiemelni a vízből. Mivel még sok olasz tartóz-
kodott különböző tutajokon és csónakokban a térségben, 
Cunningham igazán nemes gesztust tett azzal, hogy értesítette 
a Regia Marina vezetését a túlélők pontos helyzetéről. A 
Gradisca kórházhajó még napokkal később is járta a tenger-
részt, sikeresen megmentve további 160 embert.26  

Cunningham a szicíliai támaszpontú német légierő fenye-
getése miatt az üldözést nappal már nem merte folytatni, ezért 
az egyesített brit flotta elindult Egyiptom partjai felé. A görög 
vizekről visszavezető úton több komoly német légitámadás 
érte a köteléket, különösen a Formidable repülőgép-hordozó 

                                                           
23 CUNNINGHAM 1951, 333-334. o. 
24 A Polán történtekről egészen eltérő információk lelhetők fel. Elsősorban a 
korabeli forrásokban és persze a brit propagandában, valamint az angol 
visszaemlékezésekben állítják, hogy félmeztelen és teljesen részeg olasz 
tengerészekkel találkoztak a brit rombolókról érkező alakulatok. Az olasz 
eredetű munkák azt állítják, hogy amikor a mozgásképtelen Polán lévők 
látták a testvérhajók sorsát, belevetették magukat az igen csak hideg 
tengerbe. Miután még órákig békén hagyták őket a brit rombolók, szépen 
visszamásztak a Pola fedélzetére, de úgy átfagyva, hogy sok-sok borral 
igyekeztek életet lehelni beléjük. Emiatt volt sok olasz tengerész illuminált 
állapotban, hiányos ruházatban és pokrócokba csavarva. Az olaszok szerint a 
tisztek uralták a helyzetet, bár azért nyilván lehetett valami fejetlenség, ha 
korábban a matrózok tömegesen ugráltak a tengerbe. A valóság valahol a két 
változat között lehetett.  
25 GOLDRICK 1994, 204. o. 
26 CUNINGHAM 1951, 334. o. 
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volt nagy veszélyben.27 Végül is épségben tértek vissza márci-
us 30-án Alexandriába, majd másnap a flotta hajóin hálaadó 
istentiszteletet tartottak a matapani győzelem emlékére.28 

A briteknek alapos okuk volt az ünneplésre. Az éjszakai 
összecsapás során az olaszok elveszítettek három korszerű 
nehézcirkálót, két rombolót, súlyosan megrongálódott egy 
csatahajójuk és egy rombolójuk. Összesen 2.331 olasz tenge-
rész lelte halálát, emellett több mint ezren fogságba estek.29 
Jellemző a csapás méretére, hogy a vereséget az olaszok az 
1917-es caporettói kudarchoz hasonlították. Ezzel szemben a 
Royal Navy mindössze egy torpedóvető repülőgépet és annak 
háromfős személyzetét veszítette el. 

A brit siker utólagosan visszatekintve egyáltalán nem 
meglepetés. A Royal Navy szinte minden téren előnyben volt 
az olaszokkal szemben. A földközi-tengeri flotta három csata-
hajóval is rendelkezett, amelyeknek együttes tűzereje messze 
felülmúlta a Vittorio Venetóét és az olasz nehézcirkálókét. Ez 
annak ellenére is igaz, hogy a Queen Elizabeth-osztályú csata-
hajók a jütlandi csata veteránjai voltak, bár komoly moderni-
záción estek át, a sebességük messze elmaradt a Regia Marina 
hadihajóitól.30 Nagy előnyt jelentett a britek számára, hogy 
rendelkeztek repülőgép-hordozóval, a Formidable fedélzetéről 
indított légi csapások nélkül képtelenség lett volna utolérni a 
rendkívül gyors olasz köteléket. Tovább növelte az angol esé-
lyeket, hogy mind a Krétán, mind a görög szárazföldön állo-
másozó RAF és Fleet Air Arm egységek hatékonyan együtt 
tudtak működni Cunninghammel. A britek mellett szólt, hogy 
rendelkeztek radarral, emellett kiváló kiképzést kaptak az 
éjszakai harcra. A háború előtti gyakorlatokon alaposan felké-
szített személyzet egyszerű, éjszakai használatra készített op-

                                                           
27 BATTLE OF MATAPAN 1947, 3598. o. 
28 CUNINGHAM 1951, 334. o. 
29 Az olasz halottak megoszlása az ütközetben résztvevő hajókon: Zara 782 fő, 
Fiume 813 fő, Pola 328 fő, Alfieri 211 fő, Carducci 169 fő, más egységen 28 fő. 
LA REGIA MARINA.  
30 A Queen Elizabeth-osztály megépítéséről és modernizációjáról: RAVEN-
ROBERTS 1976.; BREYER 1970. 
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tikai távcsövek és fényszórók segítségével semmisítette meg 
az ellenséget.31 Végül nem szabad megfeledkezni arról, hogy a 
brit hírszerzés az olasz flotta rejtjelezett üzeneteit sikeresen 
feltörte, így az Iachino által tervezett meglepetésszerű támadás 
nem valósulhatott meg. 

Az olaszok egy nagyon gyors és modern csatahajóval, va-
lamint remek nehézcirkálókkal rendelkeztek, tüzérségük és 
torpedóik mindenben a kor színvonalán álltak. Ugyanakkor 
óriási hátrányt jelentett, hogy az ígéretek ellenére sem az olasz 
légierő, sem a Luftwaffe nem nyújtott megfelelő légi fedezetet 
az itáliai partoktól messze előretörő flottának. Olaszország 
egyáltalán nem rendelkezett repülőgép-hordozóval, mert ab-
ban bíztak, hogy a Regia Aeronautica szárazföldi bázisú gépei 
képesek lesznek megvédeni a flottát. Most derült ki, hogy 
mennyire hibás döntés volt Mussolini részéről, hogy lemon-
dott a saját haditengerészeti légierő kiépítéséről. Nem véletlen, 
hogy a csata tanulságait levonva azonnal parancsot adtak egy 
utasszállító hajó repülőgép-hordozóvá alakításáról, de az 
Aquila névre keresztelt hajó már nem készült el az olasz fegy-
verszünetig.32 

A Regia Marina nem rendelkezett radarral, de még na-
gyobb probléma volt, hogy a legénységet nem képezték ki az 
éjszakai harcra. E hiányosság egyértelműen megmutatkozott a 
matapani csata éjjelén, amikor az olasz egységek néhány vak-
tában kilőtt lövedéken és torpedón kívül semmilyen ellenállást 
nem mutattak a britekkel szemben. Iachino szerencsétlenségé-
re az olasz és német hírszerzés is teljes csődöt mondott, és 
téves jelentéseikkel félrevezették az admirálist. Amennyiben 
tisztában lett volna Cunningham csatahajókban és repülőgép-
hordozóban meglévő fölényével, nyilván nem indult volna el a 
végzetes bevetésre. Tovább nehezítette a helyzetét, hogy az 
olasz hajókon lévő felderítő repülőgépek sem tudták felfedez-
ni és időben jelezni a jóval erősebb brit hadiflottát. Kétségte-
len, hogy az olasz legénység harci moráljával is komoly bajok 

                                                           
31 LOOSE 1982, 73. o. 
32 FRACCAROLI 1974, 23. o. 
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voltak, ez egyértelműen megnyilvánult a Polán történt furcsa 
eseményekben.33  

A matapani csatát nagy diadalként ünnepelték Nagy-
Britanniában. Winston Churchill 1941. április 9-én az angol 
parlament alsóházában kiemelte a Royal Navy és a királyi 
légierő eredményes együttműködését, és azt állította, hogy 
sikerült megtörni az olasz tengeri hatalmat a 
Mediterráneumban.34 Ugyanekkor egy parlamenti képviselő a 
történelem egyik döntő tengeri csatájának nevezte a matapani 
összecsapást.35 A Lordok Házában Walter Guinness, a gyar-
mati ügyekért felelős államtitkár a miniszterelnökhöz hason-
lóan kiemelte a királyi légierő és a haditengerészet összehan-
golt fellépésének döntő jelentőségét az elért sikerben.36  

Nem vitás, hogy a matapani események nagymértékben 
erősítették a brit harci morált a háború egy olyan időszakában, 
amikor Angliának óriási szüksége volt harctéri sikerekre. A 
tagadhatatlanul látványos győzelmet azonban már a kortársak 
is igyekeztek a helyén kezelni. Maga Cunningham sem volt 
elégedett teljes mértékben az elért eredményekkel, mert fájlal-
ta, hogy nem sikerült a sérült Vittorio Venetót utolérni és meg-
semmisíteni.37 Churchill állítása, miszerint megtörték az olasz 

                                                           
33 Az olasz legénység harci morálját talán más megvilágításba helyezi egy 
megható történet. 1952-ben Szardínia partjainál egy palackba zárt üzenetet 
találtak, több mint ezer kilométerre a Matapan-foktól. A palackot a Fiume 
nehézcirkáló egy haldokló tengerésze hajította vízbe a szörnyű éjszakán, és 
már 11 éve hányódott a tengerben. A fennmaradt üzenet így szólt: „Fiume 
királyi hadihajó. Könyörgöm uram, tájékoztassa drága édesanyámat, hogy meghalok a 
hazáért. Chirico Francesco tengerész Futaniból, Salerno. Köszönöm uram. Éljen 
Olaszország!” THE ITALIAN NAVY DURING WORLD WAR II. 
34 Churchill hozzászólása az alsóházi vitában:„the Royal Navy under Admiral 
Cunningham, splendidly aided by the Fleet Air Arm and the Royal Air Force, have 
gained the important sea battle of Matapan, decisively breaking the Italian naval 
power in the Mediterranean.” HANSARD, HOUSE OF COMMONS. 09 April 
1941, 1589. o. 
35 Bethnal Green képviselője, Percy Harris hozzászólása. HANSARD, HOUSE 
OF COMMONS.  09 April 1941, 1601. o. 
36 Walter Guinness (Lord Moyne) hozzászólása. HANSARD, HOUSE OF 
LORDS. 01 April 1941, 929. o. 
37 BATTLE OF MATAPAN 1947, 3593. o. 
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tengeri uralmat a Földközi-tengeren, mindenképpen túlzás 
volt. Matapan után továbbra is sikerült az olasz flottának 
utánpótlást juttatni Tripoliba, a Regia Marina képes volt bizto-
sítani a Líbiába tartó konvojokat, így Rommel sikerrel harcol-
hatott az észak-afrikai hadszíntéren a britekkel.38 A megerősö-
dő német légierő egyre hatékonyabb beavatkozása okozta, 
hogy Nagy-Britannia nem tudta kiaknázni a győzelmet és nem 
sikerült kiharcolnia a korlátlan uralmat a Földközi-tengeren. A 
felszíni hadihajók sebezhetőségét jelezte, hogy a Luftwaffe 
fenyegetése miatt kényszerült Cunningham az üldözés leállí-
tására és a görög vizek elhagyására. Furcsa helyzetet teremtett, 
hogy az angol siker tulajdonképpen a repülőgépeknek volt 
köszönhető, de a Vittorio Veneto elpusztítását is a légierőtől 
való félelem hiúsította meg. 

Matapan igazi jelentősége abban állt, hogy olyan súlyos 
csapást mért az olasz flottára, hogy az nem mert beavatkozni 
az 1941 áprilisában lezajló görögországi kiürítési hadművele-
tekbe, majd távol tartotta magát a krétai csatától is.39 A sokko-
ló csata hatásaként az olasz haditengerészet teljesen passzív 
maradt, így az említett területek evakuálása a vártnál kisebb 
áldozatokkal járt. Amennyiben a Regia Marina felszíni hajói 
megjelentek volna a két evakuáció során az Égei-tengeren, a 
brit veszteségek nagyságrendekkel nagyobbak lettek volna.40 
Igen valószínű, hogy a német légierő és az olasz hadiflotta 

                                                           
38 Reginald Paget, Northampton képviselőjének alsóházi hozzászólásában 
hangsúlyozta, hogy mennyire kevéssé befolyásolta a matapani csata a 
földközi-tengeri erőviszonyokat. HANSARD, HOUSE OF COMMONS 18 
March 1947, 299. o. 
39 CUNNINGHAM 1951, 336. o. 
40 Walter Guiness a Lordok Házában 1941 májusában fejtette ki, hogy a 
győzelemnek milyen nagy szerepe volt a sikeres görögországi kiürítésben, és 
emiatt mindössze 500 embert veszítettek az Égei-tengeren: “We must 
remember that Matapan was part of the Battle of Greece. The result of Matapan was 
felt in the re-embarkation. It is shown in the fact that only 500 lives were lost at sea. 
In view of the air superiority possessed by our enemies it is certain that our 
difficulties and our losses would have been far greater if the Italian Fleet had been in 
a position to harass the operations.” HANSARD, HOUSE OF LORDS 06 May 
1941, 123. o. 
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együttes fellépése teljesen lehetetlenné tette volna a Görögor-
szágban állomásozó, mintegy 58.000 brit katona kivonását. A 
„földközi-tengeri Caporetto” után Itália csatahajói nem mertek 
többé kimozdulni a saját légierejük által fedezett parti vizek-
ről. Legközelebb erre csak akkor került sor, amikor 1943 szep-
temberében Máltára hajóztak, hogy megadják magukat a bri-
teknek. 
 

Mellékletek 
 
QUEEN ELIZABETH-OSZTÁLY41 (csatahajó) 
Az osztály tagjai: Barham, Valiant, Warspite Malaya, Queen 
Elizabeth) 
Építés kezdete: Barham 1913. február 24. (Clydebank), Valiant 
1913. január 31. (Clydebank), Warspite 1912. október 31. (De-
vonport). 
Vízre bocsátás: Barham 1914. december 31., Valiant 1914. no-
vember 4., Warspite 1913. november 13. 
Szolgálatba állítás: Barham 1915. október 19., Valiant 1916. feb-
ruár 19., Warspite 1915. március 8. 
Modernizáció: Barham 1931-1934, Valiant 1937-1939, Warspite 
1934-1937 
Vízkiszorítás: 30.600-32.700 tonna 
Hosszúság: 183-195 méter 
Szélesség: 27,6 méter 
Merülés: 9,4-10 méter 
Hajtómű: 4 gőzturbina, 75.000-80.000 lóerő teljesítmény 
Sebesség: 24 csomó 
Páncélzat: vízvonal 152-330 mm, fedélzet 102-148 mm, löveg-
torony 330 mm 
Fegyverzet: 8 db 381 mm-es, 12 db 152 mm-es ágyú, 8 db 102 
mm-es, 16-32 db 2 fontos légvédelmi ágyú, 4 db vízi repülőgép 
Személyzet: 1.124 fő, zászlóshajóként 1.184 fő 
 
 

                                                           
41 LENTON-COLLEDGE 1973, 18. o. 
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FORMIDABLE42 (Illustrious-osztályú repülőgép-hordozó) 
Az osztály tagjai: Formidable, Illustrious, Victorious, Indomitable, 
Implacable, Indefatigable) 
Építés kezdete: 1937.június 17. (Belfast) 
Vízre bocsátás: 1939.augusztus 17. 
Szolgálatba állítás: 1940. november 24.  
Vízkiszorítás: 23.000 tonna  
Hosszúság: 229,8 méter 
Szélesség: 29,2 méter 
Merülés: 7,3 méter 
Hajtómű: 3 darab gőzturbina, 110.000 lóerő teljesítmény  
Sebesség: 31 csomó 
Páncélzat: vízvonal 114 mm, hangár 114 mm, fedélzet 76 mm 
Fegyverzet:16 db 114 mm-es ágyú, 48 db 2 fontos légvédelmi 
ágyú, 36 repülőgép 
Személyzet: 1.392 fő 
 
VITTORIO VENETO43 (Littorio-osztályú csatahajó) 
Az osztály tagjai: Littorio, Vittorio Veneto 
Építés kezdete: 1934. október 28. (Trieszt) 
Vízre bocsátás: 1937. július 25. 
Szolgálatba állítás: 1940. augusztus 28.  
Vízkiszorítás: 41.167 tonna 
Hosszúság: 237,8 méter 
Szélesség: 32,9 méter 
Merülés: 9,6 méter 
Hajtómű: 4 gőzturbina, 130.000 lóerő teljesítmény 
Sebesség: 31,4 csomó 
Páncélzat: vízvonal 350 mm, fedélzet 207 mm, lövegtorony 350 
mm 
Fegyverzet: 9 db 381 mm-es, 12 db 152 mm-es ágyú, 4 db 120 
mm-es, 12 db 90 mm-es légvédelmi ágyú, 20 db 37 mm-es, 33 
db 20 mm-es gépágyú, 3 db vízi repülőgép 
Személyzet: 1.830 fő 

                                                           
42 LENTON-COLLEDGE 1973, 58-59. o. 
43 FRACCAROLI 1974, 19. o. 
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ZARA-OSZTÁLY44 (nehézcirkáló) 
Az osztály tagjai: Zara, Fiume, Pola, Gorizia 
Építés kezdete: Zara 1929. július 4. (La Spezia), Fiume 1929. 
április 29. (Trieszt), Pola 1931. március 17. (Livorno), Gorizia 
1930. március 17. (Livorno) 
Vízre bocsátás: Zara 1930. április 27., Fiume 1930. április 27., 
Pola 1931.december 5., Gorizia 1930. december 28. 
Szolgálatba állítás: Zara 1931. október 20., Fiume 1931. novem-
ber 23., Pola 1932. december 21., Gorizia 1931. december 23. 
Vízkiszorítás: 11.500-11.900 tonna 
Hosszúság: 179, 6-182,8 méter 
Szélesség: 20,6 méter 
Merülés: 5,9 méter 
Hajtómű: 2 gőzturbina, 95.000-122.000 lóerő teljesítmény 
Sebesség: 32-35 csomó 
Páncélzat: vízvonal 150 mm, fedélzet 70 mm, lövegtorony 150 
mm. 
Fegyverzet: 8 db 203 mm-es ágyú, 16 db 100 mm-es, 8 db 40 
mm-es, 8 db 37 mm-es légvédelmi ágyú, 2db vízi repülőgép 
Személyzet: 830 fő 
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SARLÓS ISTVÁN 

 

A MÁSODIK HELGOLANDI CSATA. 
1917. NOVEMBER 17. 

 
 
Haditengerészeti szempontból az első világháború fő hadszín-
tere az Északi-tenger volt, mivel az akkori két legerősebb ha-
jóhad, a brit Royal Navy és a német Kaiserliche Marine itt cso-
portosította legmodernebb, dreadnought típusú csatahajóit és 
csatacirkálóit. A háború elején mind a brit, mind a német had-
vezetés egy, a trafalgari csatához1 hasonló, mindent eldöntő 
tengeri ütközetre készült. 1914-ben a német szárazföldi hábo-
rús stratégia a Schlieffen-terv módosított változatára épült, 
amely aktív, támadó hadviselést jelentett Franciaországgal és 
Nagy-Britanniával szemben; de a tengeri stratégia egyértel-
műen a védekezésre koncentrált. A Helgoland-szigetén2 kiépí-
tett haditengerészeti támaszpont és a szisztematikusan telepí-
tett aknamezők a korabeli haditechnikai eszközökkel gyakor-
latilag áttörhetetlen védelmet jelentettek az északi-tengeri né-
met kikötőknek. A brit flotta vezetése is tisztán látta a helyze-
tet, hogy egy, a német felségvizek végrehajtandó támadással 
vagy blokáddal feleslegesen áldozná fel a hajóit, ezért a Royal 
Navy nagy egységei visszavonultak a támaszpontjaikra.3 Fur-

                                                           
1 A napóleoni háborúk legnagyobb tengeri csatáját 1805. október 21-én a 
Trafalgar-foknál vívták. A Pierre de Villeneuve francia altengernagy vezette 
egyesített francia-spanyol flotta megsemmisítő vereséget szenvedett a Sir 
Horatio Nelson vezette brit flottától. Ezt a napot tartották a brit flotta nagy 
napjának, vagy ahogyan akkoriban emlegették, „A Nap”-nak. 
2 Helgoland-sziget valójában két kisebb szigetből álló csoport, összterülete 
170 hektár. A Cuxhaventől kb. 40, Wilhelmshaventől kb. 60 km-re lévő sziget 
az északi-tengeri német kikötők védelmének a kulcsát jelentette. 
3 A kiépített statikus védelem mellett a német felszíni hadihajók és a 
búvárnaszádok is komoly veszélyt jelentettek a brit hadihajókra. 
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csa patthelyzet alakult ki, mivel a brit Honi Flotta4 nem táma-
dott, a számbelileg gyengébb Hochseeflotte5 meg nem a táma-
dásra készült fel. 
 
 

A blokád stratégiai következménye 
 
A hagyományos, közvetlen blokádot is feladta a brit flotta, 
inkább a támaszpontjaikról induló német hadihajók hatótávol-
ságán kívül a La Manche csatorna nyugati végénél, északon a 
Shetland-szigetek, Orkney-szigetek, Norvégia nyugati partjai-
nál létesített „megfigyelő” blokádot a semleges országok ke-
reskedelmi hajóinak szabad hajózóútvonalakat kijelölve. A 
blokád a háború első hónapjaiban fokozatosan épült ki, a köz-
ponti hatalmak kereskedelmi hajózása ezzel párhuzamosan 
bénult meg, Németország és Ausztria-Magyarország a hadvi-
seléshez létfontosságú nyersanyagoktól esett el. A blokádot 
hivatalosan 1914. november 2-án jelentették be a britek, ezután 
már csak a vonalán változtattak bizonyos időközönként, de ezt 
is mindig előre jelezték a semleges országoknak. A „megfigye-
lő” blokád létrehozásával a Royal Navy az egész Északi-tenger 
blokád alá vette, ezzel gyakorlatilag „börtönbe” zárták a né-
met flottát.6 A brit blokád következtében a La Manche csator-
na keleti részét, Nagy-Britannia keleti partjait elérhetővé vált a 

                                                           
4 A Royal Navy Nagy-Britanniát védő egységeit nevezték Home Fleet-nek, 
azaz Honi flottának. A Brit-szigetek körül több flotta is állomásozott, ezeket 
sorszámozással különböztették meg. A legmodernebb, dreadnought típusú 
hajókat az 1. Honi flottába tömörítették, ez volt a Grand Fleet, azaz a Nagy 
flotta. A Nagy flotta csatahajóinak támaszpontja Scapa Flow-ban volt, a 
csatacirkálóké a Rosyth-ban. A magyar nyelvű szakirodalomban gyakran 
Nagy flottának csak a csatahajóflottát nevezik, és mellette van a Csatacirkáló 
flotta. 
5 A német császári hadiflottát Hochseeflotte-nak hívták – szakirodalomban 
következetesen ezt használják –, amely magyarra fordítva Nyílttengeri flotta, 
vagy Síktengeri hajóhad. A magyar nyelvű szakirodalom mindegyik 
elnevezést használja. 
6 KIRCHHOFF 1921, 95-96. o.; KEEGAN 1998, 114. o. és SPECTOR 2002, 86. o. 
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német flotta támadó hadműveletei számára, valamint az egész 
Északi-tengert átengedte a német flottának. 

Az új stratégiai helyzetben a Hochseeflotte számára há-
rom lehetőség maradt. A La Manche csatorna keleti részén 
lévő brit és francia támaszpontok, kikötővárosok támadása, a 
csatornán az antant hajóforgalmának zavarása. Az itt telepített 
brit-francia aknamezők, a partokat védő torpedóromboló flot-
tillák miatt ilyen akciókat csak kisebb, gyors hadihajókkal és 
tengeralattjárókkal, – a háború előrehaladtával léghajókkal – 
vállalhattak fel. A nagyobb hajók csak távolról biztosították a 
kisebb egységeket.7 

Az Északi-tenger két további lehetőséget kínált a néme-
teknek, hogy megtámadják Nagy-Britanniát. Az első lehetőség 
a britek északi-tengeri partvidékén a hajózás megbénítása, az 
ottani kikötővárosaiknak szisztematikus pusztítása lehetett. A 
20. század elejére e területek már elveszítették gazdasági jelen-
tőségüket, a „legértékesebbek” az északi-tengeri halászflották 
és a Kelet-Angliában kitermelt szenet Londonba szállító kisebb 
hajók voltak. Yarmouth, Scarborough, Hartlepool, Whitby, 
Lowestoft és Sunderland kikötőinek támadásával nem lehetett 
döntő vereséget mérni Nagy-Britanniára, e kikötők elleni flot-
taakcióknak az elsődleges célja a skóciai bázisokon állomásozó 
brit flotta kicsalogatása és a külön-külön érkező kisebb flottil-
lák megsemmisítése volt.8 

A másik támadási lehetőség a német flotta számára a Brit-
szigetek ellen egy északi előretörés volt és a támaszpontjai 
közelében, Skócia partjainál csatára kényszeríteni a Honi Flot-
tát, esetleg megtámadni a blokádot. Egy ilyen akció könnyen 
döntő csatához vezethetett, de ezt a Hochseeflotte nem koc-
káztathatta meg, mivel a támaszpontjaitól távol – akcióképes-
sége technikai határán –, a hajók kisebb sebessége miatt eleve 
taktikai hátrányból indulva egy túlerőben lévő ellenséggel 

                                                           
7 KEEGAN 1998, 110-111. o. 
8 Uo. 
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szemben csatát vállalni felelőtlenség lett volna.9 A két flotta 
közötti döntő összecsapás kicsikarására mindössze egyszer 
vállalkozott a német hadvezetés, 1916. május 31-én hajnalban a 
teljes német „síktengeri hajóhad” elindult a Jütland-félsziget 
partjai mentén északnak, ahol délután összetalálkozott a brit 
„nagy flottával”; és megvívták a „páncélos hadihajók valaha 
volt legnagyobb” tengeri csatáját.10 

A Royal Navy számára a blokád fenntartásán – azaz a 
honi flotta akcióképességének megőrzésén – kívül elsődlege-
sen az ellenfél nyugtalanítására kellett figyelnie. Kisebb, az 
Északi-tenger déli részén, a német partok előtt végrehajtott 
támadásokkal ellenőrizhették a német partvédelem éberségét 
és az ellenséges flotta harci morálját. A németek által meg-
szállt Belgiumban kisebb tengeralattjáró-támaszpontokat, 
megfigyelőállásokat alakítottak ki a németek, ezek támadása, 
használhatatlanná tétele lehetett a brit akciók célja. A semleges 
Hollandia és a hadviselő Németország felségvizeinek a hatá-
ránál tevékenykedő aknaszedő, aknatelepítő flottillák meg-
semmisítése a német statikus védelmet gyengíthette, de egy 
ilyen akciót Helgoland közelsége miatt gondosan kellett meg-
tervezni és előkészíteni. 
 
 

Előzmények 
 
A német aknaszedő járőrflottát egyszer már elfogták a britek a 
háború elején. 1914. augusztus 28-án a holland-német hajózási 
övezet határán tevékenykedő német flottilla összetalálkozott a 
Harwich Force11 nevezetű brit csoportosítással, amelyet na-

                                                           
9 A brit és a német csathajók összehasonlításáról részletesebben lásd: Uo. 
112. o. 
10 Uo. 119. o. 
11 A Harwich Force egy változó létszámú hajócsoportosítás, amelynek 
elsődleges feladata a La Manche csatorna keleti bejáratának és Londonnak a 
védelme volt. A nevét Harwich-ről, a támaszpontjáról kapta. A flotilla 
parancsnoka az első világháború alatt Sir Reginald Yorke Tyrwhitt. Az 
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gyobb csatacirkálók is fedeztek. A 8 brit könnyűcirkáló és 20 
romboló – idővel a csatacirkálók is támogatták – egyértelmű 
fölényben volt a 6 német könnyűcirkálóval és 19 rombolóval 
szemben, bár a németek az aknaszedő hajókat kimenekítették 
a csatából. A német csatacirkálók elkésve indultak el 
Wilhelmshavenből, így az egyre fokozódó brit túlerő lesöpörte 
a németeket. A britek minimális veszteségeket szenvedtek – 35 
halott, 55 sebesült, 1 sérült könnyűcirkáló –, ezzel szemben a 
német flotta szinte teljesen megsemmisült: 712 halott, 149 se-
besült, 336 hadifogoly; 3 elsüllyedt, 3 megrongálódott köny-
nyűcirkáló; 3 elsüllyedt, 3 megrongálódott romboló. Az egyér-
telmű siker ellenére a britek nem folytattak további támadó 
hadműveleteket a térségben, inkább a blokádra koncentrál-
tak.12 

Az első komolyabb összecsapásban elszenvedett vereség 
után a német flotta sokkal óvatosabb lett, csak minimális koc-
kázatot vállalat és kerülte a nagy brit hadihajókkal való össze-
csapást. A kelet-angliai kikötővárosok elleni akcióknak az 
1915. január 24-én megvívott 1. Dogger Bank-i csatával vége 
szakadt. A Franz von Hipper ellentengernagy13 vezette 1. Fel-
derítő flottát csapdába csalta Sir David Beatty altengernagy14 a 
Csatacirkáló flottával. A német kötelék csak a brit hadvezetés 
ismételt hibái és a Blücher páncélos cirkáló15 feláldozása árán 

                                                                                                                     
egységhez tartozott az 5. könnyűcirkáló squadron (4-8 könnyűcirkáló) és a 9. 
és 10. rombolóflottilla (17, illetve 18 torpedóromboló).  
12 A csatáról részletesen lásd: KIRCHHOFF 1921, 96-100. o. és PEMSEL 2006, 
996. o. 
13 Hipper, Franz Ritter (1863-1932), a német császári haditengerészet 
tengernagya. A háború elején az 1. Felderítő flotta parancsnoka 
ellentengernagyi rangban, 1918 augusztusától az összeomlásig a hadiflotta 
főparancsnoka. 
14 Beatty, David Richard (1871-1936), a brit haditengerészet tengernagya. A 
háború idején a Csatacirkáló flotta parancsnoka altengernagyi rangban, majd 
1916-tól az 1. Honi flotta parancsnoka, a háború után az első tengeri lord. 
15 A német hadiflotta egységeinek a neve előtt szerepel az SMS (= Seine 
Majestӓt Schiff) rövidítés, amelynek jelentése „őfelsége hadihajója”. A 
tanulmányban az SMS rövidítést nem használom a hajók nevei előtt. 
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menekülhetett meg.16 A Dogger Bank-i vereség következtében 
a német flotta 1916 februárjáig visszavonult a bázisaira, csak 
minimális – kockázatmentes – portyázásokat vállalt 
Helgolandig. 1916 februárjától az új flottafőparancsnok, 
Reinchard Scheer altengernagy17 aktívabb hadviselésre szánta 
el magát, terveiben szerepelt több nagyobb flottaakció az 
Északi-tengeren, amelyekkel megtörheti a brit fölényt és a 
Németországot egyre jobban sújtó blokádot. 1916 áprilisában 
Yarmouth és Lowestoft bombázásával, a május végén megví-
vott jütlandi csatával, majd az augusztusi előretöréssel azon-
ban a német hadiflotta nem érte el a kívánt eredményt, a Royal 
Navy számbeli fölénye nem csökkent, ezért Scheer egyre in-
kább a nagy felszíni hajók bevetése helyett egyéb – hatéko-
nyabb – megoldásokat keresett. A nagy német egységek 1916 
végtől már alig-alig hagyták el a hazai vizeket. 1917-ben az 
északi-tengeri akciókban a léghajók és a tengeralattjárók mel-
lett csak kisebb hajók vettek részt. Az északi-tengeri brit blo-
kád ellen két német akció is volt. Az első március 16-án a 
Leopard segédcirkáló kitörési kísérlete az Atlanti-óceánra, de 
ezt az Achilles páncélos cirkáló18 és a Dundee segédcirkáló 
meghiúsították. A csatában a Leopard elsüllyedt.19 

Október 17-én a Balti-tengeren Riga elfoglalásával20 pár-
huzamosan a német flotta az Északi-tengeren is végrehajtott 

                                                           
16 A csatáról részletesen lásd: PEMSEL 2006, 998. és 1000-1001. o.; KEEGAN 
1998, 116-119. o. és SPECTOR 2002, 72-74. o. 
17 Scheer, Reinhard Karl Friedrich (1863-1928), a német császári 
haditengerészet tengernagya, vezérkari főnöke. A háború elején a II. flottila 
parancsnoka, majd 1916-1918 közt a flotta főparancsnoka, 1918 augusztusától 
vezérkari főnöke. 
18 A brit hadiflotta egységeinek a neve előtt szerepel a HMS (= His Majesty 
Ship) rövidítés, amelynek jelentése „őfelsége hadihajója”. A tanulmányban a 
HMS rövidítést nem használom a hajók nevei előtt. 
19 PEMSEL 2006, 1012. o. 
20 A Rigai-öböl előtti szigetek elfoglalása 1917. október 11-19. között történt 
meg, október 17-én a Rigában állomásozó orosz flotta kitört Kronstadt 
irányában és a Moon-Sund-nál megütközött a német csatahajókkal. Erről 
részletesebben: PEMSEL 2006, 1012. o. és KIRCHHOFF 1921, 346-353. o. 
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egy támadást, amely a Lerwick-i rajtaütés21 nevet kapta. A 
Norvégia és Nagy-Britannia között közlekedő teherhajókat 
ekkorra már a német tengeralattjáró veszély miatt konvojokba 
szervezték, amelyeket torpedórombolók biztosítottak. A kon-
vojok a norvégiai Stavanger és a Shetland-szigetek között szel-
ték át az Északi-tengert, itt kaptak védelmet a Royal Navytől. 
Október 17-én a Brummer és a Bremse cirkálók megtámadtak 
egy 12 teherhajóból álló brit konvojt, amelyet két romboló 
biztosított. A rombolók elsüllyesztése után még 9 teherhajót is 
elfogtak a németek, csak 3-nak sikerült elmenekülnie.22 Az 
Északi-tengeri blokád közvetlen közelében végrehajtott sikeres 
német akciót a brit flotta nem hagyhatott válaszcsapás nélkül, 
ezért előkészítették az 1914. augusztusi helgolandi rajtaütés 
„megismétlését”. 
 
 

A haditerv 
 
A brit tervek a világháború első nagyobb tengeri ütközetéhez 
hasonlóan a helgolandi német aknaszedő és járőrflotta elfogá-
sa volt. A brit hírszerzés ismerte a németek mozgását, mivel a 
német rejtjelkulcsok már 1914 elején a britek kezébe kerültek,23 
ezért pontosan előretervezhették a saját akciójukat. A német 
aknaszedőket egy cirkálóflottilla és egy rombolóflottilla is 
kísérte, ezek jelentették az elsődleges célpontot. A járőröző 
németek éjfél után indultak a támaszpontjaikról, reggel érték 
el a járőrkörzet északnyugati határát Helgolandtól kb. 90 mér-
földnyire északnyugati irányban, itt kellett lecsapni rájuk. En-

                                                           
21 Az elnevezés nem egészen pontos, mivel Lerwick egy kis kikötőváros a 
Shetland-szigeteken, itt volt a Norvégiából Nagy-Britanniába közlekedő 
konvojokat biztosító rombolók horgonyzóhelye. A támadás valójában a két 
rombolót és a konvojt érte a nyílt tengeren. 
22 PEMSEL 2006, 1014. o. és KIRCHHOFF 1921, 360. o. 
23 KEEGAN 1998, 115-116. o. A németek titkos haditengerészeti kódjait a 
britek biztosan ismerték, de az eredete bizonytalan. 1914. augusztus 26-én az 
észt partoknál megfeneklett Magdeburg kiscirkáló kódkönyvét megszerezték 
az oroszok, amit utána eljuttattak Nagy-Britanniába. Egyéb német hajózási 
kódkönyvek az elfogott teherhajókról kerültek az Admiralitáshoz. 
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nek megfelelően a britek egy reggeli támadást terveztek, 
amely esetlegesen átmehet egy délelőtti üldözésbe a 
helgolandi német aknamezők vonaláig. A német járőrflotta 
kicsi és gyors hadihajókból állt, ezért az elfogásukra küldött 
brit hadihajóknak is gyorsnak kellett lenniük. 
 
 

A brit erők 
 
A brit flotta a gyors rajtaütéshez a legújabb nagy hadihajóit 
vetette be. Az 1. cirkáló squadronba tartozó Courageous és a 
Glorious nagy könnyűcirkálók 380 mm-es ágyúikkal és 33 
csomós sebességükkel egyedülállónak számítottak a haditen-
gerészetnél. 1915-ben a Sir John Fisher tengernagy24 által tá-
mogatott csatacirkáló koncepció gyengeségeivel mindenki 
tisztában volt,25 de az Admiralitás első tengeri lordja keresz-
tülvitte az akaratát, így születtek meg ezek a korlátozottan 
használható hadihajók. A 2x2 db 380 mm-es ágyújuk és mini-
mális páncélzatuk miatt még csatacirkálónak sem sorolták be 
őket, hanem önálló elnevezést kaptak: nagy könnyűcirkáló.26 
A 32 csomós sebességű hajókat a csatacirkáló-flotta gyors, 
felderítő egységeiként és kisebb német hajók elfogására hasz-
nálták a háború második felében. Az 1. cirkáló squadron mel-
lett Harwickból két önálló cirkálócsoportot is kivezényeltek. A 
6. könnyűcirkáló squadron 4 hajóját: Cardiff, Ceres, Calypso, 
Caradoc; valamint az 1. könnyűcirkáló squadron 4 hajóját: 
Caledon, Galatea, Royalist, Inconstant. A britek a C-osztályos 
könnyűcirkálóikat27 az első világháború elején kezdték el épí-

                                                           
24 Fisher, John Arbuthnot (1840-1920) tengernagy. 1904-1910 és 1914-1915 
közt a flotta első tengeri lordja, a brit flotta főparancsnoka. Vezetése alatt 
több reformot is keresztülvittek a flottánál, az ő ötlete alapján született a 
Dreadnought csatahajó és az utána elnevezett hajótípus. 
25 A csatacirkálók sebezhetőségét a jütlandi csata bebizonyította, utána valódi 
értelemben vett csatacirkálót a britek mindössze egyet építettek, ez a Hood. 
26 A németek csatacirkálóként jelölték meg e hajók típusát. 
27 Mind a 28 egység neve ’C’ betűvel kezdődött, innen kapták a nevüket. A 
hajók sokoldalúságát és rendkívüli képességeit bizonyítja az a tény, hogy 
néhány még ma is szolgálatban van a brit haditengerészetnél. 
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teni, a háború végéig 28 egység állt szolgálatba. Az osztálynak 
több alosztálya is volt a cirkálók fegyverzete és tervezett beve-
tési módja alapján. Általánosságban elmondható, hogy vízki-
szorításuk 5.000 tonna körül mozgott, sebességük elérte a 29 
csomót. A fegyverzetük 6 db 152 mm-es gyorstüzelő ágyúból 
állt. Az Incostant, a Galatea és a Royalist az Arethusa-osztályhoz 
tartozott, amely a britek C-osztályt megelőző könnyűcirkáló 
sorozata volt. Vízkiszorításuk nem érte el a 3.500 tonnát, fő 
fegyverzetük csak 2 db 152 mm-es ágyúból állt, sebességük 
28,5 csomó volt. E három csoportosulást a tengeralattjárókkal 
szemben arányosan szétosztva a 13. rombolóflottilla 10 hajója 
védte: Ursa, Nerissa, Urchin, Umpire – 1. cirkáló squadron –, 
Valentine, Vimiera, Vanquisher, Vehement – 6. könnyűcirkáló 
squadron –, Vendetta, Medway – 1. könnyűcirkáló squadron. 
Az M-, az U- és a V-osztályos rombolók28 mindkét világhábo-
rúban a Royal Navy legmegbízhatóbb kísérőhajói voltak. 
Mindhárom hajóosztály egységeinek a vízkiszorítása 1.000 
tonna körül mozgott, a leglassabbak sebessége is elérte a 34 
csomót, de az M-osztályosok 36 csomónál is gyorsabbak vol-
tak. E hajók Harwickból indultak el Helgolandhoz. 

A rajtaütést végző hajórajt távolból biztosította egy to-
vábbi erős brit kötelék, amelyet a Nagy flottából különítettek 
el erre a célra. Északról érkezett 4 csatacirkáló a Repulse veze-
tésével és a további 6 csatahajó a King George V. vezetésével. A 
6 csatahajó alacsonyabb sebessége miatt ennek a köteléknek 
csak akkor lett volna lehetősége beavatkozni a harcba, ha a 4 
csatacirkáló elszakad és önálló akcióba kezd, de ezt Sir Ric-
hard Fortescue Phillimore ellentengernagy29 nem vállalata fel, 
így csak a leggyorsabb hajójával a Repulse-zal szakadt el a kö-
teléktől és hajózott a csata helyszínére. A Repulse csatacirkáló a 
Csatacirkáló flotta legújabb egysége volt. A 37 ezer tonnás hajó 
főtüzérségét 3x2 db 380 mm-es ágyú alkotta, ehhez 32 csomós 

                                                           
28 A hajókat nevük kezdőbetűje alapján sorolták osztályokba. 
29 Phillimore, Richard Fortescue (1864-1940), tengernagy. A háború elején 
sorhajókapitányként páncélos cirkálókon szolgált, 1916 után a csatacirkáló 
flottánál kapott vezetői beosztást ellentengernagyi rangban. A háború után a 
flottalégierő fejlesztésének támogatója és vezetője. 
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sebesség társult, de páncélzata gyengesége miatt nem vehette 
fel a harcot a német csatahajókkal, sőt a csatacirkálókkal sem. 
 
 

A német erők 
 
A német kötelék a szokásos járőrkötelék volt Ludwig von Reu-
ter ellentengernagy30 parancsnoksága alatt. Az aknakeresést és 
-szedést egy 20 hajóból álló flottilla végezte, védelmüket a 2. 
felderítő csoport 4 könnyűcirkálója és a 7. torpedóhajó31 flottil-
la 10 rombolója látta el. A Reuter parancsnoksága alatt álló 
cirkálócsoport három hajóosztályból állt össze, de képességei-
ben nagyon egységes képet mutatott. A Königsberg és a Nürn-
berg a Königsberg-osztályhoz tartozott. Az osztály 4 könnyűcir-
kálóját 1914-ben a háború előtt rendelték meg, de építésüket 
már a háború alatt kezdték el. A hajók a világháború első évé-
ben elveszett cirkálók neveit kapták. Az eredetileg is felderíté-
si célokkal, a csatacirkálók kíséretére szánt egységek vízkiszo-
rítása 5.440 tonna, sebessége 27,5 csomó volt, fegyverzetüket 8 
db 150 mm-es ágyú alkotta.32 A Frankfurt a Wiesbaden-
osztályhoz33 tartozott, a német könnyűcirkáló-építés új irány-
vonalát képviselte. 1912-ig a németek kiscirkálókat építettek, 
amelyek méretben, fegyverzetben, sebességben elmaradtak a 
lehetséges brit ellenfeleiktől. A Wiesbaden-osztály hajói voltak 
az elsők, amelyek már nagyjából egyenrangúak voltak a brit 

                                                           
30 Reuter, Ludwig von (1869-1943), német tengernagy. A világháború 
kitörésekor sorhajókapitány, a Derfflinger parancsnoka, majd a 2. felderítő 
csoport könnyűcirkálóit irányította. 1916 novemberében kapott 
ellentengernagyi kinevezést. 1918-ban ő hajózott át a hadiflottával Scapa 
Flowba az internálóhelyre. 
31 A császári haditengerészetnél a ’grosse Torpedoboot’ (= torpedóhajó) 
megnevezést használták a torpedórombolóra, a brit elnevezés a destroyer – 
romboló – volt. 1934 után épített új rombolók már a ’Zerstörer’ megjelölést 
kapták. A német torpedóhajók lassabbak és gyengébbek is voltak, mint a brit 
ellenfeleik, ezért korlátozottan használhatták csak őket a bevetések során és 
szinte mindig nagyobb hajók támogatására szorultak. 
32 GRÖNER 1965, 182. o. 
33 A Wiesbaden elsüllyedt a jütlandi csatában. 
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könnyűcirkálókkal. Az 5.180 tonnás hajó 8 db 150 mm-es 
gyorstüzelő ágyút kapott, és sebessége elérte a 27,5 csomót.34 
Reuter kötelékének legkisebb cirkálója a Pillau volt. Az erede-
tileg orosz megrendelésre gyártott Pillau-osztály35 hajóit a há-
ború kitörésekor a németek lefoglalták és saját flottájuknál 
állították szolgálatba. A 4.390 tonnás cirkáló 8 db 150 mm-es 
gyorstüzelő ágyút kapott, sebessége elérte a 27,5 csomót.36 A 7. 
torpedóhajó flottilla egy vegyes csoportosítás volt, amelyet a 
12. – V43, V44, V45 – és a 14. – G92, G93, V83 – félflottillából, 
valamint 2 további hajóból – S62, G87 – állítottak össze. A sok-
színű elnevezésük ellenére e hajók testvérhajók voltak. A né-
met flotta a rombolókat sorszámozta, a sorszám előtti betűk a 
’G’, az ’S’ és a ’V’ a gyártási helyét határozták meg.37 A német 
torpedóhajók fegyverzete kezdetben 3 db 88 mm-es gyorstüze-
lő ágyúból állt, ezeket 1916 után 105 mm-esekre cserélték. E 
fejlesztéssel tűzerőben már felvehették a versenyt a brit rom-
bolókkal. A hajók vízkiszorítása 900-960 tonna, sebessége 33-
34 csomó között mozgott. Az első világháború vége felé a né-
met flottában gyakran alkalmaztak ilyen vegyes csoportosítá-
sokat. Az egyre fokozódó nyersanyaghiány miatt a hajók idő-
szakos karbantartása elhúzódott, a háború elején létrehozott 
flottillák hiányosak voltak, ezért ideiglenesen összevonásokkal 
„pótolták a hiányokat”. 

A németek tanultak az első helgolandi csatából. Csataha-
jók és csatacirkálók ugyan nem kísérték közvetlenül a felderítő 
csoportot, de Wilhelmshavenben állandó kifutási készenlétben 
állt egy csatacirkáló, és általában Helgoland közelében gyakor-
latozott egy csatahajó-kötelék, hogyha kell, akkor beavatkoz-
hasson.38 Október 17-én Wilhelm Souchon altengenagy39 pa-

                                                           
34 GRÖNER 1965, 180. o. 
35 Testvérhajója, az Elbing elsüllyedt a jütlandi csatában. 
36 GRÖNER 1965, 178. o. 
37 A ’G’ a kieli Germaienwerft-et, az ’S’ az elbingi F. Schichau-t, a ’V’ a 
hamburgi A.G. Vulcan hajógyárat jelentette. Uo. 241. o. 
38 A kifutási készenlét azt jelentette, hogy ezek a hajók bármikor 
elindulhattak bevetésre. A készenlét megkövetelte, hogy a hajók legénysége a 
fedélzeten tartózkodjon, és feltöltött készletekkel álljanak a horgonyon. A 
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rancsnoksága alatt a IV. csatahajó flottillába tartozó Kaiser és a 
Kaiserin csatahajók reggel kifutottak Wilhelmshavenből egy 
Helgoland melletti gyakorlatra, valamint az I. felderítő cso-
porthoz tartozó Hindenburg csatacirkáló gőz alatt várta a kifu-
tási parancsot Wilhelmshavenben. A csata helyszínéig kb. 6-7 
óra az út még a Hindenburgnak is teljes sebességgel, azaz a 
csatcirkálónak minimális esélye volt beavatkozni a küzdelem-
be, viszont a Kaiser és a Kaiserin jó pozícióban volt a segítség-
nyújtáshoz. A Kaiser-osztály40 két nagy csatahajója a németek 
2. generációs dreadnoughtja volt. A 24.724 tonnás hajók 5x2 db 
305 mm-es ágyújúkkal bármelyik brit hajóval felvehették a 
harcot, erős páncélzatuk és pontosan tervezett méhsejt szerke-
zetük miatt komoly találatokat is elviseltek. A konstrukció 
gyenge pontja a 22-23 csomós sebessége volt, mivel a gyen-
gébb brit hajók elmenekülhettek előlük.41 
 
 

A csata 
 
A csata42 elején az időjárás egyértelműen a Royal Navynek 
kedvezett, mivel az erősen párás, néhol ködös időben szinte 

                                                                                                                     
hajók kazánjait is folyamatosan fűtötték, hogy azonnal tudjanak gőz adni a 
hajóműveknek. 
39 Souchon, Anton Wilhelm (1864-1946), a német haditengerészet 
tengernagya. Az első világháború kezdetén a földközi-tengeri hajóraj 
parancsnoka, majd a török zászló alatt hajózó Yavuz Sultan Selim – Goeben – és 
Midilli – Breslau – hajórajt irányította a Fekete-tengeren. 1917-ben tért haza 
Németországba, itt a IV. csatahajó-flottilla, majd a kieli támaszpont 
parancsnoka lett. 
40 Az osztály névadó hajója a Kaiser mellett az osztályhoz tartozott a Friedrich 
der Grosse, a Kaiserin, a König Albert és a Prinzregent Luitpold. A Hochseeflotte 
zászlóshajója a Friedrich der Grosse volt. 
41 GRÖNER 1965, 84. o. 
42 A német forrásokban kisebb ütközet, csetepatéként írják le a csatát. A ’das 
Gefecht’ (= csata, ütközet, összecsapás) főnév is erre utal. A brit 
szakirodalomban a ’battle’ (= csata) olvasható. A britek egyértelműen „nagy” 
csatának tekintik az ütközetet, míg a németek a „nagy” csatákat ’der 
Schlacht’ néven említik. A német és a brit flotta csatáról készült hivatalos 
jelentéseiben és leírásaiban 1 óra időkülönbség van az események között, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarlós István 

263 
 
 
 
 
 
 
 
 

észrevétlenül megközelíthették a német aknaszedő flottát és a 
kísérőhajókat. A Courageous 8.30-kor észlelte a német hajókat, 
Reuter könnyűcirkálóin 8.35-kor vették észre az ellenséget.43 A 
maximálisan 20 csomóval haladó aknakereső flottilla kimene-
kítése volt a németek elsődleges célja, amit füstköd fejlesztésé-
vel gyorsan megoldottak. A 8 német romboló kötelékben ma-
nőverezve segítette az aknaszedők menekülését északkeleti 
irányban, csak a Kehdingen kapott végzetes találatot, bár az 
ütközetből kimenekült és csak később süllyedt el. 8.37-kor 
Reuter a teljes német köteléket délkeletnek fordította és mene-
kült a kb. 80 mérföldre lévő német aknamezők felé. A megkö-
zelítéskor a briteket segítő köd most a németeket segítette, 
mivel a rossz látási viszonyok miatt a brit hajók nem használ-
hatták ki a tűzfölényüket a németekkel szemben. A brit cirká-
lók 152 mm-es lövegei a német cirkálók 150 mm-eseivel szem-
ben 8 mérföldes lőtávolságból hatástalanok voltak – fordítva 
szintén –, csak a Glorious és a Courageous 380 mm-es ágyúi 
jelentettek veszélyt a németekre. A briteknek további hátrányt 
jelentett a tűzvezetési rendszerük. A Royal Navy a hadihajók 
tűzvezetésére a Dreyer-rendszert alkalmazta, amely a párhu-
zamos vonalban haladó ellenséggel szemben jól használható 
volt, de a folyamatosan irányváltó, menekülő ellenfél üldözés 
közbeni folyamatos tűz alatt tartására szinte használhatatlan-
nak bizonyult.44 A csatához 10.00-kor csatlakozott a Repulse 
csatacirkáló is. Phillimore ellentengernagy az ütközet kezdeté-
ről beérkező jelentés után elhagyta hajóraját, mivel a King Ge-
orge V. vezette csatahajóknak a maguk 21 csomós sebességük-
kel esélyük sem volt felérni az ütközethez, de ugyanez volt a 
helyzet a Lion, Princess Royal és Tiger csatacirkálókkal is. Egye-
dül a Repulse volt képes 32 csomóra, amelyet kihasználva más-
fél órával a csata kezdete után elérte az ellenséget és tüzet nyi-

                                                                                                                     
mivel a német flottánál a berlini idő szerint vezették a hajónaplót és 
rögzítették az eseményeket, míg a britnél a greenwich-i idő szerint jártak az 
órák. 
43 PEMSEL 2006, 1014. és 1017. o., valamint KIRCHHOFF 1921, 360-361. o. 
44 Sir Frederic Charles Dreyer kapitány által kidolgozott tűzvezetési rendszer. 
A Dreyer-tábláról részletesebben lásd: SPECTOR 2002, 44-46. o. 
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tott Reuter könnyűcirkálóira. A Königsberg könnyűcirkálót 
10.00-kor eltalálta egy 380 mm-es lövedék a felépítményen.45 A 
cirkáló kigyulladt, a felépítménye kiégett és a tüzelést is be-
szüntette, de sebessége nem csökkent, menekült tovább délke-
leti irányban. A találat is jelezte, hogy a három nagy brit hajó 
kihasználva a sebességkülönbségét elérte a megfelelő lőtávol-
ságot és bemérte a német köteléket, a brit könnyűcirkálók is 
„biztonságos” lőtávolba értek. A szorongatott helyzetük elle-
nére a német cirkálók is elértek egy súlyos találatot a Calypson. 
A cirkáló parancsnoki hídja kapta a találatot, a felépítménye 
kigyulladt, a kapitánya meghalt. Az irányítási problémák mi-
att a Calypso az oszlop végére állt be, majd lemaradt és fokoza-
tosan kivált a sorból.46 A Repulse, a Courageous és a Glorious 
együttes tűzereje komoly problémát jelentett a német parancs-
noknak, mivel a kötelékben mozgó hajóit a nagy ágyúkkal már 
könnyen lesöpörhették. 10.00-kor a német rombolók elszakad-
tak a cirkálóktól, és a cirkálók is különváltak, ezzel a brit hajó-
kat is egyedi manőverezésre és tűzerejük megosztására kény-
szerítették. Emellett Reuter már tudta, hogy Souchon hajóraja, 
a Kaiser és a Kaiserin már közel vannak, azaz belátható időn 
belül ők kerülnek tűzfölénybe. 10.30-kor egyszerre több ese-
mény is történt. Reuter cirkálói legyezőszerűen szétváltak, a 
sérült Königsberg és a Pillau maga után vonta a brit könnyűcir-
kálókat dél felé módosítva irányát – egy rövid ideig teljesen 
délnek hajóztak –, ezzel a beérkező német dreadnoughtok elé 
kívánták csalni üldözőiket. A Frankfurt és a Nürnberg pár fok-
kal észak felé tért ki nyomában a brit csatacirkálókkal. 47 10.30-
kor a német kötelék felbomlásával együtt a brit cirkálókon 
észlelték a IV. csatahajó-flottilla két egységének füstcsíkját a 
láthatáron. Souchon hajói 10.40-kor nyitottak tüzet a brit cirká-
lókra, a harmadik sortüzük eltalálta a Caledont. A találat után 
10.44-kor az 1. és a 6. könnyűcirkáló squadron nagy ívben 

                                                           
45 A találatot mind a Repulse, mind a Glorious a magáénak vallja, feltehetően 
az utóbbi volt eredményes. KIRCHHOFF 1921, 360-361. o. 
46 Uo. 
47 PEMSEL 2006, 1017. o. és KIRCHHOFF 1921, 360-361. o. 
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északnak fordult, majd északnyugati irányban visszavonult.48 
A német dreadnoughtok érkezését észlelve ugyanezt tette az 
1. cirkáló squadron és a Repulse is egy déli irányban végrehaj-
tott fordulóval. Souchon belátta, hogy lassú csatahajóival csak 
elkergethette a brit hajókat, az üldözésükre és elsüllyesztésük-
re esélye sincs.49 A lehetőségeit felmérve a német parancsnok 
visszafordult és a még mindig lángoló, sérült Königsberg tá-
mogatását tartotta elsődleges célnak. 11.00-kor a brit kötelék 
eltűnt északnyugat felé a ködben, Reuter és Souchon össze-
gyűjtötte a szétszóródott német hajókat és elindult a hazai 
kikötők felé.50 
 

 
A 2. helgolandi csata térképvázlata51 

 
 
 

                                                           
48 Uo. 
49 Uo. 
50 Uo. 
51 PEMSEL 2006, 1017. o. 
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Eredmények, következmények 
 
A számszerű eredményeket nézve a németek 2 találatot értek 
el, egy brit könnyűcirkáló súlyosan megsérült, egy másik 
könnyebb sérüléseket szenvedett. A britek 1 találatot értek el 
egy német könnyűcirkálón, amely súlyosan megsérült. A csata 
kezdetén a britek elsüllyesztették a Kehdingen aknaszedő hajót. 
Az ütközet időtartamához és a kilőtt gránátok számához vi-
szonyítva ez nagyon gyenge eredmény mindkét fél részéről. 

A németek egyértelműen sikerként könyvelhették el, 
hogy a kétórás ütközetben nem szenvedtek komoly vesztesé-
get, a jelentős túlerőben lévő britekkel szemben tartani tudták 
magukat és az aknaszedő-flottillájukat is kimenekítették. Az 
1916-ban még aktív német flotta 1917-ben az Északi-tengeren 
már csak minimális kockázatot vállalat, a britek akcióira rea-
gálva védekezett, de ha lehetett, kerülte az összecsapást. A 
Helgoland-környéki aknamezők biztonságában végrehajtott 
járőrözésen és gyakorlatozáson felül a Hochseeflotte erejéből 
többre már nem futotta, ezzel viszont nem lehetett a háborút 
megnyerni. A német császári haditengerészet tehetetlensége – 
veresége – nagyban hozzájárult a központi hatalmak első vi-
lágháborús vereségéhez. 

A brit flotta számára egyértelművé vált, hogy az 1914-es 
sikerüket nem ismételhetik meg, mert a németek ébersége még 
nem lankadt. A nagy egységeikkel védték a nyugat felé járő-
röző flottájukat. Az ütközetben bevetett csatacirkálóik nagyon 
gyenge teljesítményt nyújtottak olyan szerepkörben, amelyre 
eredetileg is tervezték őket. Az 1914-15-ben Fisher tengenagy 
elképzelései szerint, a német portyázók elfogására épített 
Glorious, Courageous és Furious – utóbbi az ütközetben nem 
vett részt – gyakorlatilag használhatatlan hadihajók voltak. A 
náluk sokkal erősebb Repulsezal támogatva sem vállalták fel a 
német csatahajókkal a harcot. A csatacirkáló, mint építési kon-
cepció volt hibás, és ezt ekkorra már minden hadiflottánál 
belátták, 1917. november 17. után már csak egyetlen csatacir-
kálót bocsátottak vízre – a britek a Hoodot –, a többit vagy visz-
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szabontották, vagy átépítették repülőgép-hordozónak.52 A 2. 
helgolandi csata volt brit részről a csatacirkálók utolsó önálló-
an megvívott tengeri ütközete. 
 
 

Felhasznált irodalom 
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52 Erről lásd részletesebben: KEEGAN 1998, 153-158. o. 
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SIPOS BALÁZS 

 

AZ 1968-AS CSEHSZLOVÁK INTERVENCIÓ 

MEGJELENÉSE A BARANYA MEGYEI DUNÁNTÚLI 

NAPLÓ CÍMŰ NAPILAPBAN 
 
 

Bevezetés 
 
Pécs város 1945 és 1990 közötti építéstörténetének kutatása 
közben gyakran találkozom olyan témákkal, amelyek mellé 
mindig megjegyzem, hogyha egyszer lesz időm, mindenképp 
szeretnék foglalkozni vele. Ilyen téma számomra az 1968-as 
csehszlovák intervenció története is, amelyre a helyi sajtóban 
figyeltem fel. Nagyon kíváncsi lettem ugyanis, hogy korábbi 
egyetemi tanulmányaimhoz képest a Dunántúli Napló miként 
számolt be a korszakban az eseményről. Állandó vita a törté-
nészek körében, hogy a sajtó, mint forrásanyag, milyen szinten 
releváns egy kutatásban, mégis elsősorban az érdekelt e ta-
nulmány írása közben, hogy egy pécsi polgár miként láthatta 
az 1968-as csehszlovák történéseket, ha csak a helyi újságból 
értesülhetett az intervenció eseményeiről. 

Az 1968-as „Prágai tavasz” feldolgozottsága a szakiro-
dalmat tekintve jónak mondható, ami elsősorban annak kö-
szönhető, hogy a rendszerváltás után a történészek elkezdték 
feldolgozni a kommunizmus időszakának fontosabb esemé-
nyeit, az eseménytörténettel kapcsolatban szinte teljes képet 
kaphatunk az 1990 után készült munkákból. E tekintetben 
négy írást választottam ki, amiből az elméleti alapot kívánom 
felépíteni, amit később ütköztetni kívánok a Dunántúli Napló 
cikkeivel. 
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Hasonló kutatást már készítettek a témával kapcsolatban, 
más újságokkal és csak a bevonulás utáni első három nap 
eseményeit dolgozták fel részletesen.1 

Bővebb elemzésre a terjedelmi korlátok miatt nekem sincs 
lehetőségem, ám levonhatunk általános következtetéseket, 
amely kiváló képet ad az 1960-70-es évek – a Kádár-korszak 
első felének – magyar újságírásáról, kiváltképp, ha külpolitikai 
témáról volt szó. 
 
 

Külpolitikai előzmények a szakirodalom tükrében 
 
A Szovjetunió a második világháború után olyan biztonságpo-
litikai koncepciót fogalmazott meg, amely tartalmazta az úgy-
nevezett puffer államok rendszerét, mely országok hatalmi 
berendezkedését a Szovjetunió határozta meg. Ezen államok 
feladata lett volna (egy esetleges háború esetén), hogy az első 
csapásokat ezek szenvedjék el és ne közvetlenül a Szovjetunió, 
másrészt felvonulási területnek számítottak a Vörös Hadsereg 
számára a nyugati országok elleni támadás során.2 

Ha a korszak (1965-1968) legfontosabb külpolitikai ese-
ményeit vizsgáljuk, akkor egyértelműen kiemelkedik közülük 
a vietnámi háború. Hruscsov nem kívánt komolyabban be-
avatkozni a háború menetébe, még annak ellenére sem, hogy 
az Egyesült Államok számára ez nagy presztízsveszteséggel és 
emberveszteséggel járt. Az észak-vietnámiak egyedül képtele-
nek lettek volna feltartóztatni az amerikai erőket, ezért a másik 
vörös nagyhatalomhoz, Kínához fordultak. Hruscsov eltávolí-
tása után Brezsnyev már másképp határozta meg a Szovjet-
unió Vietnám-politikáját, elkezdtek modern fegyvereket szállí-
tani a helyi kommunista erőknek. Mindez azonban együtt járt 
azzal is, hogy a Szovjetuniónak a nyugalom és a helyzet kon-

                                                           
1 A kutatásról bővebben: LIVITS 2009. 
2 VIDA 1998, 41. o.  
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zerválása volt az érdeke nem csak keleten, hanem egész Euró-
pában.3 

A nyugati államok közül Franciaországgal javultak a kap-
csolatok, míg az NSZK-val hűvös maradt a viszony. Bonn-t a 
szovjet propaganda szinte folyamatosan militarizálással, illet-
ve revizionizmussal vádolta, ahogy tette ezt az 1950-es évek 
óta folyamatosan.4 

Kelet-Európában a helyzet kicsit könnyebb volt a Szovjet-
unió számára. Az 1956-os események után ugyanis minden 
Varsói Szerződéshez tartozó állam kétszer is meggondolta, 
milyen reformokat hajt végre az országában. Emiatt a szovjet 
jelenlétet csökkenteni is lehetett, amire nagy szükség volt, mi-
vel 1962-ben a szovjet-kínai kapcsolatok egy potenciális hábo-
rúval fenyegettek.5 A majd 7.000 km-es határon végül nem 
következett be konfliktus, ám a szovjet hadvezetés számára 
igen komoly anyagi áldozatokkal járt a védelem megszervezé-
se. 

Visszatérve Kelet-Európára, a nyugalom inkább csak fel-
színes idill volt. A Szovjetunió számára a status quo fenntartá-
sa volt az elsődleges prioritás. Ha a 20. század első 60 évének 
történetét vizsgáljuk, lássuk be, ezt a nyugalmi állapotot nehéz 
volt hosszabb távon fenntartani. Előbb Albánia fordított hátat 
a „vörös óriásnak”, majd 1964-től kezdődően Románia okozott 
szinte állandó problémát az SZKP vezetése számára. A sok-
sok külön utat azonban a Ceausescu-rendszer kemény dikta-
tórikus berendezkedése ellensúlyozta, amely együtt járt a bel-
ső nyugalom fenntartásával, amire mindennél nagyobb szük-
sége volt a Szovjetuniónak. Mindezek ellenére Romániára 
szinte semmiben sem számíthattak, sőt félő volt, hogy a 
különutas Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia szövetsé-
gessé válhat a keleti-blokk rendszerén belül, amelynek egy-
részt voltak történelmi hagyományai (kisantant), másrészt a 
szovjet vezetés számára ez egyet jelentett volna a puffer zóna 

                                                           
3 KRAUSZ 1997, 515-516. o. 
4 VIDA 1998, 41. o. 
5 Uo. 
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elvesztésével, ami elfogadhatatlan veszteség lett volna a szu-
perhatalom számára. 

A Szovjetunió így sem maradt egyedül. A Varsói-
szerződés államainak másik csoportját az úgynevezett „vashá-
romszög” (Szovjetunió, Lengyelország, NDK), vagy Bulgáriá-
val kiegészülve a „vasnégyszög” jelzővel szokták illetni.6 A 
Brezsnyev, Gomulka, illetve Ulbricht által alkotott tengely 
Zsivkovval kiegészülve a konzervatív tábort erősítette, és 
utóbbiak jórészt a Szovjetunióval értettek, illetve esetenként 
túl is teljesítették az elvárásokat. 

Magyarország helyzete 1956 óta nem sokat változott a tá-
boron belül. Bár Kádár több kérdésben hamar szembetalálta 
magát az NDK-val, Lengyelországgal vagy éppen a Szovjet-
unióval, ám amint úgy érezte, hogy túl messzire ment, beállt a 
sorba a többiek mellé. Ez a viselkedés a legjobban a Csehszlo-
vák 1968-as eseményekben csúcsosodott ki.7 
 
 

Csehszlovákia belpolitikai helyzete a szakirodalom tük-
rében 
 
Csehszlovákia 1948 júniusában vált a keleti blokk csatlós or-
szágává. Klement Gottwald Sztálin nyomdokaiban járva erősí-
tette meg a hatalmát, amelyet haláláig, 1953-ig semmi sem 
zavart meg. Az első titkári pozíciót ekkor Antonín Zápotocký 
örökölte, ám négy év után ő is meghalt. Ezután Antonin 
Novotny kapta meg a posztot, akinek közel egy évtizedes reg-
nálása során már jóval több problémával kellett szembenéznie, 
mint elődeinek.8 

Hatalmát két dolog veszélyeztette igazán. Az első prob-
lémát a gazdasági nehézségekhez vezethetjük vissza.9 Bár 
Csehszlovákián belül a cseh tartományok voltak az egykori 

                                                           
6 Uo. 42. o. 
7 Uo. 43. o. 
8 NÉMETH 2005, 284-305. o. 
9 Uo.  
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Osztrák-Magyar Monarchia legfőbb ipari körzetei – ami ebben 
az időszakban sem változott –, ennek ellenére modernizáció-
juk nem követte sem a fejlettebb nyugati, sem a szovjet ipar 
ütemét. Bár a KGST-n belül – és akár a világviszonylatban is – 
elismert márkának számított a Skoda (gépjármű), a Tesla (hír-
adástechnikai termékek), a Tátra (teherautó) vagy a Jawa (ke-
rékpár) és gazdag volt az ország ásványkincsekben is,10 min-
dezek ellenére a 1960-as években szovjet kölcsönök tartották 
életben északi szomszédunk gazdaságát. 

A gazdasági problémákon kívül komoly társadalmi fe-
szültségek is súlyosbították Csehszlovákia gondjait, amelyből 
kiemelkedik a négy nemzet egymással szembeni viszonya. A 
magyarok és a németek a Benes-dekrétumok alapján elvesztet-
ték politikai szerepüket, ezért a szláv többség alakította az 
ország sorsát. Azonban a cseh és szlovák politikusok között is 
gyakran alakultak ki nézetkülönbségek az ország irányításával 
kapcsolatban. A szlovák politikusok úgy érezték, a csehek 
kizárják őket a legfelsőbb hatalmi pozíciókból, míg a csehek 
nem kívánták a déli országrész lakóit a fontosabb politikai 
pozíciókba beengedni. 

Novotny hatalma vége felé egyre több emberben valós 
vagy csak vélt ellenfelet látott. A pozíciója a Varsói Szerződés 
országainak vezetőihez hasonlóan Moszkva döntésén múlott. 
Helyzetét azonban tovább rontotta, hogy nem tartozott a 
Brezsnyev által támogatott pártvezetők közé.11 A szovjet veze-
tők ezért, amint alkalmuk nyílt, áldásukat adták rá, hogy el-
mozdítsák a számukra is egyre terhesebbé váló Novotnyt, 
akivel szemben megjelent egy valós alternatíva. Alexander 
Dubcek a szlovák kommunista párt vezetője volt és tovább 
javította esélyeit, hogy „moszkvabarátnak” számított.12 1968 
januárjában Moszkva beleegyezésével elkezdődtek a változá-
sok Csehszlovákiában. Dubcek került a Csehszlovák KB élére 

                                                           
10 Csehszlovákiában nagy mennyiségben van bányászható fekete- és 
barnakőszénben, továbbá fellelhető az atomkorszak egyik legfontosabb 
ásványkincse, az urán, de található itt ezüst, vasérc és némi kőolajjal is. 
11 Lásd bővebben: KUN 2008, 33. o. 
12 Uo. 31-48. o. 
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és olyan szakembereket ültetett maga mellé, mint Oldrich 
Cernik, Dr. Lubomir Strugal, Jozef Korcak vagy Ota Sik.13 Ez-
zel megkezdődtek a lassú változások, amelyeket a csehszlovák 
konzervatív körök hamar fékezni kezdtek, illetve kapcsolataik 
révén aggodalmaiknak adtak hangot a Szovjetunió pártvezető-
inél, akik aggódva kezdték el figyelni a változásokat. 

A csehszlovák reformfolyamatok érintették az élet szinte 
minden területét. Mindezen változások azonban nem jelentet-
ték, hogy Dubcek és a párt vezetése ki akart volna válni a Var-
sói Szerződésből vagy a KGST-ből. Mindössze csak azt, hogy 
Romániához és Jugoszláviához hasonlóan politikai és gazda-
sági értelemben szabadabbá akartak válni. 

E változásokat nem mindenki nézte jó szemmel. Míg Ro-
mánia, Jugoszlávia és részint Magyarország örült a változá-
soknak, addig a „vasnégyszög” tagjai folyamatosan ellenérzé-
süket tolmácsolták Csehszlovákia, illetve a Szovjetunió felé. 
1968 tavaszától kezdődően négy nagyobb találkozót hívtak 
össze, amelyeken megpróbálták rávenni a Dubcek-i vezetést a 
reformok leállítására. 

Magyarország szerepe a kérdésben kettősnek mondható. 
Támogatta a csehszlovák változásokat, hiszen 1968. január 1-
jével hazánkban is elindult az „Új gazdasági mechanizmus” 
nevű gazdasági program, amelynek több pontját északi szom-
szédunk is átvette, így annak negatív megítélése érintette vol-
na hazánkat is. Kádár épp ezért egyfajta közvetítő szerepet 
próbált ellátni a két tábor között, ám amikor döntés elé állítot-
ták, nem volt kérdés, hogy Magyarország melyik oldalt vá-
lasztja. 

A Szovjetunió és szövetségesei nem csak a tárgyalóasztal 
mellett próbáltak nyomást gyakorolni északi szomszédunkra. 
1968 májusában a „vasnégyszög” államai Magyarországgal 
kiegészülve nagyszabású hadgyakorlatot szerveztek Csehsz-
lovákia területére. A „Summava” fedőnevű katonai felvonu-
lást egyértelműen a nyomásgyakorlás és a megszállás előké-

                                                           
13 Uo. 48-60. o. 
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szítéseként lehetett értelmezni.14 A kezdetét hivatalosan június 
19-ére tűzték ki, ám az első alakulatok már május 30-án átlép-
ték a csehszlovák határt. Az összesen 24 ezer fő részvételével 
megrendezett felvonulás végén (augusztusban) a szovjet kato-
nai alakulatok csak nehezen akarták elhagyni az ország terüle-
tét.15 

A hadgyakorlat ideje alatt felgyorsultak az események. A 
nyomásgyakorlásra válaszul beindult a csehszlovák bel- és 
külpolitikai gépezet. Az előbbit tekintve Dubcek kész helyze-
tet akart teremteni azzal, hogy szeptemberre összehívta a 
CSKP XIV. kongresszusát, ahol nem titkolt szándékkal az ösz-
szes konzervatív vezetőt le akarta váltani a párt éléről, míg a 
diplomáciában formálódni látszott – amitől a szovjet vezetés 
joggal félt –, hogy létrejön a Varsói Szerződés táborán belül 
egy Prága-Bukarest-Belgrád háromszög. Bár utóbbi vezetők 
látogatását (Tito: 1968. augusztus 9-11.;16 Ceausescu: 1968. 
augusztus 15-16.)17 már nem akadályozhatták meg, de a pár-
ton belüli teljes átrendeződést nem nézték végig tétlenül. 1968. 
augusztus 17-én az SZKP PB meghozta a végső döntést, ame-
lyet 18-án közöltek Bulgáriával, Lengyelországgal, Magyaror-
szággal és az NDK-val, hogy augusztus 20-án éjfélkor bevo-
nulnak Csehszlovákia területére. 
 
 

A krízis előzményei a Dunántúli Napló tükrében 
 
Meglepődve vettem tudomásul várostörténeti kutatásaim 
közben, hogy a prágai tavaszt megelőző évtől kezdődően mi-
lyen részletességgel írnak Csehszlovákia belpolitikai, illetve 
gazdasági nehézségeiről, majd a bevezetett Dubcek-i refor-
mokról. 1968 januárjától augusztus 20-ig összesen 134 cikkben 

                                                           
14 BOROS 1998, 6. o. 
15 VIDA 1998, 41. o. 
16 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 12. 2. o.: Prágába érkezett a 
jugoszláv pártküldöttség. 
17 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 16. 2. o.: Román párt- és 
kormányküldöttség Prágában. 
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foglalkoztak az ország bel- és külpolitikai helyzetével. Érde-
mes megjegyezni, hogy a Dunántúli Napló javarészt a „béketá-
bor”, azon belül is elsősorban a szovjet hírügynökségek jelen-
téseit vette át, amit kiegészítettek az MTI által készített írások-
kal. Ezeket közölték a címlapon és a második oldalon a külpo-
litikai rovatban. 

Az intervenció előtti időszakot nézve az írásokat két cso-
portba osztottam. Az elsőbe kerültek a rövidebb írások, ame-
lyek nagy része a 24 óra a nagyvilágban című rovatban jelentek 
meg, hosszúságuk 2-3 mondatra korlátozódott, csak rövid 
hírközlésre használták (pl. Ceausescu látogatása Csehszlová-
kiában). Néha e rövid hírek között is találhatunk fontos infor-
mációkat. Erre a legjobb példát a bevonulás előtti napokban 
megjelent cikkek szolgáltatják (Grecsko marsall látogatása az 
NDK-ban állomásozó szovjet csapatoknál;18 Baráti hadseregek 
vezetőinek találkozója;19 Grecsko marsall napi parancsa),20 
amelyek mintegy előre jelezték, hogy valami készülődik 
Csehszlovákia körül. 
A cikkek nagyobbik részét a hosszabb terjedelmű írások közé 
sorolhatjuk. Ezek legtöbbje negyed és fél oldal hosszúságú, de 
a legfontosabb találkozóknak és a reformok bemutatásának 
gyakran szenteltek egy teljes A/3-as oldalt is. 

A cikkek hangvétele szinte mindvégig leíró jellegű, de 
megjelentek bátorító hangok, sőt egyes írások esetében felfe-
dezhetjük már-már a támogatást is. Ilyen Dubcek első titkárrá 
való kinevezése, amelyet az újság hatalmas lelkesedéssel fo-
gadott.21 

Dubcek hatalomra kerülésével párhuzamosan megugrott 
azon cikkek száma, amelyek a csehszlovák reformokat mutat-

                                                           
18 Uo. Grecsko marsall látogatása az NDK-ban állomásozó szovjet 
csapatoknál. 
19 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 18. 2. o.: Baráti hadseregek 
vezetőinek találkozója. 
20 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 19. 2. o.: Grecsko marsall 
napiparancsa. 
21 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. január 06. 1. o.: Ülésezett a CSKP Központi 
Bizottsága: Változások a vezetésben . 
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ták be. Az nem újdonság, ha egy új vezető lép be a politikába 
és a különböző sajtóorgánumok bemutatják a programját, de 
az átlagosnál jóval többet foglalkoztak északi szomszédunk 
reformtörekvéseivel. Ha számszerűsítjük azokat a cikkeket, 
amelyek ekkor jelentek meg a szocialista országokról, akkor 
elmondhatjuk, hogy a már említett 134 cikkel Csehszlovákia 
magasan kiemelkedik a többi kelet-európai ország közül. Ro-
mánia ugyanezen a listán 36, Lengyelország, – ahol március-
ban diáklázadás tört ki – 47, Jugoszlávia 78, míg Bulgária 
mindössze 18 írásban jelent meg, és ezek nagy része a már 
említett 24 óra a nagyvilágban című hírrovatban. 

Hónap 
Rövid cikk 

(db) 
Hosszú cikk 

(db) 
Összesen 

(db) 

január 1 4 5 

február 3 10 13 

március 4 17 21 

április 3 12 15 

május 8 8 16 

június 4 14 18 

július 13 11 24 

augusztus 7 15 22 

Összesen (db) 43 91 134 
1. táblázat: A Dunántúli Naplóban Csehszlovákiáról megjelent cikkek 

1968. január 1. – augusztus 20. közt22 

A Dunántúli Napló természetszerűleg a Kádár-Dubcek találko-
zókkal foglalkozott a leghosszabban, ebből alakult ki egy álta-
lános kép, amely azt mutatta, hogy a két ország kapcsolata 
kiegyensúlyozott, kifejezetten baráti. Utólag a történészek a 
magyar pártvezető viselkedését különböző módon értékelték. 
Például Kun Miklós A „Prágai Tavasz” titkos története című 
munkájában azt állítja, hogy ez az idilli kép közel sem volt 
igaz, és Kádár kettős politikát folytatott. Feltevése szerint Ká-
dár Dubcek előtt támogatóként jelent meg, de amint a magyar 

                                                           
22 A megszállás 1968. augusztus 21-én 0.00-kor kezdődött. 
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párt első embere Moszkvával került szembe, hamar feladta 
álláspontját és a Szovjetunió érdekeihez igazította viselkedé-
sét, amelyből Kun Miklós szerint nem maradt ki a csehszlovák 
pártvezető utáni kémkedés sem. Persze erről az újság olvasója 
mit sem tudhatott, így számára maradt a felhőtlen jó viszony 
látszata.23 

Ezzel szemben például Földes György másképp mutatja 
be Kádár helyzetét. Ő ugyanis úgy látja, hogy Kádár egyfajta 
összekötővé próbált válni a két nézetvilág között (Szovjetunió-
Bulgária-Lengyelország-NDK vs. Csehszlovákia). Amint dön-
tés elé állították, kénytelen volt belátni, hogy a Szovjetunió 
érdeke Magyarország érdeke is, nehogy hazánkat belekeverjék 
a konfliktusba a csehszlovákok oldalán.24 

Ennek megfelelően a nyár második felétől némi változás 
állt be a cikkek hangvételében. A különböző 2-4, illetve 5 olda-
lú tárgyalások során egymás után szólították fel Csehszlováki-
át a konzervatívabb beállítottságú szocialista országok, hogy 
térjenek vissza az eddigi útra és adják fel a liberalizációs re-
formokat. Mindezzel együtt szinte teljesen eltűntek a támoga-
tó írások és már csak szimpla közlések jelentek meg. Ez alól 
kivételnek mondható a csehszlovák gazdaság élénküléséről 
szóló júliusi cikk, amelyben igazolták a Dubcek-féle átalakítá-
sokat.25 Ez a cikk nem volt véletlen, mivel a csehszlovák gaz-
dasági reformok kísértetiesen hasonlítottak a magyar Új gaz-
dasági mechanizmus által végrehajtott változtatásokra. 
 

 
A kéthónapos intervenció interpretálása a Dunántúli Nap-
lóban 
 
1968. augusztus 20-án, míg egy átlag magyar állampolgár a 
magyar televízióban a Táncdal fesztivál döntőjét nézte, csapa-

                                                           
23 KUN 2008, 72-88. o. 
24 FÖLDES 2015, 87-95. o. 
25 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. július 27. 2. o.: Csehszlovákia népgazdasága 
az első félévben. 
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taink szovjet, lengyel és bolgár alakulatokkal már a csehszlo-
vák határok mentén felsorakozva várták az éjfélt. 21-én 0 óra-
kor végül megindultak a megszálló erők, hogy leverjék a ké-
sőbb csak „prágai tavasznak” nevezett reformfolyamatot. Miu-
tán a csehszlovák hadsereg ellenállás nélkül a laktanyáiban 
vészelte át az egyhónapos megszállást, a mintegy 600.000 főre 
becsült, javarész szovjetekből álló szövetséges alakulatok gond 
nélkül elfoglalták északi szomszédunkat.26 A magyar csapatok 
létszámát Pataky Iván 12.500 főben állapította meg, amelyet 
kiegészített 155 harckocsi, 200 különféle űrméretű tábori és 
légvédelmi löveg, valamint több mint 2.000 egyéb különféle 
gép és harcjármű.27 A magyar néphadsereg feladata elsősor-
ban a Felvidék déli részének ellenőrzésében merült ki, de au-
gusztus 25-én a szovjetek utasításba adták a magyar vezérkar 
számára, hogy Nagyszombat környékéig vonuljanak északra. 
Így összesen kb. 10.000 km2-t tartottak csapataink megszállás 
alatt.28 

Ha 1968-ban éltem volna, és mindennap olvasom a Du-
nántúli Naplót, akkor augusztus 22-én meglepődve olvastam 
volna az első két oldalon megjelent cikkeket. Az addig semle-
ges, korábban olykor pozitív hangvételű írások helyett a kö-
vetkező szalagcímet olvashattam volna: „A Csehszlovák KB, a 
csehszlovák kormány és a nemzetgyűlés tagjai egy csoportjának fel-
hívása”.29 12 évvel 1956 után sok emberben hívhatott elő rossz 
élményeket e cikk címe, ugyanis az írás több olyan terminus 
technicust használt, amelyek kísértetiesen hasonlítottak Kádár 
János 12 évvel ezelőtti közleményére, amely után a szovjet 
tankok vérbe fojtották a forradalmat. 

                                                           
26 http://mult-kor.hu/20080807_108_aldozata_volt_csehszlovakia_ 
1968as_megszallasanak (Letöltés ideje: 2016. július 13.) 
27 http://tortenelemportal.hu/2010/08/a-retsagi-31-harckocsiezred- 
reszvetele-csehszlovakia-1968-evi-megszallasaban/ (Letöltés ideje: 2016. 
július 13.) 
28 PATAKY 2007, 358-359. o. 
29 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 22. 2. o.: A Csehszlovák KB, a 
csehszlovák kormány és a nemzetgyűlés tagjai egy csoportjának felhívása. 
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A közleményt másik három követte. Az egyik a TASZSZ 
szovjet hírügynökség gyorsjelentése volt, amelyben többek 
közt idézték Svoboda elnök felhívását a prágai eseményekről. 
A másik kettőt az MTI adta közre. Ezekben megindokolták a 
Magyar Népköztársaság kormányának csatlakozását a Csehsz-
lovákia elleni akcióhoz,30 valamint bejelentették, hogy a Ma-
gyar Néphadsereg ellenállás nélkül hajtotta végre a feladatát.31 

A felhívásokat olvasva egy érdekességre lehetünk figyel-
mesek. Már a címből kiderül, hogy nem az egész CSKP akara-
ta testesült meg a testvéri országok behívásában, mert mint 
kiemeli, hogy „A CSKP KB és a csehszlovák kormány és nemzet-
gyűlés tagjai egy csoportjának felhívása”. Mindezt megerősítve 
olvashatjuk a TASZSZ és az MTI által kiadott közleményekben 
is, következőket írják: „a szomszédos Csehszlovákia párt és állami 
személyiségeinek kérését teljesítve […]”32 

Hónap 
Rövid cikk 

(db) 
Hosszú cikk 

(db) 
Összesen 

(db) 

augusztus 8 41 49 

szeptember 4 34 38 

október 0 24 24 

Összesen (db) 12 99 111 
2. táblázat: A Dunántúli Naplóban Csehszlovákiáról megjelent cikkek  

1968. augusztus 21. – november 1. közt33 

Ezután igyekeztek úgy beállítani az eseményeket, hogy széles 
támogatás mellett vonultak be a szövetséges csapatok Csehsz-
lovákiába. Ezzel szemben utólag tudjuk, hogy egy alapvetően 
gyengébb konzervatív szárny kapta azt a feladatot a Szovjet-
uniótól, hogy behívja a „béketábor” csapatait az országuk te-
rületére. Persze mindehhez szükség volt egyfajta formalitásra 

                                                           
30 „Csehszlovákiában olyan súlyos helyzet alakult ki, amely megsemmisítéssel 
fenyegette a szocialista vívmányokat, a törvényes rendet […], a testvéri országok 
biztonságát, az európai népek békéjét.” 
31 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 22. 2. o.: MTI jelenti. 
32 Uo. Közlemény. 
33 1 db cikk megjelent november 1-én, de ezt az októberiekhez soroltam be. 
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is, magyarul kellett írni egy behívólevelet. Földes György írá-
sából tudjuk, ez sem ment könnyen, mivel Kádár ehhez a le-
vélhez kötötte a magyar csapatok részvételét a hadműveletek-
ben, mivel nemzetközi szempontból aggályosnak találta az 
akciót. Utólag ezért szóvá is tette Moszkvában, hogy szinte 
senki sem akarta kiadni a bevonulást szentesítő felhívást.34 

A következő napokban ezért sorra jelentek meg az álta-
lam csak – a bevonulást – igazoló írásoknak nevezett újságcik-
kek. Ezek nagy részét ugyancsak a TASZSZ hírügynökségtől 
vették át a magyar újságok – köztük a Dunántúli Napló is –, de 
idéztek írást az Izvesztyija nevű szovjet lap tudósítójától, vala-
mint az időközben újra kommunista kézbe kerülő csehszlovák 
Rude Prevdo újságtól. Mindezeket egészítették ki a hazai han-
gulatjelentések, amelyeket egy idő után már a Dunántúli Napló 
saját cikkei is követtek. Nézzük át röviden e cikkeknek a tema-
tikáit az átvett szovjet és csehszlovák írásoktól egészen a helyi 
szintekig. 

Az első telefonriportok és szovjet jelentések elsősorban 
abban merültek ki, hogy igazolni próbálták a bevonulás jogos-
ságát, illetve bemutatták, hogy a helyzet alapvetően normali-
zálódott. „Csehszlovákiából érkező jelentések szerint a helyzet az 
országban egészében véve továbbra is normális. Az ipari üzemekben, 
a mezőgazdasági vállalatoknál és az állami intézményekben a szoká-
sos munka folyik. Csehszlovákia lakossága, Ludvik Svoboda köztársa-
sági elnök felhívásának engedelmeskedve, megőrzi nyugalmát és 
állampolgári felelőssége tudatában van.”35 

E cikk több szempontból sem a valóságot mutatja be. Ezu-
tán is sorra jelentek meg a „jobboldaliak” akcióiról szóló cik-
kek, valamint utólag tudjuk, hogy több mint 100 ember halt 
meg az első napokban a bevonulás után.36 

Később persze a szóban forgó cikk írója sem tudta tovább 
elhallgatni, hogy vannak, akik nem felszabadítóként tekintet-

                                                           
34 FÖLDES 2015, 95. o. 
35 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 22. 2. o.: TASZSZ jelentése. 
36 http://mult-kor.hu/20080807_108_aldozata_volt_csehszlovakia 
_1968as_megszallasanak (Letöltés ideje: 2016. július 13.) 
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tek a szövetséges csapatokra.„[Az] ellenforradalmár erők, főkép-
pen Prágában, veszedelmes cselekedeteket követnek el. Prága köz-
pontjában felgyújtottak négy szovjet páncélozott csapatszállító jár-
művet és tüzet idéztek elő a szomszédos épületekben. Ezek a diver-
zánsok távközlő és közlekedési eszközöket rongálnak meg, akadályoz-
zák a lakosság élelmiszerellátását.”37 

Majd így folytatja: „Az ellenforradalmárok üzembe helyezték 
(sic!) az előre elkészült illegális rádióadókat és nyomdákat. […] Az 
ellenforradalmárok által fabrikált és az említett adókon keresztül 
sugárzott rágalmazó koholmányokat és hazugságokat átveszi az im-
perialista propaganda […]” 38 

Ugyanezen az oldalon az Invesztyija prágai különtudósító-
ja tovább információkat közöl a jobboldaliak „rémtetteiről”: „a 
CSKP KB és a csehszlovák kormányban kulcsállásokat betöltő jobbol-
dali elemek tevékenységének következtében lehetővé vált, hogy több 
ellenzéki központ jöjjön létre az országban. E központ tagjai rádió-
adók birtokában uszító felhívásokat intéztek a lakossághoz és a hadse-
reghez. A provokátorok fegyveres ellenállást követeltek: gyújtsák fel a 
szovjet tankokat, semmisítsék meg a szovjet katonákat. Az ellenfor-
radalom szervezői […] sötét tetteiket nemzeti lobogóval, a szuvereni-
tásról és függetlenségről szóló demagóg kijelentésekkel próbálják 
álcázni. […] a provokátorok visszaélve azzal, hogy a szovjet csapatok 
– kapott parancsuk értelmében – fegyvereiket nem használhatják, 
gyúlékony folyadékokat tartalmazó palackokat dobáltak szovjet pán-
célos járművekre, s azok legénysége súlyos sérüléseket szenvedett el 
[…]”39 

Nem ez az egyetlen cikk, amely megpróbál az olvasóban 
némi együttérzést kialakítani a megszállókkal, és párhuzamo-
san ellenszenvet gerjeszteni a hazájukat védő csehszlovákok 
egyes tagjaival szemben. Ezen írások közül az augusztus 27-én 
megjelenő „Víz és vér” című újságcikket emelném ki, amelyet a 
Pravda tudósítója készített a prágai eseményekről. Ez volt az 
első cikk, amelyben képanyagot is leközöltek. 

                                                           
37 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 23. 1. o.: TASZSZ-közlemény. 
38 Uo. 
39 Uo. Az Izvesztyija prágai különtudósítójának telefonjelentése. 
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Az írás maga a megszálló szovjet hadsereg mindennapjai-
ról szól. Ebből megtudhatjuk, hogy a csehszlovák ellenállók 
egyik fő jelmondata a cikk szerint az volt: „Egyetlen csepp vizet 
se adjatok a megszállóknak.”40 Az újságírótól a negatív felütés 
után részleteket tudhatunk meg egy történetről, amelyben a 
szovjet katonák már-már igazi hőstett hajtanak végre, hogy 
megmentsenek egy ismeretlen csehszlovák kislányt: „Amikor 
egy ismeretlen rendszámú autó elütött egy cseh kislányt, az ellenfor-
radalmi jelszavakkal telefirkált ingekben díszelgő hosszúhajú huligá-
nok részvétlenül bámulták a haldokló gyereket. A közelben lévő szov-
jet harckocsik legénysége közül nyomban felajánlották vérüket.” 41 

E nemes tettet nem kívánom megcáfolni, ám felhívom a 
figyelmet arra, hogy a szovjet, csehszlovák, valamint magyar 
cikkek teljesen irreleváns képet mutattak az eseményekről. Ez 
főleg – a már említett – képi közlés után válik igazán kínossá. 
A képaláírásban ugyanis a következő cím szerepel: „a szocialis-
ta országok hadseregeinek katonái járókelőkkel beszélgetnek a város 
egyik utcáján augusztus 23-án.”42 

A gesztusokat és azt nézve, hogy kb. egy tucat katona – 
egyesek gépkarabéllyal az oldalukon – vesznek körbe négy 
embert, véleményem szerint az olvasóban biztos nem azt a 
benyomást keltette, hogy itt beszélgetés zajlik a csehszlovák 
állampolgárok és a megszálló katonák között. 

A külpolitikai érdekeltségű cikkek másik csoportját alkot-
ják azok az írások, amelyek a szovjet és csehszlovák politiku-
sok közötti egyeztetéseket mutatták be a nagyközönség szá-
mára. Bár abban egyetértés van a történészek között, hogy 
Dubcek-et és társait erőszakkal vitték el Prágából Moszkvába 
tárgyalni, de az már vita tárgya, hogy ezt milyen eszközökkel 
tették meg. Kun Miklós már korábban említett munkájában 
több korabeli szemtanú visszaemlékezéseit is közli, akik meg-

                                                           
40 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 27. 2. o.: Víz és vér. 
41 Uo. 
42 Uo. 
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erősítették, hogy Dubcek-et és társait bántalmazás érhette út 
közben, hogy könnyebben aláírják a szerződést.43 

A tárgyalásokról és a megállapodásról a Dunántúli Napló 
részletesen beszámolt. „Őszinte elvtársi vita keretében megtár-
gyalták […] az öt szocialista ország csapatainak a Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaság területére történt ideiglenes bevonulásával ösz-
szefüggő kérdéseket. […] A felek kifejezték azt a szilárd kölcsönös 
meggyőződésüket, hogy a jelenlegi helyzetben a legfontosabb azoknak 
a közös döntéseknek a megvalósítása, amelyeket az ágcsernyői talál-
kozón fogadtak el, továbbá azoknak az elveknek és tételeknek a meg-
valósítása, amelyeket a pozsonyi tanácskozás fogalmazott meg. […] 
A szovjet fél kijelentette, hogy megérti ás támogatja a CSKP, vala-
mint a Csehszlovák Szocialista Köztársaság vezetőségének álláspont-
ját, amely a CSKP Központi Bizottsága januári és májusi plénumain 
[elfogadott]. Megállapodás született azokról az intézkedésekről, 
amelyek célja a Csehszlovákiában kialakult helyzet mielőbbi rendezé-
se. […] Csehszlovák részről kijelentették, hogy a párt és állami szer-
vek egész munkáját valamennyi síkon olyan hatékony intézkedések 
biztosítására irányítják, amelyek a szocialista hatalmat, a munkás-
osztályt és a kommunista párt vezető szerepét, a Szovjetunió és az 
egész szocialista közösség népeihez fűződő baráti kapcsolatok fejlesz-
tésének és megerősítésének érdekeit szolgálják. A szövetséges orszá-
gok csapatai, amelyek ideiglenesen Csehszlovákia területére léptek, 
nem fognak beavatkozni a Csehszlovák Szocialista Köztársaság belü-
gyeibe. Megállapodás született e csapatok kivonásának feltételeiről, 
amely a csehszlovákiai helyzet rendeződésének megfelelően megy 
végbe. […] Azzal kapcsolatban. hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsá-
ban megvitatják az úgynevezett csehszlovákiai helyzet kérdését, a 
CSSZK képviselői kijelentették: a csehszlovák fél nem kérte, hogy a 
Biztonsági Tanács megvizsgálja ezt a kérdést és követeli, hogy vegyék 
le a napirendről.”44 A végén a cikk legelejéhez hasonlóan meg-
erősítve a nagy egyetértést újra megjegyzik: „A tárgyalások 
nyílt, elvtársi és baráti légkörben folytak.”45 

                                                           
43 KUN 2008, 105-107. o. 
44 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 28. 1. o.: Befejeződtek a szovjet-
csehszlovák tárgyalások, közlemény a tanácskozásokról. 
45 Uo. 
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Végül a Szovjetunió és csatlósai október 3-án elérték, 
hogy Csehszlovákia aláírja a szovjet csapatok ideiglenes ott 
állomásozásáról szóló egyezményt. Október 20-án tették közzé 
a részletes leírást a Dunántúli Naplóban az egyezményről, miu-
tán a csehszlovák kormány becikkelyezte azt. Az első cikkely 
kimondja, hogy „a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségé-
nek Kormánya, a Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, 
a Német Demokratikus Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság 
kormányainak beleegyezésével cselekedve, megállapodott a csehszlo-
vák Szocialista Köztársaság kormányával abban, hogy a CSSZK 
területén tartózkodó szovjet csapatok egy része ideiglenesen a Cseh-
szlovák Szocialista Köztársaságban marad, azzal a céllal, hogy bizto-
sítsa a szocialista közösség országainak biztonságát a nyugatnémet 
militarista erők fokozódó revansista törekvéseivel szemben.”46 

A szovjet kormány ezzel elértre régóta vágyott célját. A 
gyenge pontnak számító Csehszlovákia területén is szovjet 
katonák állomásoztak, ami nem csak védelmi szempontból 
volt fontos, hanem egy esetleges offenzíva esetén is jó kiindu-
lópontnak számított jelentett a Szovjetuniónak. 

Rátérve a hazai cikkekre, korán feltűnt az a tény, hogy a 
magyar újságírók sok esetben másolták a szovjet munkatársak 
írásait. A moszkvai gyári röpgyűlések után pár nappal nálunk 
is az ország számos pontján tartottak ilyen összejöveteleket, 
amelyeken szinte pontosan azok a kijelentések hangzottak el, 
mint pár nappal korábban egy szovjet röpgyűlésen.47 Ez nyil-
ván a hatalom szempontjából volt elsődleges, hogy ilyen cik-
kek jelenjenek meg, mert mint már említettük, sok esetben 
olyan érzése támadhatott az embereknek, hogy velünk is ha-
sonló történt 12 évvel korábban. 

A Baranya megyei és pécsi illetőségű cikkek megszövege-
zésért a Dunántúli Napló újságírói feleltek. Az első ilyen cikkre 

                                                           
46 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. október 20. 1-2. o.: A szovjet-csehszlovák 
szerződés. 
47 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 24. 2. o.: Helyeseljük a 
Csehszlovákiának nyújtott internacionalista segítséget. 
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1968. augusztus 27-ig kellett várni.48 Ebből az írásból megtud-
hatjuk, hogy a megye és a város minden nagyobb gyára, válla-
lata, bányája kiállt a kormány és a párt döntése mellett. Gyűlé-
seket szerveztek többek közt az Állami Biztosító Igazgatóság 
dolgozói; a Pécsi Bőrgyár, a Porcelángyár és a Pécsi Kesztyű-
gyár szakszervezete, a 12-es AKÖV49 dolgozói; a pécsi, illetve 
a komlói bányászok, valamint hasonló gyűléseket tartottak 
vidéken a Bikali Állami Gazdaságban, a Mohácsi Farostlemez-
gyárban; a Siklósi Kórházban, a Szigetvári Tűzoltó Parancs-
nokságon és számos vidéki tsz-ben.50 

A felsorolás véleményem szerint azért ilyen hosszú a Du-
nántúli Napló cikkeiben, hogy ezzel is igazolják, mekkora a nép 
támogatása. Ebből adódóan sajnos az írásokból nem tudhatjuk 
meg, volt-e ember, aki másképp gondolkodott. 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy ha Magyarország tevé-
kenyen részt vett Csehszlovákia megszállásában, akkor miért 
nem közöltek cikkeket arról, hogy a bevonulás után milyen 
sorsuk volt csapatainknak a megszállt országban. Erre két 
választ adhatunk. Egyrészt, 1956 szelleme lebeghetett sok em-
ber gondolataiban, így igyekeztek a legegyszerűbben megfo-
galmazni mindenki számára, miért is fontos hazánk részvétele 
az akcióban, de nem próbáltak meg úgy beszámolni róla, mint 
ha egy sikertörténet lett volna. 

Másodsorban a Szovjetunió számára az volt a fontos, 
hogy Magyarország a nevét adta a művelethez, ezzel jelezve 
lojalitását a „béketábor” felé, hiszen a Vörös Hadsereg számá-
ra nem lett volna különösebb nehézség kiállítani azt a katona-
létszámot, amivel mi részt vettünk a megszállásban. Ebből 
fakadóan hadseregünk elsősorban a helyi csehszlovák rend-
fenntartó erőkkel közösen ellenőrző és járőröző feladatokat 
látott el; mindezt mindenfajta ellenállás nélkül, tehát olyan 

                                                           
48 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 27. 3. o.: Segítjük a csehszlovák 
népet szocialista vívmányainak megvédésben! 
49 Autóbusz-közlekedési Vállalat. 
50 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. augusztus 28. 3. o.: Megyénk dolgozói feszült 
figyelemmel kísérik a csehszlovák eseményeket. 
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fontos esemény nem történt, amiről azonnal tudósítani kellett 
volna. 

A Dunántúli Naplóban mindössze négy cikk született az 
alatt a két hónap alatt, amíg csapataink északi szomszédunk-
nál állomásoztak. Kettő ebből szeptember második felében 
készült és szó szerint ugyanazt a négy mondatot és egy képet 
tartalmazta. „Mint ismeretes, a baráti hadseregekkel együtt magyar 
alakulatok is tartózkodnak Csehszlovákiában. Ott-tartózkodásuk 
baráti jellegű, városokban és falvakon kívül elhelyezett körletekben 
idejüket a szokásos tábori élettel töltik. Élelmet, ruházatot és minden 
egyéb ellátást Magyarországról kapnak. A fiúk vidámak, jókedvűek és 
amit parancsnokaik egyöntetűen megállapították, nagyfokú politikai 
érettségről, fegyelemről tesznek tanúbizonyságot.”51 

A másik két cikk már a búcsúzáról és a hazaérkezésről 
számolt be. „A baráti hangulatú búcsútalálkozások már szombaton 
megkezdődtek. A szlovákiai Hlohovec közelében lévő magyar alakula-
tot saját táborhelyén keresték fel a város vezetői és a Csehszlovák 
Néphadsereg egyik egységének parancsnokai, és vettek búcsút kato-
náinktól. Novo Mesto, Bechov, Castice és Bánka községekbe néphad-
seregünk képviselői látogattak el. A községek vezetői köszönetet 
mondtak katonáin segítségéért, amelyet a helyi termelőszövetkezetnek 
nyújtottak. […] Vasárnap délután meleg hangulatú búcsú színhelye 
volt Galánta városa, ahol a helyi párt-, állami és katonai vezető szívé-
lyes beszélgetésen köszöntötték a Magyar Néphadsereg képviselőit. 
Ez alkalommal a csehszlovák helyi vezetők hangsúlyozták, hogy „a 
Magyar Néphadsereg magatartásával és tevékenységével hozzájárult 
a konszolidáció folyamatához Csehszlovákiában és segítséget nyújtott 
a lakosság internacionalista neveléséhez.” 52 

A cikk szavaival ellentétben utólag tudjuk, hogy a főleg 
magyar lakta területeken sokkolta az ott lakókat a magyar 
csapatok megjelenése, mivel egyértelmű volt, hogy az 1938-as 
eseményekkel ellentétben nem felszabadítóként jöttek a Felvi-
dékre, hanem azért, hogy a reformfolyamatokat a Szovjetunió 

                                                           
51 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. szeptember 24. 2. o.: Magyar katonák 
Csehszlovákiába. 
52 DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 1968. október 22. 2. o.: Búcsúznak a magyar 
alakulatok. 
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érdekei mentén letörjék. Ez egyet jelentett azzal, hogy még a 
magyarság körében sem számítottak szívesen látott vendég-
nek az anyaországi katonák. A helyi magyarság csatlakozott a 
szlovákság tüntetéseihez, sztrájkjaihoz és passzív ellenállásá-
hoz. A leghíresebb ezek közül egy falfelirat volt, melyet Pa-
taky Iván is felhasznált borítóképként A vonakodó szövetséges 
című könyvéhez. Ezen egy lévai ház falára festett mondat volt 
látható, amelyen így szólt: „Magyar katonák! Rákosi Mátyás 
büszke lehet rátok!”53 
 
 

Befejezés 
 
A Dunántúli Naplóban megtalált cikkek alapján azt a következ-
tetést vonhatom le, hogy a megszállásról csak kétfajta módon 
írhattak. Az egyik oldalról be kellett mutatni a megoldáshoz 
vezető utat: a csehszlovák belpolitikai élet változását, a szov-
jet-csehszlovák találkozókat és az azt követő megegyezést, 
míg másik szemszögből az ezt megakadályozni kívánó szélső-
ségesek reakcióit. Ezzel egyfajta fekete-fehér eseménybemuta-
tást láthatunk, amelynek a legfőbb célja, hogy az átlagembert 
ne gondolkoztassa el egyéb lehetőségekről. Egyszerűen van-
nak a jók – a megszálló szövetséges, főleg szovjet csapatok – és 
a rosszak – csehszlovák ellenállók. Nyilván a legtöbb ember 
inkább a pozitív jellemekkel – lásd a korábbi cikkekből a vérü-
ket áldozó szovjet katonákkal – érez együtt, mint a negatívak-
kal – lásd ugyanazon cikkben a csehszlovák ellenállók „aljas 
próbálkozásait”. 

Mindemellett az írások jelentős része nem a pécsi szer-
kesztőségben készült, hanem a különböző szovjet és a cseh-
szlovák hírügynökségek, sajtóorgánumok írásait vette át a 
pécsi napilap. Ebből adódóan egyértelmű, hogy a cikkek szin-
te mindegyike a szovjet álláspontot képviselte, sőt némelyik-
ben a bevonuló katonákat igazi hősként és nem megszállóként 
mutatták be. Persze az ő részükről érthető ez az álláspont, 

                                                           
53 PATAKY 2008. (címlap) 
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hiszen nekik azt kellett bebizonyítaniuk, ami részükről pozitív 
a történetben, de ebből az okból kifolyólag kijelenthetjük, hogy 
egy átlag pécsi polgár nem kaphatott valóságos képet a cseh-
szlovák intervencióról, ha csak a mindennap megjelenő Du-
nántúli Naplót olvasta. 
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SZABÓ RÓBERT 

 

„CSAK EGY ÉJSZAKÁRA KÜLDJÉTEK EL ŐKET!” 
AZ 1914. SZEPTEMBER-OKTÓBERI GALÍCIAI 

CSATÁK ÉS PRZEMYSL OSTROMA 
 

 

Bevezetés 
 
Azzal a céllal kezdtem hozzá a lembergi csata és Przemysl 
ostromának megírásához, hogy a történettudomány mai krité-
riumainak megfelelve bemutassam a lejátszódott hadiesemé-
nyeket. Azért választottam tanulmányom tárgyául a galíciai 
hadi események 1914-1915-ös időszakát, mert úgy vélem, hogy 
ezalatt a harcok alatt érett igazán tapasztalt hadsereggé a Mo-
narchia hadereje, továbbá kíváncsi voltam Przemysl erődjének 
sorsára, ostromára, mely a magyar katonai helytállás egyik 
szimbólumává vált. Ezeken felül azt szeretném megvilágítani, 
hogy a harcoló hadseregek milyen manővereket végeztek 
egymás legyőzése érdekében. A vizsgált időszak ebből a 
szempontból is érdekes, mert a világháború e korai szakaszá-
ban még nincs állóháború. Számos aspektus a múlt századot 
idézi, míg mások egyértelműen jelzik a harcmodorban bekö-
vetkezett változásokat. Az első világháború volt az első hábo-
rú, amelyet már háromdimenziós konfliktusnak nevezhetünk, 
többek közt a tüzérségi közvetett tűz ekkor vált a háborús 
tervezés egyik alapvető tényezőjévé.1 

1914-ről azért is érdemes beszélni, mert az ekkor jelentke-
ző harcászati problémákra keresett válaszok számos új harcá-
szati lehetőségre derítettek fényt. Ilyen új harcászati módsze-
rek voltak a mélységi támadás új, kezdetleges formái, amelye-
ket nagy lökést kapva nem csak az első, de a második világhá-

                                                           
1 JONATHAN 2005, 287. o. 
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ború folyamán is alkalmaztak, de még napjainkban is alkal-
mazzák különböző kombinációkban.2 

Tanulmányom címének első felében a sokak által ismert 
Gyóni Géza, Csak egy éjszakára című versének egy sorát idéz-
tem, melyet a Przemysl erőd körüli harcok során írt. Gyóni 
alakja, azt gondolom, szimbolikussá vált nemcsak a szibériai 
hadifogsága, hanem az 1914 őszétől 1915 márciusáig tartó ga-
líciai harcok révén is. 

Az események körülményeinek illusztrálása érdekében 
dr. Mészáros Vilmos, egykori győri ügyvéd memoárját is fel-
használtam, aki 1914 augusztusától népfölkelő hadnagyként 
teljesített szolgálatot. Részt vett a galíciai harcokban, továbbá ő 
is bent ragadt Przemysl várában, 1915. március 22-én esett 
orosz hadifogságba, ahonnan majd csak hosszú évek múltán 
kerülhetett haza. Az ő memoárját azért tartom kivételesnek, 
mert egészen más szemléletet tükröz, mint a többi. Ebből a 
visszaemlékezésből nem érezhető az önigazolás, a bizonyítási 
kényszer, sem a korszaknak megfelelő ideológiai színezet nem 
olvasható ki a szerző szavaiból. Viszont helyenként már-már 
komikusak a helyzetleírásai. 1934 őszén, Győrben a helyi napi-
lapban közölték Mészáros Vilmos visszaemlékezéseit egy 
cikksorozat keretében.3 
 
 

Az osztrák-magyar és az orosz hadsereg összehasonlítása 
 
Az osztrák-magyar hadsereg ereje mind számban, mind fel-
szerelésben jóval csekélyebb volt, mint ahogyan azt a külpoli-
tikai helyzet megkövetelte. A haderő létszáma 1914 nyarán 
minden alakulatot beleszámolva megközelítőleg 1.400.000 főre 
rúgott, melyből 1.000.000 fő gyalogos volt, ennek csupán két-
harmada volt ”első vonalbeli” katona. A fennmaradó egyhar-
mad részt a népfölkelő dandárok és a menetalakulatok alkot-
ták. Ezekben főleg felületesen kiképzett népfölkelő vagy pót-

                                                           
2 Uo. 287. o. 
3 MÉSZÁROS 2003, 6. o. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabó Róbert 

293 
 
 
 
 
 
 
 
 

tartalékos legénység szolgált, nem rendelkeztek géppuskák-
kal, sem tüzérségi felszereléssel, így csupán harmadrangú 
alakulatokként teljesíthettek szolgálatot. Ugyanakkor a legna-
gyobb hiányosság a többi harcoló nagyhatalomhoz képest a 
tüzérség erejében mutatkozott meg.4 

Az osztrák-magyar gyalogság ”elsővonalbeli” alakulatai 
16 hadtestbe tömörültek: 8 osztrák, 5 magyar, 2 vegyes és 1 
horvát. Ezeken felül számolhatjuk a népfölkelő dandárokat és 
a menetalakulatokat, amely 21 osztrák és magyar dandárt je-
lentett, valamint ide soroltak 16 magyar honvédezredet is.5 

A népfölkelők rossz ellátottságát bizonyítja Mészáros 
Vilmos memoárja, amely megörökítette, hogy a Przemysl vá-
rában szolgáló régebbi sötétkék uniformist viselő népfölkelők 
közt az újabb, csukaszürke egyenruhát viselő tisztek soraiban 
nagyobb volt a halálozási arány, mint a legénységi katonák 
közt. Népfölkelőkként nem rendelkeztek tüzérséggel, gép-
fegyverrel, sem tábori telefonkészülékkel.6 

A Monarchia haderejét 6 hadseregre osztották fel. Ezekbe 
osztották be a 16 hadtestet. Egy hadseregbe hadtest tartozott, 
és hozzájuk ugyanennyi népfölkelő- és menetdandár.7 Egy 
hadtest három hadosztályból állt. Általában 2 közös és egy 
honvéd vagy landwehr hadosztályból.8 

Oroszország 1914-re kiheverte az orosz-japán háború 
okozta veszteségeket. Francia támogatással felkészült a küszö-
bön álló új háborúra. Hadereje megközelítette a központi ha-
talmak teljes haderejének a létszámát a maga 3.400.000-főjével 
(a központi hatalmak haderejének összlétszáma megközelítő-
leg 3.500.000 fő volt). Ami nagy előnynek könyvelhető el az 
orosz hadsereg részéről, az a Mandzsúriában szerzett hadita-
pasztalat.9 

                                                           
4 JULIER 1933. 
5 Uo. 
6 MÉSZÁROS 2003, 10. o. 
7 JULIER 1933. 
8 Uo. 
9 Uo. 
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Oroszország, Franciaország mintáját követve a kezdetben 
feleslegesnek ítélt ember és hadianyagból úgynevezett tarta-
lékhadosztályokat állított fel minden hadtestbe. Ez az eljárás 
nem egyezik meg a Monarchia népfölkelési és menetszázad 
állítási rendszerével, mivel az orosz és francia tartalékhadosz-
tályok teljes értékű alakulatoknak mondhatók, míg a Monarc-
hia népfölkelőit és menetalakulatait pénz hiányában nem lát-
ták el a szükséges felszereléssel és hadianyagokkal.10 

Az orosz haderő nagy előnye volt a hatalmas tömegű élő-
ereje, melyből bármikor pótolhatta a veszteségeit. Az orosz 
hadseregek nagyobbak voltak a megszokottnál, mivel hadosz-
tályaik nem 12, hanem 16 zászlóaljból álltak. Az is elmondha-
tó, hogy az orosz hadseregben meglehetősen nagyszámú lo-
vasság harcolt, továbbá arányaiban is nagyobb volt a lovas 
csapatok száma a többi fegyvernemhez képest. E nagy meny-
nyiségű lovasság rendkívül nagy abrakutánpótlást igényelt, 
amit a fejletlen orosz közlekedési viszonyok mellett nem tud-
tak kielégíteni, ez aránytalanul nagy terhet jelentett az ország 
számára, amiért nem kapott cserébe ugyanekkora harci értéket 
ez a fegyvernem.11 

Mindkét hadseregről elmondható, hogy a vezető réteget 
egy szűk arisztokrata kör alkotta, a nagy embertömegeket 
pedig a parasztkatonák. Olyan parasztkatonák, akiknek ha-
gyományosan a bátorság, a becsület és a hűség voltak az eré-
nyei. Az orosz katonák harci értékét alapvetően degradálta az 
írás és olvasás alapvető készségének hiánya, miközben fronton 
olyan ellenséggel küzdöttek, akiknél ez már csak minimális 
problémákat jelentett.12 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Uo. 
11

KEEGAN 2010, 289-291. o. 
12 KEEGAN 2010, 289-291. o. 
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Német, osztrák és orosz haditervek 
 
1904-től már szinte mindegyik európai hatalom rendelkezett 
valamiféle haditervvel. E haditervek legfőbb jellemzője a ru-
galmatlanságuk volt. Tartalmukat hadititok övezte. Ilyen volt 
a „Schlieffen-terv” is. Ez egy rövid háborúra tervezett, gyors, 
döntő győzelmet feltételező elképzelés volt. Alfred von 
Schlieffen egy olyan Franciaországgal számolt, mely gyengébb 
Németországnál, továbbá Ausztria-Magyarországgal, mint 
gyenge, de szükséges ellensúllyal a még gyengébbnek vélt 
oroszok ellenében. További hibaként könyvelhető el, hogy 
Schlieffen csupán kis mértékben tervezett a brit hadsereggel, 
mint akik esetleg partra szállhatnak Észak-Németországban 
vagy Antwerpenben. Úgy tervezte, hogy a német hadsereg 
hétnyolcad része Belgiumon keresztül, a francia erődrendszert 
északról megkerülve offenzívába lendül Franciaország ellen.13 
A maradék egynyolcad német haderő (a 8. német hadsereg) 
Németország keleti határait védi, és támogatja az osztrák-
magyar csapatokat a térségben dúló harcokban.14 

Egyeztető tárgyalások csak 1909 után indultak meg Né-
metország és az Osztrák-Magyar Monarchia között, miután 
Schlieffen nyugállományba vonult hivatalából. Az új német 
vezérkari főnök, Helmut von Moltke a Monarchiától a lehető 
legnagyobb erejű és leggyorsabb felvonulást követelte meg 
Orosz Lengyelország ellen. Az osztrák vezérkar főnökét, 
Conrad von Hötzendorfot azonban nem csak az Oroszország 
ellen vívandó háború kérdése foglalkoztatta, hanem a Szerbi-
ával való leszámolás is. Conrad a helyzetet felmérve egyálta-
lán nem lehetett optimista. A legrosszabb eshetőségnek azt 
vélte, ha Ausztria-Magyarország Szerbia ellen csoportosít a 
déli határa mentén, közben Oroszország támadásba lendül a 
északi és keleti határszakaszon. Erre az eshetőségre számítva 
Conrad három részre tagolta a hadsereget. Az egyik a 
Minimalgruppe Balkan, mely 10 hadosztályból állt, és a balkáni 

                                                           
13 Uo. 62-67. o. 
14 JULIER 1933. 
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hadszíntéren került bevetésre a terv szerint. A második cso-
port neve Staffel-A lett, e 30 hadosztályt a lengyel területre 
szánták. A harmadik csoportosulást a Staffel-B elnevezésű cso-
port 12 hadosztály alkotta, azzal a céllal, hogy a kialakult 
helyzetnek megfelelően oda csoportosítják át őket, ahol arra 
szükség mutatkozik.15 

Conrad terveit Moltke elutasította, azzal az indokkal, 
hogy nem kell félnie sem az olaszok, sem a románok hadba 
lépésétől, továbbá úgy számolt, hogy Franciaországot még az 
előtt sikerül legyőzni, hogy az orosz hadsereg befejezné a 
mozgósítást. Conrad fő célja Szerbia legyőzése volt. Ennek 
megfelelően Conrad reakciója ezt követően az volt, hogy Né-
metország nem rendelkezhet a Minimalgruppe Balkan-nal, tehát 
e hadseregcsoportot nem vetik be Orosz Lengyelország terüle-
tén a mozgósítást követő 50 napon belül, annak érdekében, 
hogy Szerbiával mihamarabb leszámolhasson. Ezen felül 
Conrad azt helyezte kilátásba Moltkénak, hogy ha a mozgósí-
tást követő 40 napon belül nem küld német csapatokat Orosz 
Lengyelország ellen, akkor az osztrák-magyar csapatok csak 
védekezésre rendezkednek be Galíciában.16 

Conrad nem volt tisztában a Schlieffen-tervvel, hiszen az 
szigorúan titkos volt, és csak egy szűk német vezérkari kör 
ismerte a haditerv részleteit, ebből kifolyólag Conrad nem 
tudta, hogy valójában a németek segíteni fognak akkor is, ha 
Ausztria súlyos háborúba keveredik Szerbiával. Moltke 
Conrad aggályaira válaszul német segítséget ígért Nyugat- és 
Dél-Lengyelországban.17 

Összességében Conrad háború előtt született következte-
tésekre, kémjelentésekre és Moltke bíztatására alapozva úgy 
számolt, hogy az orosz hadsereg a tervezett lassú mozgósítása 
folytán csak a háború második hónapjában érvényesítheti lét-
számbeli fölényét. Ez az időintervallum pedig bőven elég volt 
arra, hogy az osztrák-magyar hadsereget Galíciába csoporto-

                                                           
15 KEEGAN 2010, 92. o. 
16 Uo. 93. o.  
17 Uo. 94. o. 
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sítsák át, s kezdetben fölényt élvezve támadásba lendüljenek, 
nemcsak Németország fedezése, hanem az orosz mozgósítás 
megzavarása céljából is.18 

A Schlieffen-terv Oroszország ellen vonatkozó részei 
nagy valószínűséggel 1906 és 1909 között működhettek volna. 
Az orosz-japán háború és az azt követő forradalom után Oro-
szország anyagilag kimerült. A japánoktól elszenvedett vere-
ség megzavarta a hadsereg belső szerkezetét, így nagy való-
színűséggel nem nyújthatott kellő nagyságú segítséget francia 
szövetségese számára. 1912-ben Zsilinszkij, az orosz hadsereg 
vezérkari főnöke megígérte a franciáknak, hogy az orosz had-
sereg legkevesebb 800.000 fővel támogatja Franciaországot 
Németország megtámadásával, a mozgósítást követő tizenöt 
nap elteltével. 1913 szeptemberében jött létre is az orosz-
francia katonai egyezmény.19  

Oroszország Franciaország melletti határozott kiállásának 
több oka volt. 1913-ra az orosz hadsereg túltette magát a japá-
noktól elszenvedett katonai vereségen, Vlagyimir 
Szuhomlinov hadsereget fejlesztő lépései eredménnyel jártak. 
Alfred Redl, az osztrák-magyar hadsereg ezredese, eladta a 
Monarchia hadseregének mozgósítási terveit az oroszoknak. 
Harmadik okként említhetjük azt az orosz teóriát, mi szerint 
ha Franciaország elesik, akkor nekik, oroszoknak nem sok 
esélyük lesz az egyesített osztrák-magyar és német seregekkel 
szemben, így kénytelen volt a franciákat támogatni a harc-
ban.20 
 
 

A merénylet és közvetlen hadi következményei 
 
1914. június 28-án Szarajevóban merénylet áldozata lett Ferenc 
Ferdinánd osztrák trónörökös és felesége, Chotek Zsófia, akik 

                                                           
18 JULIER 1933. 
19 KEEGAN 2010, 88-89. o. 
20 Uo. 90. o. 
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azért utaztak ide, hogy megtekintsék a közös hadsereg rend-
szeres éves hadgyakorlatát.21 

A kétfrontos háború réme nemcsak a német vezérkart kí-
sértette, hanem Conrad von Hötzendorfot is. Abban az eset-
ben, ha Szerbiát megtámadja a Monarchia, Oroszország be-
avatkozása a szerbek oldalán egyértelmű volt. Ennek a tény-
nek a tudatában mégis hadműveletekre szánta el magát 
Conrad, bízva a német támogatásban, s abban reménykedve, 
hogy Szerbiát sikerül a lehető legrövidebb időn belül elfoglal-
ni, majd a katonaságot átirányítva a kritikus zónába, helytáll 
az oroszok ellen.22 

Az uralkodó 1914. július 25-én elrendelte a részleges 
mozgósítást, mely gyakorlatilag az osztrák-magyar hadsereg 
felének a behívását jelentette. Conrad e lépésével azt az üzene-
tet közvetítette, hogy a mozgósítás Szerbia ellen irányul, nem 
Oroszország ellen.23 

A részleges mozgósítás során mozgósításra került a XIII., 
XV., XVI., IV., VII., VIII., IX., és a III. (gráci) hadtest, továbbá a 
hozzájuk tartozó honvéd-, Landwehr- és menetalakulatok, 
valamint az 1., 10. és a 11. lovashadosztályok.24 

A csapategységeknél szolgáló emberállomány a követke-
ző évfolyamokból került ki: az 1893-ban születettek 21 éves 
legénysége, akik még kiképzetlen újoncok voltak. Az aktív 
szolgálatot teljesítők ekkor az 1890-92-es születésűekből kerül-
tek ki, akik 22-24 évesek. Rajtuk kívül számba kell venni az 
1882-1889-ben született, 25-32 éves tartalékosokat, akik a hon-
véd-, Landwehr és a közös hadsereg tartalékait képezték. A 
népfölkelő alakulatok emberállományát az 1872-1881-ben szü-
letett, 33-42 éves, már korábban szolgálatot teljesített katonák 
alkották.25 Végül a júliusi válság időszakát követően 1914. 
július 28-án a Monarchia hadat üzent Szerbiának.26 

                                                           
21 ORMOS 2009, 11. o. 
22 HAJDU 2014, 55-56. o.  
23 Uo. 56. o. 
24 Uo. 
25 Uo. 57. o. 
26 Uo. 60. o. 
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A szerb hadszíntérről az orosz frontig 
 
Az osztrák-magyar mozgósítás mellett az orosz mozgósítások 
is javában zajlottak, titokban. Július 29-én éjfélkor a cár is el-
rendelte az orosz haderő részleges mozgósítását, de egyes 
történészek szerint már 25-én megkezdődött az orosz részle-
ges mozgósítás. Végül július 31-én megtörtént az orosz haderő 
teljes mozgósítása, amelyre válaszul a német vezérkar is teljes 
mozgósítást rendelt el az oroszok ellenében, melyet követett a 
Monarchia hadserege is. Eközben viszont zavartalanul futot-
tak az osztrák-magyar katonai vonatszállítmányok Szerbia 
felé. Conrad még ekkor is a szerbiai hadműveleteket tartotta 
fontosabbnak az orosz frontnál. Az orosz front csak azután 
nyert prioritást Conrad szemében, miután Vilmos császár táv-
iratban felhívta Conrad figyelmét arra a tényre, hogy Szerbia 
csak mellékhadszíntér, s az orosz front az elsődleges. Ezt kö-
vetően Conrad Johann Straub ezredessel találkozott, aki a Mo-
narchia vasúti szállítási irodájának a vezetője volt, és azt a 
kérdést tette fel neki, hogy mi a véleménye a Szerbia felé tartó 
vasúti szállítások leállításáról, továbbá a felvonulás Galícia 
irányba való folytatásáról. Straub egyszerűen válaszolt: káosz, 
felfordulás, továbbá a vasúti technika sem teszi lehetővé ezt az 
átcsoportosítást – annak ellenére, hogy a Szerbia ellen irányuló 
felvonulás (július 28. – július 31.) még csak negyedik napja 
tartott. Ezen felül kiderült, hogy a mozgósítási terv nem tar-
talmazza a szerb frontról az orosz frontra való átcsoportosítás 
részleteit. A totális káosz elkerülése érdekében már csak any-
nyit tehetett a vezérkar, hogy megvárta, míg ütemszerűen 
lezajlik a szerbek elleni felvonulás, majd a felszabadult vasút-
rendszerrel elkezdik az átcsoportosítást az orosz frontra, Galí-
ciába, terv szerint, 1914. augusztus 18-tól. Utólagos számítások 
szerint nem jelentett volna olyan nagy káoszt és felfordulást az 
átcsoportosítás, mint ahogyan azt Straub és Emil Ratzenhofer 
őrnagy, az osztrák-magyar vasúti szállítási iroda mozgósítási 
csoportjának vezetője azt állították. Máig nyitott kérdés az, 
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hogy szándékosan, vagy egyszerűen tudtukon kívül, avagy 
tévedésből informálták-e félre Conradot.27 
 
 

A keleti front terepviszonyai és a hadseregek felvonulása 
 
Az orosz vezérkar Alfred Redl osztrák-magyar ezredestől 
pontosan tudta, hogy a Kelet-Galíciába irányítandó négy oszt-
rák-magyar hadsereg hol és mikor fog gyülekezni. Az orosz 
vezérkar az információk birtokában úgy döntött, hogy ők is 
négy hadsereget indítanak Kelet-Galícia felé, félkör alakzatban 
északról megközelítve azt. Az orosz csapatokat kitevő 48 és fél 
hadosztály kezdettől fogva átkarolta az osztrák-magyar csapa-
tokat. Az oroszok kezdeti haditerve az volt, hogy Lemberg 
irányából előnyomulva az osztrák-magyar hadsereget kelet 
felől átkarolják, a San és a Dnyeszter folyók között bekerítik 
úgy, hogy megakadályozzák az osztrák-magyar hadsereg 
Krakkó felé történő, vagy a Kárpátokba való visszavonulását. 
Ehhez azonban csak mérsékelt túlereje volt az oroszoknak. 48 
és fél orosz hadosztállyal szemben 40 osztrák-magyar hadosz-
tály helyezkedett el. Oroszország ezen felül 800.000 fős hadse-
reggel (30 hadosztály) Németországot is megtámadta, aho-
gyan azt francia szövetségesének korábban megígérte. Bár az 
oroszok azt is megígérték, hogy Varsó irányából Berlin felé is 
támadást indítanak, de elsődleges céljuknak a kelet-galíciai 
osztrák-magyar csapatok felszámolását tartották, továbbá a 
kelet-poroszországi német csapatokat is meg akarták verni.28 

A Berlin felé való orosz előretörés igen kockázatos, kétélű 
stratégiai lépés lett volna. Orosz Lengyelország kiszögellés-
ként hatolt Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia 
közé, ahonnan Kelet-Poroszország is támadható, de egy Berlin 
felé törő orosz támadást az ellenség egy jól összehangolt akci-
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óval ollószerűen bekeríthetett és megsemmisíthette volna azt. 
Éppen ezért az orosz vezérkar nem törekedett erre.29 

Az orosz hadakat Varsó környékén vonták össze. Ennek 
oka az, hogy innen egyszerűen megtámadhatták Kelet-
Poroszországot és Galíciát is. Ennek megfelelően az orosz 1. 
(Rennenkampf) és 2. (Szamszonov) hadsereget állították 
szembe Max von Prittwitz und Gaffron 8. német hadseregével 
Poroszországban. A német hadsereg fele akkora erőt sem kép-
viselt szám szerint, mint az oroszok két hadserege, ugyanak-
kor lelkes katonákból állt, akik főleg Kelet-Poroszország terü-
letéről verbuválódtak. E tényező nagyban hozzájárult a harcok 
végkimeneteléhez, továbbá az, hogy Prittwitz helyére Paul 
von Hindenburg nevezték ki, aki Tannenbergnél augusztus 
utolsó napjaiban súlyos vereséget mért az orosz haderőre.30 

Conrad számos erődöt emeltetett Dél-Tirol és Karintia 
Olaszországgal határos részein. Ez bizonyult felesleges erőfe-
szítésnek, de elvonta az anyagi eszközöket más, szintén fontos 
helyekről. Ez volt az egyik oka annak, hogy Magyarország 
déli, keleti és északi határán nem voltak korszerű erődök. 
Nyugat-Galíciában Krakkó vára, míg Kelet-Galíciában 
Przemysl erődítménye hivatott ellenállni az orosz csapatok-
nak. Futólag épített, korszerűtlen erődítések védték a San és a 
Dnyeszter hídjait, valamint Lemberg városát. A német hadse-
reg Königsberg és Lötzen váraira támaszkodott Kelet-
Poroszországban.31 A Kárpátok egyfajta természetes védőfalat 
képezett a kelet felől támadó ellenséggel szemben, míg Kelet-
Poroszország összességében véve síkság, de tavak és erdők 
kusza hálózata tarkítja a tájat, ami komoly akadályt gördíthe-
tett az erre vonuló hadseregek számára.32 

Galícia egy történelmi-földrajzi fogalom, évszázadokig 
Lodoméria néven említették. Az Északi- és Keleti-Kárpátok 
északi lejtőjétől 100-200 km szélességben elterülő területet 
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hívjuk így. A Kárpátok hágóit átlépve fokozatosan dombvi-
dékké szelídül a táj. Az itt harcoló katonáknak minden évszak 
nehézségeivel meg kellett küzdeniük. Ősszel az esőzések foly-
tán felázott fekete agyagos talaj rendkívül megnehezítette a 
csapatok mozgását. A tüzérség csak nehezen követte a gyalog-
ságot. Az utánpótlás rendszeresen elakadt. A galíciai falvak 
főleg szétszórt házak csoportjaiból álltak, mely problémát je-
lentett a nagyobb egységek elszállásolásakor. A katonák ezért 
legtöbbször a fából-gallyakból összeácsolt fedezékekben élték 
mindennapjaikat.33 
 
 

Harcok Galíciában – A lembergi csata 
 
Conrad a korábbi terveitől eltérően végül nem a galíciai határ 
mentén sorakoztatta fel seregeit, hanem a San és a Dnyeszter 
folyók vonalán. E lépés egy későbbi támadó hadműveletet 
nagymértékben megnehezített, hiszen a San-Dnyeszter vonal-
tól 2-4 napi járóföld a határ. A hadsereget azért itt gyűjtötte 
össze, mert a szerb frontról még nem érkeztek meg időben a 
harcoló egységek, ami időveszteséget jelentett az orosz felvo-
nulással szemben. Így elveszett a papíron leírt átmeneti erőfö-
lény, hogy a Monarchia csapatai kezdettől fogva nyomasztó 
orosz túlerő támadásai voltak kitéve.34 

Conrad a Galíciába érkező négy közös hadsereget oly 
módon helyezte el, hogy két sereg Kelet-Galícia keleti határa 
felől védte a határt, míg a másik két sereggel Kelet-Galícia 
északi határa mentén vonult fel. Balról jobbra: az 1. hadsereg 
Viktor Dankl vezetése alatt, a 4. hadsereg Auffenberg vezetése 
alatt, utána jobbra követte őt a 3. hadsereg Brudermannal az 
élen, végül tőle jobbra a 2. hadsereg a Böhm-Ermollit helyette-
sítő Kövess Hermann; az erdélyi hadteste alkotta a jobbszárny 
legszélét, összesen 37 hadosztálynyi erőt képviselve. A hadse-
regek előtt 10 lovashadosztály fedezte a felvonulásukat. Az 
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alakulatok megközelítőleg 402 km hosszúságú arcvonalat ké-
peztek. Velük szemben 53 orosz gyaloghadosztálynyi erő he-
lyezkedett el, akiket 18 lovashadosztály támogatott.35 

 Conrad arra számított, hogy az oroszok Kijev felől tá-
madnak, ezért fokozottan figyelt az osztrák-magyar jobb 
szárnyra. Azonban idő közben olyan hamis kémjelentést ka-
pott, mely szerint az orosz fősereg Kijev térségéből nem Kelet-
Galíciába akar betörni, hanem elvonult a Visztula mögé és arra 
készül, hogy Berlin felé törjön előre, és az osztrák-magyar – 
orosz határt jelentő kelet-galíciai Zbrucs nevű folyó mögött 
csak gyengébb egységeket hagytak. Conrad az oroszok hadi-
tervét értelem szerűen meg akarta hiúsítani, ezért augusztus 
18-án a hadseregeivel elindult az orosz vonalak felé északi 
irányba, elhagyva a San és a Dnyeszter folyók vonalát, tulaj-
donképpen elindultak arra a felvonulási területre, ahová a 
haditerv eredetileg is előírta. Ettől kezdve beszélhetünk az 
úgynevezett első galíciai hadjáratról, melynek célja nem ki-
sebb volt, mint megállítani az oroszokat, akik Conrad szerint 
Berlint akarták elfoglalni. A cél végrehajtása érdekében 
Conrad a balszárnnyal határozottan észak felé nyomult előre, 
azonban a késedelmes felvonulás miatt jóval erősebb orosz 
csapatokkal találták szemben magukat. A balszárnyon kívül a 
jobbszárnyon Budermann és Kövess is támadásra kapott pa-
rancsot, arra az esetre, ha az oroszok Conrad számítása ellené-
re mégis támadásba lendülnének.36 

Azonban Conrad információinak ellentmondott az a tény, 
miszerint az orosz hadak kiürítették Nyugat-Lengyelországot. 
Azért ürítették ki, mert Nyikolaj Ivanov, az orosz Délnyugati 
Front parancsnoka az orosz főerőket Galícia ellen irányította, 
nem pedig Berlin felé, ahogyan azt Conrad gondolta. Ivanov 
négy hadsereggel rendelkezett. Nyugatról keleti irányban 
egymás mellett helyezkedtek el, félkörben körülvéve Kelet-
Galíciát: a 4. (Salza), az 5. (Plehve), a 3. (Ruszki) és a 8. (Bruszi-
lov) orosz hadsereg. Augusztus 18-án beigazolódott Conrad 
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tévedése, ugyanis Miklós nagyherceg, az orosz hadak fővezére 
utasítást adott Ivanovnak, hogy a 8. és a 3. orosz sereg, ame-
lyek az osztrák-magyar jobb szárnnyal álltak szemben, kezd-
jék meg a támadást, majd szintén lendüljön támadásba a 4. és 
az 5. orosz hadsereg is néhány nappal később. Conrad seregei 
nagy bajban voltak, mert ha Conrad a San és a Dnyeszter vo-
nalában megáll, akkor Ivanov csapatai Przemysl és Lemberg 
körzetében összezsúfolódnak és az orosz tömegeket könnye-
dén bekeríthette volna. Erre azért lett volna lehetősége, mert 
Conrad nem a határ mentén állította fel a csapatait, hanem 
hátrébb, viszont erről nem tudtak az oroszok, így az eredetileg 
meginduló orosz bekerítő hadművelet végén az orosz csapa-
tokat keríthette volna be. E helyett Conrad hibás információk 
miatt előrevonta a csapatait, egyenesen az orosz csapatok gyű-
rűjébe. Az viszont egyértelműen Conrad hibája volt, hogy az 
időközben beérkező helyes kémjelentést nem vette figyelembe. 
Nem hitte el, hogy a 8. és a 3. orosz hadsereg nem csak egy 
hátrahagyott utóvéd, hanem két orosz hadsereg, amelyek a 
jóval gyengébb magyar jobbszárnyat akarják átkarolni. 
Conrad csak a Berlin ellen nyomuló orosz támadás illúziójá-
ban élt. Tovább erősítette benne ezt az illúziót egy hibás felde-
rítést végző pilóta augusztus 21-én készült jelentése, mely 
szerint a Zbrucs folyón túl nincs nagy létszámú orosz csapat-
összevonás. E tényezőkből levont következtetések alapján 
Conrad északi irányba általános támadást rendelt el.37 

Conrad tervét látta igazolni, amikor Dankl az 1. hadse-
reggel a balszárnyon megtámadta a vele szemben elhelyezke-
dő 4. orosz hadsereget és Kraszniknál megverte azt augusztus 
25-re. Ugyanezen a napon Kövess Hermann hadtestét megtá-
madta az osztrák-magyar arcvonal jobbszárnyán a 8. orosz 
hadsereg, s Bruszilov legyőzte a jóval kisebb létszámú, gyen-
gébb felszerelésű erdélyi hadtestet. Talán a legnagyobb vesz-
teség az volt, hogy Conrad még ezután a vereség után sem 
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vette tudomásul az orosz főerők valódi célját, s Kövess veresé-
gét egyszerű szerencsétlenségnek tudta be.38 

Augusztus 26-án az Auffenberg vezette 4. közös hadsereg 
beleütközött a vele szemben álló 5. orosz hadseregbe, amely 
éppen a tőle nyugatabbra fekvő Krasznik felé sietett, a meg-
vert 4. orosz hadsereg segítségére. Így bontakozott ki a 
komarovi csata.39 

Conrad úgy vélte, hogy minden a számításai szerint ha-
lad. Azt hitte, hogy Kraszniknál és Komarovnál csak azokkal 
az orosz alakulatokkal találkozott, amelyek az orosz főerők 
Berlin felé való támadását fedezik. Dankl és Auffenberg támo-
gatására –, hogy még sikeresebben folytathassák a harcot – 
Brudermann 3. hadseregétől csapatokat irányított át északra, 
az amúgy is gyenge jobbszárnyat tovább gyengítve ezzel. 
Brudermann veszteségeit úgy pótolta, hogy beosztotta alá 
Kövess 7 tábori hadosztály erejű hadtestét. Augusztus 26-án, 
téves hírszerzésre alapozva Kövess támadásra kapott paran-
csot egy Tarnopol felől betörő 20 hadosztály erejű orosz táma-
dóék ellen. Ugyanezen a napon Brudermann a 3. hadsereggel 
vereséget szenvedett a vele szemben álló 3. orosz hadseregetől 
Zlozsovnál, amely jelentős fölényben volt vele szemben. Ez 
volt az osztrák-magyar hadsereg első komoly veresége Galíci-
ában. A vereség kijózanította Conrádot is, rájött, hogy feltevé-
sei hibásak. Ugyanakkor úgy vélte, hogy a balszárny és a kö-
zépső arcvonal északi támadásait folytatni kell a jobbszárny 
kudarcainak ellensúlyozása érdekében. Ennek érdekében 
Auffenberg hátát fedezni kellett Lemberg felől, ez óriási fela-
datot jelentett Brudermannak. Brudermann szerencséjére vi-
szont augusztus 29-én megérkezett a 2. hadsereg, amely 
Brudermanntól jobbra helyezkedett el a jobbszárny legszélén, 
a Dnyeszter partján.40 

Conrad fellelkesülve az erősítések hírétől, aznap, augusz-
tus 29-én támadást rendelt el a 3. és a 2. hadsereg által tartott 
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120 km-es arcvonalon, a Gnila-Lipa folyók mentén. Ez lett az 
eddigi legnagyobb galíciai csata, hiszen két osztrák-magyar és 
két orosz (8. és 3.) hadsereg szállt szembe egymással. A csata 
nem hozta meg a Monarchai számára a várt eredményt. Ennek 
egyik oka a zlocsovi csatában nagymértékben demoralizáló-
dott 3. hadsereg volt, másrészt a 2. hadsereg katonáit szinte 
kidobálták a vasúti kocsikból és máris csatába küldték. Bár 
másnapra Auffenberg Komarovnál kivívta a győzelmet, még-
sem tudta ellensúlyozni az augusztus 29-i kudarcot.41 

Összegezve a harci helyzetet, Conradnak tudomásul kel-
lett vennie, hogy a harcok súlypontja Kelet-Galícia, s nem 
Nyugat-Galícia. Keleten vereséget szenvedett, ezért a nyuga-
ton győzedelmes alakulatok nem indulhattak az orosz seregek 
üldözésére, mivel fedezet híján maradtak volna, mi több, a 
Gnila-Lipa menti ütközet folytán Lemberget is feladták.42 

A Brudermann 3. hadseregébe tartozó 10. népfölkelő gya-
logezredben hadnagyaként szolgáló Mészáros Vilmos vízözö-
ni menekülésként írta le Brudermann Lembergből való vissza-
vonulását: „A nyugati vámnál, a Przemysl felé vezető stratégiai 
úton egy vezérkari századost találtunk, aki az emberek, lovak, ágyúk, 
kocsik, autók rettenetes zűrzavarában törekedett némi rendszert bele-
ordítozni, de teljesen sikertelenül, akár a háborgó tengert akarta vol-
na dühös vezényszavakkal lecsillapítani.”43 

Az ésszerűség ezek után azt követelte volna meg 
Conradtól, hogy a még megmaradt seregeit az orosz túlerővel 
szemben biztonságos védővonal mögé rendezze, Conrad 
azonban nem így tett. Elrendelte a balszárny újabb támadását, 
a 3. és a 2. hadsereget a Lembergtől nyugatra lévő Wereszyca 
folyó mögé sorakoztatta fel, miközben a vesztes Brudermannt 
leváltotta Svetozar Boroevic.44  

Boroevic kinevezése alkalmával kemény szóbeli megro-
vással illette a népfölkelő alakulatokat. „Nem volt elég, hogy 
véresre rágta szívünket az otthonhagyott család miatt az aggodalom, 
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most még haptákosokká degradálnak bennünket! El kell tűnnünk a 
dicsőség mezejéről! ”45 

Dankl 1. hadserege ugyan folytatta előrenyomulását a 
kraszniki győzelme után Lublin felé, de időközben annyi erő-
sítést kapott a vele szemben álló 4. orosz hadsereg, hogy létre-
hozták belőle a 9. orosz hadsereget. Ezek után kétséges volt 
Dankl további sikeres előnyomulási kísérlete. Dankltól jobbra 
Auffenbergnek azt a feladatot adta Conrad, hogy a 3. és 2. 
hadsereget üldöző orosz csapatokat északról támadja oldalba 
a serege kétharmad részével, míg a sereg egyharmad részének 
irányítását átadja József Ferdinándnak, hogy állítsa meg az 
oroszokat Komarovnál, ha ismét támadni készülnének.46 

Az események azonban nem az elképzelések szerint ala-
kultak. A 8. orosz hadsereg nem rohant a megvert osztrák-
magyarok után, hanem lassan közelített a jobbszárny felé, 
továbbá Ruski 3. hadserege Komarov felé indult, azaz északi 
irányba, hogy megsegítse az 5. orosz hadsereget, így 
Auffenberg nem támadhatta oldalba, hanem frontálisan bele-
ütközött Ruski seregébe Rawaruskánál. Végül Komarovnál a 
megvert 5. orosz hadsereg újra délnek fordult, és a főherceg 
vezette jóval gyengébb csapatok nem tudtak sokáig ellenállni 
a túlerőnek. Miután József Ferdinánd visszavonult, Danklra és 
az 1. hadseregre nehezedett a 4., a 9. és most már az 5. orosz 
hadsereg támadása is. Ebben a helyzetben Conradnak minden 
oka meg lett volna, hogy visszavonuljon a San és a Dnyeszter 
vonalára, ehelyett támadást rendelt el Boroevicnek és Böhm-
Ermollinak a Wereszyca mögül szeptember 8-ra. 1914. szep-
tember 9-én azonban József Ferdinánd annyira hátraszorult, 
hogy Auffenberg háta és oldala védtelen maradt, miközben 
Dankl vonalán áttörtek, majd jobb szárnyán átkarolást hajtot-
tak végre az oroszok. A kegyelemdöfést az adta meg Conrad 
haditervének, hogy az 5. orosz hadsereg bevonult a Dankl és 
Auffenberg közti résbe. Ekkor Conrad kénytelen volt elren-
delni a visszavonulást szeptember 11-én a San mögé. Az 1., 2. 
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és a 3. hadsereg a Wisloka folyó mögé, míg a 2. hadsereg a 
Duklai hágó környékére vonult vissza. Ezzel véget ért a lem-
bergi csata néven ismertté vált csaták sorozata.47 

Mészáros Vilmos a grodeki harcok során jegyzi fel a galí-
ciai harcokról összegző véleményét, miszerint „Erő és anyagpa-
zarlás az egész vonalon. A hadsereg elitje, a sorkatonaság, pár hét 
alatt elpusztult a legelemibb óvatossági rendszabályok nélkül (…) 
gyalog és lóháton, nyakig beásott tüskésdrót akadályokkal védett 
orosz csapatok ellen intézett bravúros rohamokban. A lóállomány 
javarésze döglötten hevert a visszavonulás útján.”48 
 
 

Przemysl ostroma 
 
Schweitzer István vkszt. őrnagy egy 1925. március 21-én tar-
tott Przemysl emlékünnepélyen azt mondta, hogy Przemysl 
egyrészt azért lehet érdekes a közvélemény számára, mert az 
első világháború egyetlen olyan ostromlott erődje, melyet 
fegyverrel nem volt képes elfoglalni az ellenség, csupán ki-
éheztetéssel, másrészt azért fontos a várról beszélni, mert ki-
lenctized részben magyarországi katonák védték az erődrend-
szert.49 

A vár az Uzsoki-hágótól északra helyezkedik el, ott, ahol 
a San folyó északnyugatnak fordul, míg a Dnyeszter délkelet 
felé kanyarodva folyik tovább. E két folyó közti területre épült 
az erődrendszer. Przemysl modernizációja már az 1870-es 
években napirenden volt, azonban pénzszűkében ezt csak 
részben valósították meg. E részleges modernizáció során a 
várat részben sikerült övvárrá átalakítani. Ez azt jelenti, hogy 
nem csak passzív védelemre tették alkalmassá az erődöt, ha-
nem egy támadásra alkalmas hadsereget is elhelyezhettek 
benne. Az övrendszer lényege, hogy a védendő objektumot 
több kisebb överőddel veszik körül, így az erődök egymást 
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kereszttűzzel támogathatták egy csata során. Az erődök alkot-
ta láncolatot nevezzük övvonalnak. Przemysl városa körül két 
övvonalat építettek ki. A külső vonalba 37 erőd tartozott, 
melyből csak 13-at korszerűsítettek. E 13 rendelkezet páncél-
kupolával, a többi csak terméskőből épített falakból állt. A 
korszerű erődök az erődrendszer délkeleti és északnyugati 
részén helyezkedtek el, mivel innen várták az orosz támadást. 
Az övrendszer kiterjedése kelet-nyugati irányban 15, míg 
észak-déli irányban 12 kilométer volt. A belső övrendszer, 
mely közvetlenül a város határában húzódott, 19 erődből állt, 
melyekből egy volt kőépítmény, a többi géppuskákkal ellátott 
földsánc. A várakat egyenként nagyjából egy századnyi kato-
naság védte. A várat 8 védőkörletre osztották fel. E körzetekbe 
egyenként 5-8 zászlóaljnyi ember osztottak be, továbbá 15-20 
géppuska és 80-150 löveg állt a rendelkezésükre. Az erődök-
ben összesen 875 löveget osztottak szét, köztük 299 darab el-
avult 1861 M. 120 és 150 mm-es ágyú is helyet foglalt, melyek 
hatalmas füst kíséretében működtek, igen rövid, 3,5 km-es 
lőtávolsággal. De Przemyslben volt 4 darab 30,5 cm-es mo-
zsárágyú is, melyek a korszak legmodernebb fegyverei közé 
tartoztak.50  

A 30,5-es mozsarakról azt írja Mészáros, hogy „Mikor az 
első lövés eldördült, megremegett a föld, mint földrengés alkalmával 
és az ágyúállás előtt száz méterre álló házak teteje úgy repült le, 
mintha tájfun száguldott volna keresztül felettünk.”51 

A távközlési vonalakat a földre és a földfelszín szerelték, 
ez azt eredményezte, hogy az orosz tüzérség viszonylag ha-
mar megsemmisítette a vezetékeket.52 

Az orosz 3. hadsereg 1914 szeptemberében Radko 
Dimitrijew vezetésével körülzárta Przemyslt, az osztrák-
magyar csapatok visszavonulásával egy időben. Conrad a 
várban hagyta a szegedi honvéd hadosztályt, a kassai népföl-
kelő dandárt és néhány osztrák népfölkelő alakulatot. Az első 
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komoly orosz betörési kísérletre Przemysl délkeleti részén 
került sor, október első harmadában, amelyet heves tüzérségi 
tűz készített elő, de a védelem sikeresen helytállt. Ezt követő-
en október második felében Boroevic sikeresen felmentette a 
várat, de nagy veszteségekkel folyt tovább a harc a San folyó 
partján (chyrowi csata), mely során a felmentő sereg és a vár-
őrség nagymértékben felélte a vár élelmiszerkészletét és a se-
besültek is a várba szállították, így a három hónapra elegendő 
élelmiszermennyiség kéthavira esett vissza. Boroevicnek végül 
vissza kellett vonulnia, és a 11. orosz hadsereg újra körülzárta 
a várat. Ezt követően a várvédők gyakran kitöréssel próbálták 
feltörni az ostromzárat. Egyik ilyen jeles alkalom volt Tamásy 
Árpád honvédtábornok december 18-i kirohanása, amikor a 
Duklai horpadás felé áttörte az orosz védőgyűrűt, majdnem 
sikerült elérnie a kétnapi járóföldre lévő Boroevic jobbszár-
nyát, de nem juthatott el hozzá, mert parancsot kapott, hogy 
térjen vissza a várba. Ez volt az utolsó remény a várőrség 
megmentésére. Innentől kezdve radikálisan lecsökkentették a 
napi ételadagokat, míg végül rendszeressé vált az éhezés. A 
katonák rongyosak voltak, nem volt téli felszerelésük, továbbá 
az éhezés és a kimerültség miatt legyengült szervezetük fogé-
konyabbá vált a betegségekre. A vár feladásakor 25.000 beteg 
katona tartózkodott az erődrendszerben.53 

„Az emberek napról-napra soványodtak, erőtlenedtek. Mikor 
azután a só is elfogyott, teljes lett a katasztrófa. Akárhogy rágta, 
csavarta az éhség az üres beleket a só nélkül készült lópörkölt kifor-
dult az ember szájából.”54 

Ilyen körülmények közt Conrad utasította Kusmanek 
Hermannt, Przemysl parancsnokát egy utolsó áttörési kísérlet-
re, amelyet Kusmanek 1915. március 19-én végre is hajtott a 
még hadra fogható 39.000 fős védősereggel.55 

„Kuzmanek várparancsnok a várőrséghez intézett buzdító be-
széddel vezette be: Katonák! A vár élelmiszerkészlete teljesen kime-
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rült. Nem várhatjuk meg tétlenül, míg az éhség kiüti kezünkből a 
fegyvert. Elvezetlek benneteket oda, ahol bőven van kenyér és ruha! 
Elvezetlek benneteket vissza a szeretett hazába, családotok, szerettei-
tek körébe! ”56 

De mivel árulók révén az oroszok megtudták a kitörés 
idejét és helyét is, ezért kellőképpen felkészülve várták a kitö-
rő csapatokat, akiknek nagy része elesett a kitörés során. Ezt 
követően Kusmanek parancsot adott a maradék élelem elfo-
gyasztására, a lovak lelövésére, az utolsó lőszer elhasználásá-
ra, a vár objektumainak felrobbantására, s március 22-én Fe-
renc József engedélyével végül megadták magukat a várvé-
dők, 120.000 katona került hadifogságba.57 
 
 

Összegzés 
 
1914-ben Galíciában alapvetően mozgó háborúra számító har-
coló feleket láthatunk. Conrad és Ivanov egyaránt 19. századi 
módon szerette volna megverni az ellenfelét, gyalogsági és 
lovassági rohamokra alapozva a haditervüket. A haditechnika 
természetesen túlnőtt a 19. századi stratégiai gondolkodáson, 
így az elavult módszerekkel operáló főtisztek rendkívül nagy 
veszteségeket okoztak egymás hadseregeiben. Ezt az idősza-
kot követte az állóháború időszaka. 

Przemysl ostroma szintén abba a kétélű kategóriába tar-
tozik, mint a galíciai harcok, a kettősség több aspektusban 
megjelenik. Egyrészt voltak korszerű és korszerűtlen erődíté-
sek, így korszerű övvár jellege csak részben érvényesülhetett. 
Felszereltsége rossznak mondható, bár megtalálhatóak voltak 
a legmodernebb tüzérségi eszközök is a vár állományában, 
mégis túl nagy arányban fordultak elő múlt századi elavult 
hadi eszközök. Másrészt az orosz hadsereg a várat körülvette 
és kiéheztette, nem pedig aláaknázta és porig bombázta a tü-
zérsége segítségével, valamint nem próbálkoztak meg az 
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egyes kisebb erődök egyenként való felszámolásával, mint 
ahogyan azt a német hadsereg szerette volna megtenni Ver-
dun-nél 1916-ban. 
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SZÁNTÓ ÁKOS 

 

A NICARAGUAI FORRADALOM (1978-1979) 
 
 
Az 1978 és 1979 során zajló nicaraguai forradalom jelentős 
változást eredményezett a közép-amerikai ország 20. századi 
történelmében, véget vetett a Somoza-család több mint negy-
ven éven át tartó uralmának. A forradalom során emelkedett 
ki az ellenzéki csoportok közül a Sandinista Nemzeti Felsza-
badítási Front. Ezért nevezik más néven „sandinista forrada-
lomnak” az említett eseménysort. Nemcsak Nicaragua szem-
pontjából volt jelentős esemény a forradalom, hanem az Ame-
rikai Egyesült Államok és a Szovjetunió hidegháborús küz-
delmében is szerepet játszott Nicaragua. Egy „második Kuba” 
lehetősége megrémítette az USA döntéshozóit, aminek az lett 
a következménye, hogy az amerikai kormány támogatta a 
sandinista kormány ellen lázadó kontrákat. A Szovjetunió 
ellenben igyekezett támogatni a „szocialista orientációjú” 
kormányt. 

A következőkben megkíséreljük összefoglalni az 1978-
1979-es nicaraguai eseményeket. A forradalom bővebb tárgya-
lását megelőzően fontos röviden bemutatni Nicaragua törté-
nelmét a 19. század második és a 20. század első felében. A 
forradalom kirobbanásának előzményei közé tartozik az 1979-
ben megdöntött Somoza-rezsimnek, valamint az ellenzéki 
csoportok, köztük a legfontosabb, a Sandinista Front kialaku-
lási körülményeinek rövid bemutatása. A forradalom beillesz-
tése a hidegháború folyamába szintén nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy megértsük, miért állt érdekében az USA kormányának a 
status quo megőrzése.  

A forradalom eseményeinek leírása során a hadtörténeti 
szempontok eddig nem kerültek előtérbe, inkább a harcok 
mögött húzódó politikai események főbb csomópontjainak 
ismertetése alkotja a tanulmány gerincét. 
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Nicaragua Közép-Amerika legnagyobb kiterjedésű álla-
ma, területe hozzávetőlegesen 130 ezer km2-t tesz ki. Szom-
szédjai Honduras és Costa Rica. Nyugaton a Csendes-
óceánnal, keleten az Atlanti-óceánnal határos. Az 1970-es 
években lakossága 3 millió főt tett ki. A spanyol hódítók az 
1500-as években vonták uralmuk alá a területet egészen 1821-
ig. A függetlenség elnyerése után az ország csatlakozott a Kö-
zép-Amerikai Szövetségi Köztársasághoz, amely a közép-
amerikai államokat egyesítette. A szövetség szétesését követő-
en függetlenedett Nicaragua. A 19. második felében és a 20. 
század első harmadában több ízben zajlott véres polgárháború 
a konzervatív és a liberális pártok hívei között.1 Egy ilyen 
konfliktus során az 1850-es évek közepén az amerikai William 
Walker kihasználta a szembenálló felek között kialakult ha-
talmi vákuumot és elfoglalta Nicaraguát. Érdekesség, hogy 
seregében több magyar emigráns katona is harcolt. Uralmának 
végül a közép-amerikai államok koalíciója vetett véget.2 

Walker akciója jelezte, hogy Nicaragua a térség feltörekvő 
nagyhatalma, amely az Egyesült Államok számára egyre fon-
tosabbá vált, mivel az ország stratégiailag rendkívül előnyös 
helyen fekszik. Nicaragua az Atlanti- és a Csendes-óceán kö-
zötti forgalomban fontos szerepet töltött be.3 A korábbi brit 
érdekeltségek helyett egyre nagyobb súllyal jelentek meg az 
amerikai nagyvállalatok, köztük a United Fruit Company.4  

A gazdasági és kereskedelmi megfontolások vetették fel 
egy óceánközi csatorna ötletét. Kezdetben egy közös brit-
amerikai csatorna építése volt napirenden, azonban egy 1900-
as szerződés lehetőséget adott az USA számára, hogy önállóan 
építse meg a csatornát. Két területén is tervezték megvalósíta-
ni a vállalkozást. Az egyik a Kolumbiához tartozó Panama, a 
másik Nicaragua volt. Az amerikai törvényhozás két háza 
között nagy vita folyt a megépítendő csatorna útvonaláról. 

                                                           
1 SÓLYOM 1984, 5-8. o. 
2 ANDERLE 2010, 84. o. 
3 Uo. 84. o.  
4 MAGYARICS 2014, 121. o. 
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Végül, a panamai „lobbi” erősebbnek bizonyult, ezért itt épí-
tették meg az Egyesült Államok számára rendkívül fontos 
csatornát.5 

Ezt követően az Egyesült Államok egyre gyakrabban 
avatkozott bele Nicaragua belügyeibe. 1912-ben intervenciós 
sereget küldött az országba az itt élő amerikai állampolgárok 
és vagyonuk védelmére hivatkozva. Az amerikai egységek 
egészen 1925-ig maradtak az országban. 1926-ben ismét pol-
gárháború tört ki a konzervatívok és a liberálisok között, 
amelybe az amerikai csapatok is beavatkoztak. Bár a két félnek 
sikerült egyezséget kötnie, a később legendássá vált népi hős, 
Augusto Ceasar Sandino – akiről a Sandinista Front a nevét 
kapta – folytatta a harcot.6 Célja az volt, hogy az amerikai ka-
tonák, akik az 1927-es választások felügyeletére érkeztek, tá-
vozzanak az országból.7 Erőfeszítéseit siker koronázta, mivel 
1933-ban az amerikai egységek elhagyták Nicaraguát. Sandino 
letette a fegyvert, azonban nem élvezhette sokáig a sikert, mi-
vel 1934 februárjában meggyilkolták. A gyilkosság körülmé-
nyeit nem sikerült pontosan kideríteni, de a gyanú Anastasio 
Somozára és az általa vezetett nicaraguai Nemzeti Gárdára 
terelődött, aki igyekezett eltüntetni egyik fontos politikai rivá-
lisát.8 

Somoza Sandino mellett a többi riválisát is félreállította, 
így 1937-ben sikerült megnyernie a nicaraguai elnökválasz-
tást.9 Ekkor egy új korszak kezdődött az ország történelmében. 
A hatalmat ezt követően egészen 1979-ig a Somoza család bir-
tokolta. Anastasio Somoza hatalmát az 1927-ben létrehozott 
Nemzeti Gárda erejére alapozta.10 A hatalmára veszélyt jelentő 
demokratikus és forradalmi mozgalmakat kegyetlenül elfojtot-
ta. 1956-ban merénylet áldozata lett. Utóda idősebb fia, Luis 
Somoza lett, aki 1956 és 1963 között vezette az országot. Eza-

                                                           
5 Uo. 134-135. o.  
6 SÓLYOM 1984, 9. o. 
7 MAGYARICS 2014, 222-223. o. 
8 ÁRKUS 1979, 55-58. o. 
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10 MAGYARICS 2014, 223. o. 
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latt a Nicaraguában tapasztalható elégedetlenség tovább nőtt, 
ami lázadásokhoz vezetett. A kubai forradalom sikere 1959-
ben példával is szolgált a forradalmi csoportok számára.11 Luis 
Somoza 1963-ban visszavonult a politikai élettől. A választá-
sokon az államfői tisztséget René Schick nyerte el, aki a Somo-
za család régi bizalmasának számított. Az új elnököt a háttér-
ből a fiatalabb Anastasio Somoza irányította. Elnöksége alatt 
Schick igyekezett a Somoza-család minél több támogatóját 
bevonni az államirányításba.12 1967-ben Anastasio Somoza 
elékezettnek látta az időt arra, hogy közvetlenül is átvegye a 
hatalmat Nicaragua felett.13 

A Somoza-dinasztia vezetése alatt Nicaragua katonai dik-
tatúrává vált. Bár időnként rendeztek választásokat, a Somo-
záknak sikerült megőrizniük hatalmukat. A kétkamarás tör-
vényhozásban biztos többséggel rendelkeztek a rezsimet tá-
mogató liberálisok, mellettük a konzervatívok kisebbségi cso-
portja kapott helyet. Több alkalommal kapott Somoza „külön-
leges felhatalmazást”, amelyet a számára veszélyt jelentő ele-
mek üldözésére használt fel. A három Somoza (Anastasio So-
moza García, Luis Somoza Debayle, Anastasio Somoza 
Debayle) nem folyamatosan töltötte be az elnöki pozíciót. A 
fent említett René Schick csupán az egyik olyan elnök volt, aki 
ebben az időszakban a Somozák mellett rövid ideig betöltötte 
ezt a posztot. A Somozák igyekeztek olyan elnököket találni 
ezekre az időszakokra, akik maximálisan az ő érdekeiket szol-
gálták. Ez nem mindig sikerült, 1947-ben Leonardo Argüello 
lett az elnök. 25 napos elnöksége alatt Somoza több emberét is 
eltávolította a vezető tisztségekből. Somoza a Nemzeti Gárdát 
felhasználva buktatta meg az elnököt és egy másik hívét ne-
vezte ki helyette.14 

A Somozák igyekeztek látszólag betartani azokat a nica-
raguai törvényeket, amelyek az elnöki hatalomról szóltak. A 
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nicaraguai alkotmány 5 évre szóló mandátumot biztosított az 
elnöknek. Emellett egy 1959-es tervezet szerint tilos a leköszö-
nő államfőnek és bármelyik családtagjának vagy az általa kije-
lölt megbízottnak az elnöki tisztség betöltése. A fiatalabb 
Anastasio Somoza 1967-ban lépett hivatalba, és megbízatása 
1972-ig szólt. Ezt kijátszandó 1971-ben megállapodott a liberá-
lis és a konzervatív párttal, hogy 1972-től egy katonai junta 
fogja irányítani az országot, és kidolgoznak egy alkotmány-
módosítást. Így Anastasio Somoza 1974-ben visszatérhetett 
elnöki hivatalába.15 

A politikai hatalom mellett a család gazdasági hatalma is 
nagymértékben megnövekedett. Az ország legnagyobb föld-
birtokosa a Somoza-család volt, az ország művelés alá vont 
területeinek körülbelül 10%-át birtokolta. A kávé konjunktúrá-
ja idején jelentős haszonra tettek szert. A külföldi – elsősorban 
az észak-amerikai – vállalatok számára kedvező feltételeket 
biztosítottak a gazdaságban. A családtagok érdekeltségei 
egész Nicaraguát behálózták. Tulajdonukban voltak a gyapot-
feldolgozó üzemek, textilgyárak, cementgyárak, húsfeldolgo-
zók, fagylaltgyárak és még a fodrászüzletek is. A Somozák 
vállalkozásai közé tartozott a Mamenic Gőzhajózási Társaság 
és a Lanica légitársaság is. A család vagyona a hetvenes évek-
ben meghaladta a 800 millió dollárt. A nicaraguai lakosság ezt 
negatívan élte meg, mivel a megélhetési költségek emelkedtek, 
a bérből és fizetésből élők helyzete romlott.16 A parasztság és a 
városi munkásság elégedetlensége gyakran váltott ki sztrájko-
kat, tüntetéseket. A középrétegek szintén megszenvedték a 
tőkehiányos állapotot, mivel őket a deklasszálódás fenyeget-
te.17 

Nagy felháborodást váltott ki Nicaraguában az 1972-es 
földrengés utáni újjáépítés. 1972-ben pusztító földrengés rázta 
meg az ország fővárosát, Managuát. A 400 ezer lakosú város 
nagy része elpusztult a természeti csapásban. A károk enyhí-
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tésére nemzetközi segélyek érkeztek az országba. A segélyek 
nagy része azonban nem jutott el a károsultakhoz, hanem ma-
gas rangú vezetők bankszámláját gazdagította. Felvetődött a 
főváros áthelyezése is, Somoza azonban ezt elutasította. Ebben 
az játszott szerepet, hogy családi érdekeltségeinek jelentős 
része a városban, illetve annak környékén feküdt. Ezeket nem 
akarta elveszíteni, ezért a város újjáépítése mellett döntött. A 
rendkívüli állapot bevezetése Managuában elősegítette Somo-
za politikai ellenlábasainak letörését is.18 

Több latin-amerikai államban is létrejöttek a nicaraguai-
hoz hasonló, jobboldali autoriter diktatúrák,19 amelyeket az 
Egyesült Államok is támogatott, mivel azok megfeleltek kül-
politikai céljainak. A hidegháború időszakában ezek a meg-
fontolások még jobban érvényesültek az amerikai külpolitiká-
ban. 1947-ben létrehozták az Amerikai Államok Szervezetét, 
amely igyekezett a korábbi egyoldalú amerikai beavatkozás 
politikáját kollektív beavatkozással helyettesíteni. Ez a gyakor-
latban egyre kevésbé érvényesült. A kommunista fenyegetés 
hatására a nemzeti érdekeket előtérbe helyező, nacionalista 
kísérleteket is igyekeztek elfojtani. Ez történt 1954-ben Guate-
malában, amikor a CIA támogatásával Carlos Castillo Armas 
tábornok megdöntötte Jacobo Arbenz elnök kormányát, amely 
radikális földreformot hajtott végre.20 

Latin-Amerika országai igyekeztek elmaradottságukat 
felszámolni és felzárkózni a fejlettebb régiókhoz. E cél elérésé-
hez politikai stabilitásra volt szükség, ezt azonban gátolta a 
gazdaság elmaradottsága. Ezt használták ki populista dema-
gógok, valamint a szélsőséges csoportok. A külföldi vállalatok 
a fejlődés elősegítése helyett a mezőgazdaságot és a nyers-
anyag-kitermelést preferálták, mivel az biztosabb jövedelmet 
jelentett ezekben az országokban. Kennedy elnöksége idején 
fogadták el a „Szövetség a Haladásért” elnevezésű programot, 
amely elsősorban a latin-amerikai országok középosztályát 
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kívánta megerősíteni. Így próbálta az amerikai kormányzat 
elejét venni a kommunizmus előretörésének. A program meg-
valósítása nehézségekbe ütközött. A születési arány növeke-
dése következtében a mérsékelt gazdasági növekedés hatásfo-
ka alacsony maradt. A szilárd központi hatalom megkívánta a 
bürokrácia és a katonaság támogatását. A segélyeket a helyi 
gazdasági és politikai elit kapta meg, ami tovább növelte a 
társadalmi egyenlőtlenségeket. Emellett az amerikai érdekelt-
ségek államosítása esetén befagyasztották a segélyek folyósítá-
sát.21 

Kennedy utódja, Lyndon B. Johnson nem folytatta tovább 
a programot. A róla elnevezett Johnson-doktrína ismét a 
kommunista előretörés elleni küzdelmet helyezte előtérbe. A 
doktrínát először 1965-ben a Dominikai Köztársaság esetében 
alkalmazták. A polgárháborúba süllyed országba amerikai 
egységek hatoltak be, hogy megakadályozzák a radikális bal-
oldali csoportok hatalomra jutását. A doktrína értelmében az 
Egyesült Államok támogatta a szilárd rezsimeket Latin-
Amerikában, és minden radikálisabb változást elutasított. Ric-
hard Nixon elnöksége idején az Egyesült Államok – tanulva a 
Vietnámban történtekből is – nem kívánt közvetlenül beavat-
kozni a latin-amerikai államok belügyeibe. Ehelyett a helyi 
erőknek kellett megoldaniuk a felmerülő konfliktusokat. Az 
USA kormányzata azonban továbbra is támogatta e rezsime-
ket gazdaságilag, diplomáciailag, valamint a legmodernebb 
fegyverekkel.22 

E politikának ez egyik mintapéldája volt Nicaragua és a 
Somoza-rezsim. Nicaragua a Közép-Amerikai Védelmi Szer-
vezetben – amelyet a kubai forradalom után, 1963-ban hoztak 
létre – is központi szerepet játszott.23 Geopolitikailag rendkí-
vül fontos helyen, Közép-Amerika közepén feküdt. Ezért 
nemcsak Észak- és Dél-Amerikát kötötte össze, hanem a Ka-
rib-térség felé is egyfajta „ugródeszkaként” szolgált. Emellett 
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az USA komolyan tartott a „dominóhatástól”. Ez azt jelentette, 
hogyha a nicaraguai rendszer megbukik, az a többi, hasonló 
rezsim bukását is eredményezheti. Az Egyesült Államok kor-
mánya ezért bőségesen támogatta a Somoza-rezsimet, csak 
1978-ban 2,5 millió dollár értékben küldött fegyvereket.24 

A Sandinista Nemzeti Felszabadítási Front 1961-ben jött 
létre. Alapítói főként nicaraguai diákok voltak, akik ellenezték 
a Somoza-rezsim uralmát. Az alapítók közül a legjelentősebb 
személy Carlos Fonseca Amador. A szervezet kezdetben el-
szórt gerillaakciókat hajtott végre Nicaraguában. 1963-ban a 
szervezet egy-egy csoportja megtámadott egy managuai rá-
dióállomást, kirabolt egy bankot és Jinotega tartományban 
fegyveres ellenállásba kezdett. A fegyveres harc nagy áldoza-
tokkal járt. 1967-ben a szervezet szinte megsemmisítő veresé-
get szenvedett Pancasánban. A sandinisták megmaradt tagjai 
belátták, hogy a fegyveres akciók nem érték el a remélt sikere-
ket, ezért a szervezetnek taktikát kellett változtatnia.25 A sike-
res fegyveres küzdelem elengedhetetlen feltételének tartották 
a széles politikai támogatást. A támogatás megszerzése érde-
kében elkezdték a parasztok, a munkások és az értelmiségiek 
megszervezését.26 

A megfelelő politikai stratégia kidolgozása során azonban 
nézeteltérések jöttek létre a fronton belül. Az ellentéteket Car-
los Fonseca 1976-os halála is erősítette.27 1975-ben az új straté-
gia kidolgozása során a Sandinista Nemzeti Felszabadítási 
Fronton belül három domináns irányzat jött létre, amelyeknek 
közös célja a Somoza-rezsim megbuktatása és demokratikus 
kormányzat létrehozása volt. Az első csoport, a „Hosszú Népi 
Háború” szerint a fegyveres harc előfeltétele a politikai pártok 
létrehozása.28 A küzdelem terepét a hegyvidékeken képzelték 
el a kubai felkelők mintájára. Itt a parasztság széles tömegeire 
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támaszkodva fokozatosan ki kell terjeszteni a harc területét.29 
A második frakció, a „Proletár Irányzat” a fegyveres harc el-
sőbbségét hirdette a fegyveres ellenállás megfelelő feltételei-
nek hiányában.30 Elsősorban a városi munkásságra kívántak 
támaszkodni a fegyveres harcok során.31 A harmadik csoport, 
a „terceristák” többféle módszer együttes használata mellett 
érveltek. Mind a vidéki parasztság, mind a városi munkásság 
megnyerését fontosnak tartották.32 E csoport volt a legkevésbé 
radikális, közel álltak a szociáldemokrata mozgalomhoz. E 
három frakció a forradalom során, 1978 végén egyesült is-
mét.33 

A Sandinista Front mellett jelentős ellenzéki csoport volt a 
Demokratikus Felszabadítási Unió (UDEL), amely a Somoza-
rezsim felszámolásáért és a polgári demokratikus viszonyok 
eléréséért küzdött.34 Az UDEL kezdetben a diktatúra békés 
eszközökkel való megdöntését remélte. A sandinistákkal elein-
te hűvös volt a viszonyuk, a fegyveres felkelés során azonban 
egyre inkább közeledett a két szervezet. Tagjai között radikális 
baloldaliak, szociáldemokraták és konzervatív jobboldaliak is 
voltak.35 

1978. január 10-én egy gyilkosság híre rázta meg egész 
Nicaraguát. Az áldozat Pedro Joaquin Chamorro, a La Prensa 
című nicaraguai napilap igazgatója, valamint az ellenzéki 
UDEL vezetője volt. Halálának híre felháborodást váltott ki a 
nicaraguai társadalomban, amely a gyilkosok felelősségre vo-
nását követelte. A gyilkosság mögött – a merénylők vallomása 
alapján – egy Pedro Ramos nevű, kubai származású vérplaz-
ma kereskedő állt. Ezzel szemben a sandinisták a gyilkosság 
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elkövetésével Anastasio Somozát vádolták, akinek kétségtele-
nül kellemetlen lehetett Chamorro ellenzéki tevékenysége.36 

Bárki volt is felbujtó, a gyilkosság hatására tűntetések és 
sztrájkok törtek ki. Az 1978. január 25-én rendezett általános 
sztrájk során több mint 600 ezren szüntették be a munkát. A 
megmozdulás célja kezdetben a gyilkosság kivizsgálásának 
követelése volt, ez azonban több helyen Anastasio Somoza 
elleni tüntetésbe csapott át. A kormány igyekezett úrrá lenni a 
helyzeten. Több ellenzéki vezetőt letartóztattak és cenzúrázták 
a tüntetésekről szóló híreket. A tüntetéseket igyekeztek felosz-
latni, az összecsapásoknak azonban halálos áldozatai is voltak. 
A február 5-én tartott helyhatósági választásokra is kiterjedt a 
tiltakozás. Az ellenzék bojkottra szólított fel, elérte, hogy a 
választók többsége ne járuljon az urnák elé.37 

A helyzet egyre inkább elmérgesedett. Masaya tarto-
mányban fegyveres felkelés robbant ki, amelyet a Nemzeti 
Gárda sikeresen felszámolt. Az ellenzéki megmozdulások 
azonban tovább erősödtek. Március 2-án újabb jelentős sztráj-
kot szerveztek az ellenzéki szervezetek. A Nemzeti Gárda 
felszólította a fegyveres csoportokat a megadásra, ennek elle-
nére tovább folytatódtak a harcok. A legsúlyosabb összecsapá-
sokra León városában került sor. Végül véres összecsapások-
ban sikeresen felmorzsolták a felkelők egységeit. A Sandinista 
Front 1977 őszén elkezdett támadásai is egyre inkább meg-
élénkültek. 1978 márciusában egyik sikeres akciójuk során 
elfogták, majd kivégezték Reynaldo Perez Vega tábornokot, 
Somoza egyik fontos tanácsadóját.38 

A különböző ellenzéki csoportok, amelyek Somoza eltá-
volítását követelték, egyre jobban közeledtek egymáshoz és 
két ernyőszervezetet is létrehoztak a küzdelem koordinálásá-
ra. Július 5-én létrehozták az „Ellenzéki Széles Frontot”, ame-
lyet 12 politikai szervezet, valamint az úgynevezett „Tizenket-
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tek csoportja” alkotott.39 A Tizenkettek csoportja 1977-ben 
alakult ellenzéki csoport volt, amely több ellenzéki mozgal-
mat, köztük a sandinistákat is lefedte.40 Ennek köszönhetően 
került sor a Sandinista Front és a mérsékelt ellenzéki csopor-
tok közötti kapcsolatfelvételre.41 1978. július 17-én hozták létre 
az „Egyesített Népi Mozgalmat”, amelyben több mint húsz 
ellenzéki csoport és a sandinisták két frakciója is részt vett. E 
szervezetekben sikeresen egyesítették az egymástól – sokszor 
gyökeresen – eltérő világnézetű ellenzéki csoportokat. Ennek 
köszönhetően a sandinisták mögött már megfelelő politikai 
támogatás állt a küzdelemhez sikeres folytatásához.42 

1978 nyarára a felkelések intenzitása lecsökkent. Azonban 
egy augusztusi vakmerő akció új lendületet adott a felkelések-
nek. Augusztus 22-én egy fegyveres sandinista osztag Eden 
Pastora – akit csak „Zéró Kapitánynak” neveztek a szervezet-
ben – vezetésével elfoglalta a nicaraguai Képviselőházat és 
több mint ezer túszt ejtettek, köztük magas rangú személyeket 
és Anastasio Somoza unokaöccsét is. A nicaraguai kormány 
két napon keresztül alkudozott a fegyveresekkel. Végül teljesí-
tették a fegyveresek követeléseit. Szabadon bocsátottak 60 
elfogott sandinistát, félmillió dollár váltságdíjat kapott a szer-
vezet, valamint a helyi rádiók és televíziók naponta többször is 
bemondták a sandinisták követelését. Emellett biztosították a 
fegyveresek és 60 szabadon engedett társuk szabad elvonulá-
sát Panamába. A sikeres akció következtében új erőre kaptak a 
felkelők.43 

Augusztus 26-án ismét általános sztrájkot hirdettek or-
szágszerte.44 Másnap Matagalpa városában 400 fiatal robban-
tott ki fegyveres felkelést. Ezt a kormányerők hamar elfojtot-
ták. A sandinisták ekkor arra az elhatározásra jutottak, hogy 
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ideje megindítani általános offenzívájukat.45 1978. szeptember 
9-én a hondurasi határnál fekvő hegyekből kiindulva indítot-
tak támadást.46 Megtámadták Masayát, Managuát, Leónt, 
Chinandegát és Estelít. A főváros kivételével mindegyik vá-
rost sikerült ellenőrzésük alá vonni.47 A somozista erők azon-
ban hamarosan kiűzték a városokból a felkelőket. Szeptember 
20-án a sandinisták visszavonultak a hegyekbe. A kormány-
erők az úgynevezett „Omega-hadművelet” keretében nem 
kímélték a városok infrastruktúráját és a lakosságát sem. A 
harcokban nemcsak a civil lakosság, hanem a sandinisták is 
jelentős veszteséget szenvedtek, de ez nem törte meg őket, 
sikeresen újjá tudták szervezni egységeiket. A Costa Rica irá-
nyába visszavonuló sandinisták üldözése során a nicaraguai 
kormányerők betörtek a szomszédos ország területére is.48 

Nicaragua 1978 második felében szinte megbénult, gaz-
dasága csődbe jutott. A harcokban több mint 600 üzlet és 30 
gyár semmisült meg, a szállítási lehetőségek megszűntek. A 
munkanélküliség 60%-ra növekedett, valamint a külföldi tőke 
nagy része – több mint 200 millió dollár – is kiáramlott az or-
szágból. A Nemzeti Gárda létszáma megnőtt, és újabb fegyve-
reket voltak kénytelenek vásárolni. A felkelőkhöz csatlakozók 
szintén felhagytak a munkával. Ennek köszönhetően a GDP, 
valamint az ország deviza- és aranytartaléka is nagymérték-
ben lecsökkent.49 

1978 októberében az Egyesült Államok közvetíteni pró-
bált a mérsékelt ellenzék és Somoza között az Amerikai Álla-
mok Szervezetén keresztül.50 A Carter-kormányzat célja az 
volt, hogy leválassza a mérsékelteket az ellenzéki ernyőszer-
vezetekről, valamint megkísérelték konszolidálni a Somoza-
rezsimet.51 A tárgyalások során az Ellenzéki Széles Front egyes 
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csoportjai hajlottak a Somozával történő kiegyezésre. Somoza 
felajánlotta, hogy népszavazást tartanak arról, hogy 1981-ig 
hatalmon maradjon vagy átadja a hatalmat egy alkotmányozó 
nemzetgyűlésnek. A megállapodás szerint a referendumot az 
Amerikai Államok Szervezetének ellenőrzése alatt tartották 
volna. A Sandinista Front elutasította a megállapodást.52 Ok-
tóber 25-én Sergió Ramírez, aki sandinistaként a Tizenkettek 
csoportjának tagja volt, megszakította a tárgyalásokat. Ennek 
hatására több ellenzéki szervezet is kilépett az Ellenzéki Széles 
Frontból.53  

A szervezet szétesését követően az Egyesített Népi Moz-
galom vált az egyedüli, ellenzéket összefogó szervezetté. Az 
Ellenzéki Széles Frontból kivált csoportok keresték a kapcsola-
tot ezzel a szervezettel. A két csoport közeledésének eredmé-
nyeként 1979 januárjában létrehozták a „Nemzeti Hazafias 
Frontot”, amely az összes, Somoza ellen harcoló ellenzéki cso-
portot egyesítette.54 

1979 márciusában a felkelők ismét támadásba lendültek. 
Március és május között elfoglalták Jícaro, Estelí és Jinotega 
városát. Az ország Csendes-óceán menti szakaszán kevésbé 
volt sikeres az előretörés. A nemzeti Gárda egységei gyorsan 
kiűzték innen a felkelőket. Ez év márciusában került sor a 
sandinista frakciók egyesülésére. Március 7-én az egyes cso-
portok 3-3 tagjából létrehozták a „Nemzeti Direktórium Juntá-
ja” elnevezésű egységszervezetet. Tagjai Tomás Borge, Henry 
Ruiz, Bayardo Arce (Hosszú Népi Háború), Jaime Wheelock, 
Luis Carrión, Carlos Núñez (Proletár Irányzat), Daniel Ortega, 
Humberto Orteg, és Víctor Tirado (Tercerista Irányzat) vol-
tak.55 

Május 29-én a Sandinista Front megkezdte a végső offen-
zívát. Somozát már a Carter-kormányzat sem tudta megmen-
teni a bukástól. A győzelem kapujában, 1979 júniusában az 

                                                           
52 ÁRKUS 1979, 156-157. o. 
53 MONROY GARCÍA 1997, 129. o. 
54 ÁRKUS 1979, 160-161. o. 
55 MONROY GARCÍA 1997, 130-132. o. 
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ellenzéki csoportok létrehozták a Nemzeti Újjáépítés Kormá-
nyát. Somoza július 17-én elmenekült az országból. Két nappal 
később a felkelők bevonultak Managuába. A forradalmárok 
győzelmet arattak.56 Ennek a győzelemnek azonban hatalmas 
ára volt. Az áldozatok számát 10 és 35 ezer közé teszik.57  

A forradalom sikerét követően 1990-ig a sandinisták irá-
nyították Nicaraguát. Az ország újjáépítését követően igyekez-
tek javítani a lakosság helyzetén. Hatalmas földterületeket 
osztottak fel a parasztok között és programot indítottak az 
analfabetizmus felszámolására. Az ország infrastruktúrájának 
modernizálására is nagy hangsúly fektettek. Az 1980-as évek-
től kezdődően azonban több probléma is nehezítette az új 
kormány munkáját. A moszkitó indiánokkal való konfliktus 
elmérgesedett, és az amerikaiak által támogatott, úgynevezett 
„kontrák” elleni harc is nagy összegeket emésztett fel. A san-
dinistákban ezért megrendült a bizalom, és az 1990-es válasz-
tásokon az ellenzéki koalíció aratott győzelmet Violeta 
Chamorro (Pedro Joaquin Chamorro özvegye) vezetésével. A 
sandinisták elfogadták a vereséget és átadták a hatalmat az új 
elnöknek.58 

A Reagan-kormányt aggasztotta Nicaragua közeledése a 
Szovjetunió felé. A sandinista vezetésű országban több szovjet 
katonai tanácsadó is tartózkodott, valamint a környező orszá-
gok gerilláit is innen látták el szovjet fegyverekkel. Reagan 
emellett tartott a „dominóeffektustól” is, ezért kiállt a nicara-
guai ellenforradalmárok fegyverrel és egyéb segélyekkel való 
ellátása mellett.59 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a nicaraguai forrada-
lom jelentős eseménye volt a hidegháború történetének. Az 
1978-ban kitört felkelés eredményeképp 1979-ben megbukott 
az 1930-as évek óta Nicaraguát irányító Somoza-rezsim. A 
hidegháború szempontjából is jelentős esemény volt a forrada-

                                                           
56 MAGYARICS 2014, 487. o. 
57 THE PRIO BATTLE DEATHS DATASET, 1946-2008. 
58 ANDERLE 2010, 137-138. o. 
59 FISCHER 2005, 320. o. 
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lom. Az Egyesült Államok elvesztette egyik legfontosabb kö-
zép-amerikai pozícióját, ezért támogatta a sandinisták ellenfe-
leit, a kontrákat. A Szovjetunió befolyása Kuba után ismét 
megnőtt az amerikai kontinensen. Nicaragua esetében azon-
ban ez a befolyás csak részlegesen érvényesült. A sandinisták 
végül 1990-ben vereséget szenvedtek a választásokon. 
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ZSONDA MÁRK 

 

A RÓMAI KORI SEBÉSZETI MŰSZERTAN ALAPJAI 

ÉS A RÓMAI KATONAI KÓRHÁZ NÉHÁNY 
JELLEMZŐJE A CSÁSZÁRKORBAN 

 
 
A munka funkcionális szempontból közelíti meg a római kori 
sebészeti műszerek világát. Több tudományág – régészet, or-
vosi műszertan, sebészi műtéttan – eredményeinek felhaszná-
lásával a rendelkezésre álló források – leletek, ábrázolások, 
ókori szöveges források – bevonásával, formai párhuzamai 
miatt a 19. század végi, 20. század eleji sebészeti műtéttan és 
műszertan rendszerezési elvét alapul véve a super classis, 
classis, subclassis, ordo főbb kategóriákat állítottam föl több mű-
szertípusra.1 A kapott eredményeket gyakorló sebészekkel és 
patológusokkal ellenőriztettem.2 Jelen írás nem vállalkozik 
egyetlen műszertípus ismertetésére sem, pusztán összességé-
ben tárgyalja a témát pár megjegyzést fűzve a legfontosabb 
kérdéskörökhöz. 

Végigtekintve a római kori sebészeti eszközök közlési 
módját, általában területenkénti – provinciánkénti – rendsze-
rezés3 vagy egyes tárgytípusok (pl.: köpölyök, kauterek, 
speculumok)4 szerinti rendszerezés, esetleg egy lelőhely, sír,5 

                                                           
1 Az említett műszertípusokra részben lásd ZSONDA 2010. 
2 Mivel az emberi test (anatómia) olyan speciális környezet, amelyre csak 
gyakorló szakembernek van igazi rálátása szükséges a konzultáció, nem elég 
az adott testtáj és a műszer ismerete. Egy egyszerű példa. Egy adott 
fogásfelületű csipesz egy szövetrész megmarkolásakor milyen sérüléseket 
okozhat? Nem harapja-szakítja e ki a szövetet? Alkalmas e a megragadására? 
A munkavég látható marad-e? Fogási módja, munkasíkja megfelel-e az adott 
szöveti sajátosságnak? 
3 KÜNZL 1983. 
4 Köpölyök: KÜNZL 1982, kauterek: GILSON 1982, speculumok: 
GOLGFILELD-JONES 1986. 
5 HESSEL – KÜNZL 1980. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A római kori sebészeti műszertan alapjai és a római katonai kórház… 

330 
 
 
 
 
 
 
 
 

település6 leleteinek közzététele a meghatározó. Ez kiegészül-
het a további formai párhuzamok keresésével. Ezt színesítik az 
orvostörténészek7 munkái, amelyek hiánypótlók is, hiszen 
orvosi szemmel vizsgálják a műszereket. Meg kell jegyezni, 
hogy az orvosszerzők8 leginkább magát az eljárást, a sebészeti 
beavatkozást és nem a műszerkészletet vizsgálják. Mindkét 
megközelítés kihagyhatatlan, sőt inkább bővíteni kell az 
interdiszciplinaritás szellemében. A következőkben funkcioná-
lis szemlélettel közelítem meg a kérdéskört. Hogyan, miként 
használták a sebészeti eszközöket, hányféle beavatkozást vé-
gezhettek egy típussal? A formai párhuzamok keresése helyett 
inkább a funkcióbeli párhuzamok alapján rendezem kataló-
gusba az eszközöket, majd utána vetem össze a formai vizsgá-
lat eredményeivel a kapott adatokat. Ennek elvégzéséhez 
szükséges elmélyedni a sebészeti műtéttan,9 és műszertan10 
tudományágaiban is. 
 
 

A feldolgozás folyamata 
 
A nemzetközi és magyar szakirodalom közléseiből csak a 
fényképpel vagy ábrával ellátott publikációkat tudtam fel-
használni. Ennek oka az, hogy a leírás sokszor nem elégsé-
ges,11 vagy pontatlan,12 esetleg félrevezető is lehet.13 A fényké-

                                                           
6 Aquvincum: KORBULY 1934; Apulum: IGNA 1933-35, JACKSON – NIECE 
1986. 
7 HINTS 1939 nemzetközi színvonalú munkája; BENEDEK 1990. 
8 Lásd RUBIN 1980. 
9 SCHMID 1891. 
10 STOCKINGER 1867. Ebben a korban még fellelhetőek voltak a római kori 
funkcionális-formai párhuzamok. Érdekes adalékot jelentenek még Kirkup a 
sebészeti műszerek fejlődését bemutató munkái (KIRKUP 1985, 1986, 1996, 
2002, legfőképpen összefoglaló műve 2005). 
11 Nagy hiányosság akár a méretadatok hiánya (!), vagy egy tárgy két 
közlésben szereplő kétféle adatainak feldolgozása.  
12 Egyes kutatók, tűk, lapocok rendszeresen összekeverednek. A 
gyakorlatiasság sokszor segít a szétválasztásban, ehhez azonban vizuális 
vizsgálat kell. Pl.: A fokos kutató egy tűhöz hasonlít, ám hegy helyett 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zsonda Márk 

331 
 
 
 
 
 
 
 
 

pek és ábrák terén nagy gond, hogy sok az újraközlés, több a 
csökkent minőségű kópia, illetve egy perspektívából készült 
képet mellékeltek a munkákhoz, így sokszor csak a classis, 
subclassis besorolásig juthatunk el.14 

Az összes kigyűjtött műszer formai csoportosítását köve-
tően az említett – sebészeti műszertani – párhuzamok segítsé-
gével, valamint a római szerzők – leginkább Celsus, Galenos15 
- munkáinak bevonásával indulhatunk el. Ehhez hívjuk segít-
ségül a sebészi műtéttant, illetve az anatómiát, majd a munka 
végső stádiumában a szakorvosi konzultációt. 

A katalógus megalkotásához nélkülözhetetlen az összes, 
az adott műszerről elérhető adat táblázatban történő rögzítése, 
valamint a műszertani elnevezéseket követő szakszerű leírása. 
Ezt néha a műszertípus adottságaihoz kell alakítani a jobb 
megértés miatt.16 Észrevehető tendencia, hogy a különböző 
műszertípusok műszerrészeinek nevét nem használja a régé-
szeti szakirodalom, ezért ezeket fel kellett keresni, a használ-

                                                                                                                     
gömbben végződik. A „fok” a sebűrben végzett varráskor a fonal 
tűbefűzéséhez, illetve annak vezetéséhez kell. Gondoljunk bele, a sebet 
kampókkal széthúzzák a segédek, a tűt az orvos csipesszel tartja, a finom 
apró kutatóval lehet csak a tűbe fűzni a varróanyagot, öltésenként hurkolni, 
majd elvágni. Így nem takarja ki a saját kezével az amúgy is gyengén 
megvilágított, véres, sokszor rángó „munkaterületet”. 
13 A leggyakoribb műszertípus a befogónyeles szike másik munkavége a 
mirthus alakú tompabontó. Főkent amennyiben a szikepenge hiányzik 
„pengének, vagy élnek” van leírva, holott direkt egy tompa, szöveti el és 
leválasztást segítő műszervég. Ezzel húzzák el az útból az ereket, vagy a 
szikével levágott szövetet, ezzel fejtenek le daganatot, vizsgálnak szöveti 
állományt. stb. Erre Celsus is utal munkájában.   
14 Egy csipesz azonosításához kell: két oldalnézetű ábra/fotó, a munkasík 
felől, és az arra merőleges oldalról külön mindegyik műszervégnél. Ez 
szükséges a műszer arányainak meghatározásához, a típus classis szintű 
meghatározásáig; Konvex, konkáv csipesz, rúgó fajtája, stb. A csípőél, vagy 
pofa fontját szintén dokumentálni kell. Ezek felületéről kell egy nyomat a 
funkcionális osztályozáshoz szükséges. Ezenfelül apróbb részletgazdag fotók 
és ábrák a metszetek és a pontosabb meghatározás (ordo) felelősségteljes 
indoklásához. 
15 Célszerű a műszerre vonatkozó eredeti szöveg/szövegrészt elemezni, 
hiszen az angol fordítás sokszor félreértelmezhető.  
16 Pajzs (fogóknál a csap része), ormány, szár, kar, stb.  
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ható műszerrész elnevezéseket átemelni a magyar régészet 
számára. 

A feldolgozás eredményeként műszertípusonként egy 
szám és betűkóddal jelölt katalógust hoztam létre, amelynek 
betűi és számai a műszer előre felosztott részeinek tulajdonsá-
gát jelölik. Ez a rendszer az egyszerűből a bonyolultabb felé 
halad. 

Ennek jelentősége az összetett és roppant forma- és funk-
ciógazdag műszereknél van, mint például a csipeszek, ahol a 
hajlított lemezből készült egyszerű, egytagú csipesztől az ösz-
szetett, kéttagú-kétvégű (csúszózáras-menetes) zárócsipeszig 
bezárólag átláthatóvá tette az anyagot. 

A másik véglet a roppant egyszerű, de a legalapvetőbb 
diagnosztikai műszer szerepét betöltő kutaszok, kémlők osztá-
lyozása, amelyek talán ezáltal kitörhetnek az eddigi homály-
ból, funkciójuk esetleges megfejtése segíthet megérteni forma-
gazdagságuk okát, valamint segít határozottabban leválasztani 
e műszereket a „pipereeszközök” szintén ködös halmazáról. 

Amint a super classis–ordo végletekkel az osztályozás alap-
jai kialakultak, létrehoztam egy nemzetközi nevezéktant, ahol 
összegyűjtöttem és egymással megfeleltettem, ahol csak lehe-
tett, a latin, görög, német, angol, magyar műszerelnevezése-
ket.17  Ehhez lehetőség szerint mellékeltem a ma is használatos 
nemzetközi fő műszerészeti típus-katalógus számot.18 

                                                           
17 Roppant izgalmas, milyen „beszélő nevek” vannak a római műszernevek 
között. Sokszor megdöbbentő, miért nem ezeket a pontos, és képszerű 
elnevezéseket használják a nemzetközi szakirodalomban. A kérdést 
érdekessé az teszi, hogy a görög előzményű műszerneveket a rómaiak sem 
mindig veszik át pontosan „ahogy a régi görögök nevezték”, vagy csak 
utalnak rá. Sok esetben az angol átnevezés egy rossz (és mára berögzült) 
fordításon és funkcióelemzésen alapszik.  
Pl. Az angol epillations forceps-t epillációs csipeszként értelmezik mindenütt, 
ami szőrtelenítésre szolgálna. A csipesz, amennyiben utána járunk és 
megvizsgáljuk a műszert, akkor a Trichiasis (Granular conjunctivitis) (kb. 
kórosan benőtt szempilla) kezelésére szolgál, ami gyakori volt római korban. 
Tehát egy szaksebészeti műszer, nem tömegcikk és legfőképpen nem 
szépészeti termék. A név rossz értelmezése nagy kavarodást okozott a 
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Alapvető fogalmak a sebészeti műszertanban 
 
Az alapvető fogalmakat itt szükséges tisztázni. A sebészeti 
műszer vagy eszköz a sebészeti műtétek esetén a kezet segíti a 
műtéti célok elérésében. A műszer alapvetően a kéznek van 
alárendelve.19 Emiatt próbálom rekonstruálni a műszerek tar-
tását, használatát, ahol erre a műszer kivitelezése vagy (írott, 
képi) források alapján van lehetőség. Általános törekvés a mű-
szerek között az egyszerűség, praktikusság. Ha valamilyen 
nem funkcióbéli, a szoros művelethez és a műszer funkciójá-
hoz tartozó függvénye, jellegzetessége van anyagában a mű-
szernek, akkor azt dísznek nevezem. Egyetlen (és itt nem vizs-
gált célja) a műszer „csinosabbá tétele”. 

Egyszerű gépek azok, amelyek az emberi kéz számára 
hozzáférhetetlen, nehezen elérhető helyen erőt fejtenek ki, a 
beavatkozás föltételeit megteremtik (pl. speculumok). 

A műszerek rendszerezésénél feltűnt a kétvégűség, azaz, 
hogy a legtöbb műszernek (szikék, kutatók, kémlők, csipeszek, 
lapocok, ablakos kanalak stb.) van egy másik ellenoldali mun-
kavége is. E tulajdonság ma is megvan (gondoljunk a mai fo-
gászati tűkre, szondákra), ráadásul ugyanazon elv által vezér-
elve, mint a római korban. Ennek szabályossága az egy mun-
kasíkon,20 de ellentétes irányba álló műszervégek, illetve a 90°-
ban elforgatott munkasíkú műszerek körében fedezhető föl. 
 
 

                                                                                                                     
szakirodalomban. JACKSON 1986, 138. o.; THOMAS 1962, 496. o. Kitért a 
betegség népbetegség jellegére is. 
18 A mai műszerészet is egyfajta szám és betűkombinációval jelöli az adott 
sebészeti műszerek tulajdonságait. Ez alapján lehet visszakeresni, vagy a 
„piacon” beszerezni a műszert. 
19 STOCKINGER 1867, 1. o. 
20 A munkasík elnevezést a következőképen alkalmazom. Pl. a szike 
munkasíkja a pengeélre merőleges. A csipeszé megegyező a két pofa 
felületének síkjával, a fogási síkkal, egy horognak a munkasíkja szintén 
merőleges a horogállásra. Stb.  
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Egyvégű monofunkcionális és kétvégű mono – és 
bifunkcionális eszközök csoportjainak megállapítása 
(Funkció és forma kapcsolata) 
 
A monofunkcionális eszközökön belül megkülönböztetek egy 
és kétvégű21 eszközöket. Az egyvégű eszközök olyan orvosi 
eszközök, amelyek egy funkció végrehajtására alkalmasak (pl.: 
hályogtű). Ha az egy nyélen (száron) elhelyezkedő eszköz (tű, 
szike, kampó stb.), vagy összetett eszköz (kéttagú csipesz: 
csúszózáras érszorító), „munkarészével” ellentétes oldala nem 
használható gyógyászati célokra (pl.: díszben végződik). Ezek 
az eszközök egy eljárásfolyamat egy műveletének, művelet-
csoportjának speciális kellékei. 

A kétvégű monofunkcionális eszközökön belül kettő cso-
portot különböztetünk meg: olyanokat, amelyek mindkét vége 
formailag különböző, ám funkcionálisan megegyező (csipesz: 
eltávolítás fogással; horog: eltávolítás, távoltartás akasztás-
sal/szúrással); továbbá olyanokat, amelyek mindkét vége 
formailag és funkcionálisan is megegyező. 
A bifunkcionális eszközök olyan kétvégű eszközök, amelynek 
két vége két különböző formai típushoz, vagy ugyanazon 
formai típushoz, de mégis eltérő műveleti fázishoz tartozik, 
így funkcionálisan különböznek. 

Ezek az eszközvégek két szorosan egymáshoz kötődő 
műveleti fázis elvégzését teszik lehetővé, ami viszont egy be-
avatkozási folyamat részét képezi. (kutasz + kauter = leválasz-
tás + égetés, vérzéscsillapítás; mirthus alakú kutató + vájt 
szonda = tompa leválasztás + műszer pl: szike, tű test/sebűrbe 
vezetése.) Ezt nem csak a műszer felépítése alapján, hanem 
mai formai párhuzamai egyben az ókori szerzők leírásai nyo-
mán rekonstruálom.22 

                                                           
21 A szakirodalomban csak kétvégű (Doppelinstrument) eszközként szerepel, 
mélyebb szétválasztás nélkül. 
22 Celsus VII. könyvében írt a bőr alatt vezetett kutatóról, amellyel meg lehet 
emelni a bőrt, átmetszés előtt. Szintén utal a hosszabb (esetleg emiatt remegő, 
elmozduló) eszközök bevezetésére ilyen segédlettel. Egykori formai 
párhuzama SCHMID 1891, 77. o. 
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Az itt leírt alapvető kategóriák fölállításával, a műszerne-
vek tisztázásával megtettük az első lépést a funkció megállapí-
tásához. Az alább közölt „egyszerűsített” műszerészeti rend-
szertan segít – ha nagyon felületesen is – belelátni a sebészeti 
műszerek világába. 
 
 

A sebészeti műszerek egyszerűsített műtéttani rendszertana 
 

1. Alapvető diagnosztikai műszerek 

Super Classis Classis Megjegyzés 

kutatók 
kutatók, 
kutaszok, 
kémlők 

Sokszínű formai és funkcionális 
variáció. A legfontosabb műsze-
rek. A diagnózis felállítása, a többi 
műszer munkaterületének biztosí-
tása, felmérése, (segédműszer) a 
feladata.  

 
 

2. Szövetek folyamatosságának megszakítása, lágy részek 
megszakítása metszéssel és szúrással 

Super 
Classis 

Classis Megjegyzés 

Tűk 
Sebészeti tűk, 
hályogtűk 

A római korban ismeretes 
három varrattípus elkészíté-
sére szolgáltak a sebvarró 
tűk. Az egyenes tű a dom-
ború felületek (pl. kar), a 
görbe tű az egyenes felüle-
tek (pl. mellkas) bőrszöve-
tének összeöltésére szolgált. 
A hályogtűfajták a szemhá-
lyog kezelésére használt 
műszerek voltak. 
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Szikék 

Homorú, domború, 
egyenes pengefor-
mák és funkciók (18 
db). Több (IV) méret-
típus. Több ellenol-
dali műszervég. 

Lehet kétvégű műszer, tom-
pabontóval, kauterrel, kürett 
kanállal. Pengéje lehet be-
épített, és cserélhető (befo-
gónyeles szike).23 

Kések 
pengealak, nyél alap-
ján 

Sokszor összekeveredik 
egyes kisebb formája a szi-
kével a szakirodalomban. A 
kést pengeformáján kívül a 
nyélformája24 is meghatá-
rozza. 

Sebészeti 
olló 

egyanyagú 
„Juhnyíró” ollók. Lágyszö-
veti metszésre. 

3. A szövetszétválasztás tompa eszközei 

Super Classis Classis Megjegyzés 

Lapocok, 
Speculumok 

nagyobb sebé-
szeti lapoc, a 

kiízelés eszközei 

A lapocok között a kisebb a 
kenőcslapoc. A speculumok 
tulajdonképpen gépesített 
lapocok. 

Kampók, 
terpeszek 

sebészeti, 
patológiai 

Hegyes kampók: apró cson-
tok, idegen testek mozgatá-
sa, mellhártya, szövetek 
emelése. 
Tompa kampók: sebszélek 
széthúzása. 
Terpeszek: mély sebek, 
bordák stb. széthúzása, 
rögzítése. 
Az orvossegéd kezeli. 

                                                           
23 ZSONDA 201, 322-328. o. 
24 A nyélforma a műszertan egyik alapja, a dokumentáláskor erre külön 
figyelmet kell szentelni. A műszer nyelének kialakítása alapvetően 
meghatározza a műszer tartását, használatát és ezáltal a felhasználhatósági 
föltételeit. A műszerek tartását rekonstruálni a kialakításon kívül egyes 
(forráskritikával szemlélt) ábrázolások is segítik. Erről a kérdéskörről lásd 
ZSONDA 2010. (Minden ott tárgyalt műszernél külön is.) 
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4. Csontok folyamatosságának megszakítása, annak segédesz-

közei 

Super Classis Classis Megjegyzés 

Fűrészek 
Lapfűrész, Léklő 

(koronavágó) fűrész 
Csontok átvágása, a 
koponya lékelése. 

Raspatorium „Csontvakaró” 
A csonthártya eltolá-
sa, elhalt részek eltá-
volítása. 

Elevatorium csontemelő 
Ízek szétfeszítése, 
fogak kibillentése. 

Kaparókanalak 
lágyszöveti és csont-

szöveti 

Elhalt szövetrészek 
kikaparása. Egyféle 
„kürett kanalak”. Nő-
gyógyászati kanalak. 

Fogászati fogó 
Korona (jobb, bal 

oldali), Gyökérfogók 
(jobb, bal oldali) 

Fogak, gyökerek ki-
húzása. 

Sebfogók  
Csont és idegen test 
eltávolítása. 

 
5. Szövetek egyesítése 

Super Classis Classis Megjegyzés 

Sebszélek egyesí-
tésének eszközei 

Sebészeti var-
rótűk (végleges 
szövetegyesí-

tés) 

Kiegészítő és nélkü-
lözhetetlen eszköze a 
tűfogó (egyfajta 
csúszózáras csipesz) 

 
Zárócsipesz 

(átmeneti szö-
vetegyesítés) 

Fontos azonosítási 
pontja a pofa kialakí-
tása (a felülete ne ron-
csolja az érfalat), a 
gyorszár a csúszózár25 

 
 

                                                           
25 ZSONDA 2010. 
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6. Vérbocsájtó eszközök 

Super Classis Classis Megjegyzés 

Köpölyök Köpöly 
Száraz és véres köpölyözéshez 
használt műszer. 

7. Szakellátás műszerei. Diagnosztikai–sebészeti műszerek, 
kisgépek. 

Super Classis Classis Megjegyzés 

Urológia Katéterek 

 ffi, női változatban, 
bronzból készült, precíz, 
az anatómiai (húgyúti, 
záróizom, hólyag) útvo-
nalnak megfelelően kiala-
kított merev bronz katéte-
rek. 

Nőgyógyászat Hüvelytükör 

3-4 lapocú egyszerű csa-
varos-tengelyes gép. Rög-
zíti a terpesz pozíciót, így 
szabadon dolgozhat a 
sebész. 

Belgyógyászat Béltükör 

2-3 lapocú. Az íves szár-
végek összenyomásával a 
műszeren lévő lapocok 
kinyílnak. A végbél vizs-
gálatához használták. 

Lőtt 
sebek 

kezelése 

Lövetfogó, 
„Dioklész kana-
la”, egyes csipe-

szek 

Nyílhegy, egyéb fémpen-
ge töredékek eltávolításá-
ra szolgáltak. 

Szülészet Magzati fogó 

A feldarabolt magzati 
részek eltávolítására ve-
szélyeztetett szülés ese-
tén. 

 Köldökcsat? 

A köldök pillanatnyi el-
szorítására. (pontos azo-
nosítása, leírása folyamat-
ban) 
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Belgyógyászat 

Beöntő fecskendő, 
hólyagos és du-
gattyús fecsken-

dők 

Irrigáláshoz, egyes átmo-
só folyadékok testűrbe 
juttatására. 

Általános 
sebészet 

Érfogók 

Az átmetszett erek lezárá-
sára, csigás-csavaros, 
vagy csúszózáras (nem 
valószínű) szerkezetű. 

 Kauterek 
Vérzéscsillapítás, égetés26, 
bőrelváltozások kisütése 
stb. 

 
Mint a táblázat nevében is utaltam rá, itt csak egy felületes 
képet adhatok. Arra viszont jó, hogy lássuk, mennyiben eltérő 
a funkcionális alapú sebészi műszertani rendszerezés a régé-
szetben megszokott formai rendszerezéstől. A hegyes kampó, 
a csipeszek27 egyes fajtái rokon funkcióval rendelkeznek, a 
sebészeti műtéttan alapján egy csoportba sorolhatóak. Formai-
régészeti szempontból érthetőken különbözőbe, ez viszont az 
értelmezést megnehezíti.  

Hogy megértsük, mennyire fontos a műszerek 
„prespektivikus” látás- és értelmezési módja, talán szemléle-

                                                           
26 Ismeretes a daganatos mell amputálásakor vérzéscsillapításra történő 
használata, de az odvas fogat fúrás után szintén ezzel égették ki. Nagy 
alakgazdagságú végekkel készült (pontosabban hőleadó, hőközlő felülettel) 
függően az alkalmazási területtől. Fontos, szükség esetén más műszerrel is 
kauterizáltak (akár tompabontó, spatula, egyes kutatók), de akkor a műszer 
nem kauter.     
27 Hosszasan tárgyalom a német, angol, magyar szakirodalomban kialakult 
csipesz kavalkádot. Ennek egyik oka, hogy még a magyar nyelvben is 
félreérthető a csipesz – fogó elkülönítése (MÉK! 2004, 195. és 402. o. Bővebben 
ZSONDA 2010, „A csipeszek kutatástörténeti megközelítése” fejezet). A 
másik anomália az, hogy az angolszász irodalom a csipeszt-fogót „forceps” 
összemossa, mindezt tetézi, hogy az orvosi szakirodalom pedig 
megkülönböztet csipeszt, csípőt, fogót, amelyek egymással alaktani-
funkcionális hasonlósággal bírnak Elméletben külön szó is lenne rá (forcipes, 
forceps). A csipeszek csoportjainak és azok funkcióinak tisztázásához, 
valamint a fogók-csipeszek a nemzetközi szakirodalom szintjén tárgyalt 
vitájához, irodalommal lásd: ZSONDA 2010, 18-42. o. 
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tes, milyen színes a kép a különböző csipesz félék esetében, 
ahol a nélkülözhetetlen tűfogótól az érfogón keresztül a (mai 
szóval fül-orr gégészeti) orrpolip csipeszen át a „coudé típu-
sig” jó néhány, közelebbről egymástól markánsan eltérő cso-
portot meg lehet különböztetni. Mindezt tetézi az ellenoldali 
munkavég, ami lehet küretkanál, szike, kampó, vagy 
depurátor28. A csipeszeket is, mint minden műszert, nem elég 
részeiben, hanem harmonikus egységében kell vizsgálni. (A 
pofa formája, alakja, felülete, a harapóél íve, a szár—váll ki-
alakítása, a farok, és az esetleges másodműszer, illetve ezek 
arányai egymáshoz, és arányaik a teljes hosszhoz, a munkasí-
kok egymáshoz való helyzete stb.) 
 
 

A műtétfolyamat rekonstrukciója 
 
Az elemzett és földolgozott műszerek akkor kelnek életre, ha 
el is tudjuk helyezni őket szerepük szerint egyes műtéti fo-
lyamatokban. Ez egyben egyféle önkontrollra is lehetőséget 
ad, ugyanis a funkcióvizsgálat során elemzett műszerek két-
végűsége már engedett következtetni egyféle funkcionális 
sorra. Minden műszer egy láncszem, amely A és B végről is 
kapcsolódik a mellette álló egy-egy műszerhez, ugyanakkor 
önmagukban is értelmezhető egységek. Megértjük, ha bele-
gondolunk, a katonaorvosok (és általában a sebészek) számára 
az volt a praktikus, ha egy nyélen két műszervég található, és 
a műszerkészletében kisebb átfedésekkel, de többféle 
(szak)ellátásra alkalmas alap műszertípus is van. Ennek oka 
részben a műszerek drágasága. Mind az összeillő műszervé-
geket, mind az egymást követő műszerek rendjét, a sebészeti 
eljárásokban szerzett hosszú gyakorlati tapasztalat alakította 
ki. 

                                                           
28 A depurátor azonosítását biztosan sikerült megtenni, hiszen a műszer 
formailag a 20. század közepéig megvolt a (fogászati) használatban. 
Korábban ezt ált. „pengének, elhajlott pengének” írták le.  
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Celsus doktor művében29 kitért a lövedékek eltávolításá-
ra, ezt mutatom be kiragadott példaként. Leírása szerint, ha a 
lövedék nincs túl mélyen vagy kilóg egy része, egyszerű eltá-
volítani (akár ujjal is), mert könnyen kijön. Ellenben egyes 
törzsek és törzsszövetségek, népek olyan nyílhegyeket hasz-
náltak, amelyek szakállasak voltak, így azok a húsba belefú-
ródva megakadtak. (Az is számít, milyen állásban éri az izmot, 
mert más, ha rostirányban és más, ha keresztező állása van a 
nyílhegy lapjának.) Ilyenkor több esetben szikével kitágították 
a sebet, megszélesítették a sebszájat, kémlővel, ujjal kitapogat-
ták állását, stabil–instabil voltát, és környezetét. Ezután tom-
pabontóval, lapoccal, vagy ha kellett, horoggal széthúzva a 
sebet, fogást találtak a lövedéken egy fogó segítségével. Ilyen 
viszonylag mindennapi, de összetett műtét esetén, már a hor-
gok tartásához is segéd kellett. (Esetleg maga a beteg, ha lélek-
jelenléte, állapota engedte.)  

A harmadik lehetőség, amikor a lövedék csontot ért. 
Ilyenkor, ha az beágyazódott az eljárás ugyanez, de amennyi-
ben feltáráskor a lövedék nem mozdult oldalirányú ütögetés 
hatására sem, mellé kellett fúrni egy „fészket” csontfúróval, 
hogy a hely vájta korábbi üreg összenyíljon a fúrt lyukkal, így 
oldva a beékelődést. 

Érdemes áttekinteni a műtéti folyamathoz szükséges esz-
közöket, részben a leírás, részben rekonstrukció útján. Ebből 
látható, miként kapcsolódnak az egyes műszerek funkciói 
egymáshoz.30 

 Szike. Egy bőrmetszéshez, és egy apró, hegyes, hosz-
szabb pengéjű a sebtágításhoz. Ezzel a lövedék tövétől 
kellett metszeni. 

 Tompa végű kis lapoc, vagy hasonló lapátvégű kutató 
a sebajkak széthúzásához. 

 Ha jellege kívánja ugyanerre a feladatra tompa végű, 
de kisebb kampók. 

                                                           
29 VII 53.32. 
30 A szövegbe itt nem ágyazom be a kialakított típusjelzéseket. 
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 Kémlő a lövedék fölkutatásához a sebnyíláson keresz-
tül. 

 
Az eltávolítás-kiemelés kellékei  

 Szükséges a hosszúpofájú magfogó (lövetfogó), ami 
nem sérti meg a mögöttes szövetet valamint elég erős. 

 (Esetleg fúró, a leírt melléfúráshoz.) 
 
A lövedék eltávolítása után a seb kitisztítása és vérzéscsilla-
pítása következett 

 Tompa ormányú (tehát pofával, nem csípőéllel rendel-
kező) hosszúszárú csipesz, esetleg ugyanilyen 
zárócsipesz a besodródott (és szeptikus) anyagok eltávo-
lítására (textil, fém és csontszilánk). 

 Hasonló csipesz tamponáláshoz (vagy kis kémlő, la-
pátvégű kutasz a sebnagyság függvényében), amire vér-
zés gátló és fertőtlenítő anyaggal átitatott textilcsíkot te-
kertek szintén tamponálás, törlés céljából. 

 A vérzéstől függően kellett alkalmazni kautert 
(tüzesvasat), vélhetőleg hosszabb vésőszerű véggel, 
esetleg kisebb lapoccal is lehetett kauterizálni. (A 
kauterizálásra használt lapoc nem kauter!)  

 
A szövetegyesítés 

 Sebajkak összehúzása horgas csipesszel. 

 Aláöltés és varrás (mély és bőrvarratok). 

 Külső gyógyszerezés – paszta, kenőcs, borogatás. Ami 
általában boros öblítésből, ecetes borogatásból stb. állt.  

 
Láthattuk, hányféle műszerre van szükség a műtét végrehajtá-
sához. Érdemes elgondolkodni, vajon mi lehetett az alapellátás 
eszköztára egyféle sürgősségi beavatkozásokhoz. A katonai, 
harctéri ellátás nyilván a stabilizálásra (deformálódott páncé-
lok eltávolítása, nyílvessző elfűrészelése, szorítókötések fölhe-
lyezése, szállítás előkészítése) korlátozódott, de a frontvonal 
mögött az átmeneti, felvonulási táborokban, a sátorkórházak-
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ban, „ápoldákban” megvolt a megfelelő gyógyszer és műszer, 
valamint segédeszköz készlet. A frontvonal béli ellátás gya-
korlatilag egy „sürgősségi szettre” korlátozódhatott, általáno-
san használható, általában többfunkciós műszerekkel. Ha az 
előkerült műszertok leletekre vetünk egy pillantást, felfedez-
hetjük a legtöbb egyféle szortírozó tároló,31 így nem járunk 
messze az igazságtól, ha feltételezzük, több orvosi szettet is 
lehet rekonstruálni, amennyiben ismerjük, milyen beavatkozá-
sokat végeztek a kor orvosai a leggyakrabban.  

A legjobban fölszerelt orvosi ellátó helyek a hadseregnek 
fönntartott egészségházak, az „ápoldákból” kifejlődött 
Valetudináriumok voltak. 
 
 

Az orvosi ellátás egy kiemelt színtere, a Valetudinarum 
 
A katonák csatában elszenvedett vágott, szúrt, zúzott, köny-
nyen elfertőződő és veszélyes sebeit nem lehetett elhanyagol-
ni. Minden alakulatnál (legio, cohors, auxilium) volt katonai 
kórház. Több katonaorvosi rang ismeretes, medicus cohortis (az 
Urbsban medicus clinicus cohortis, a betegágynál szolgálatot 
teljesítő), medicus castrensis, medicus duplicarius, vagy akár a 
medicus ordinarius, aki egyfajta kiemelt pozíciót töltött be.32 Az 
asszisztensi feladatkört a capsarii végezte, nevét a jellegzetes 
kötszeres doboza után kapta. Voltak specialisták is (pl. a 
marus, aki a kígyómarásokkal foglalkozott), valamint előfor-

                                                           
31 A szakirodalom formai elkülönítése: cilindrikus doboz (kutaszoknak), fa 
kinyitható kazetta ládácska (szikéknek), fiókos doboz a különböző 
hatóanyagok tárolásához (a hozzá tartozó mérő és ablakos kanalakkal). 
Megfigyelhető, egy-egy doboz egy-egy egység, tehát egy a fentebb leírt 
sebészeti műszertanból is kitűnő beavatkozáshoz kell. Így a szortírozáson, a 
könnyebb keresésen kívül a műszereket a csorbulástól, kopástól is védték, 
hiszen a szettekben elhelyezett műszerek kb. hasonló tömeggel rendelkeztek, 
így nem tettnek egymásban kárt. 
32 Részletesebben Nutton munkássága, magyar szerzők között Korbuly és 
Kádár a megemlítendő, valamint a nemzetközi felkészültségű Hints Elek. Az 
orvos iskolákat részben a helyhiány miatt nem említem, részben mert a 
sebészet inkább gyakorlati-tapasztalati ága a kor orvoslásának. 
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dult a szerződtetett civilek katonaorvosi csoportja. Ezek nem 
csak egymáshoz képest, hanem csapatnem/szolgálati hely 
szerint is hierarchikusan erősen tagolt táraságot képeztek 
(medicus legionis, med. cohortis, med. alae; medicus castrorum, med. 
castriensis).33 Hogy igazságosak legyünk, a betegek között is 
volt egyféle hierarchia, a legelső a kemény küzdelemben meg-
sérült harcos, majd azután következett a többi katona, a bale-
setes, az önmagában kárt tevő stb. Ez római fejjel érthető, hi-
szen a csatában jeleskedő katona, amennyiben fölépül sérülé-
séből, még hasznos fia lehet a birodalomnak. Másrészt a kato-
na kiképzése drága, így nem árt, ha a negyedszázados szolgá-
latot ki tudja tölteni hiánytalanul. 

Az aquincumi táborban lévő katonai kórház (párhuzamo-
kat mutat a novaeessumi kórházzal) egy 90 x 50m épület. 
Központján udvar van, amelyet ’U’ alakban, kettős helységko-
szorú övez. E két helységkoszorút egy közlekedőfolyosó vá-
lasztja el egymástól. Az épület frontja (aminek folytatása az 
’U’ alakú épületrész) tartalmazza a főbejáratot, amelyen ke-
resztül eljuthatunk jobbra-balra irodai, illetve egyenesen to-
vább egy nagyobb „betegfölvételi” térbe, valamint itt helyez-
kedtek el a kezelőhelységek is. Az ellátott beteget az említett 
kórtermekbe irányították. Egy kórterem tulajdonképpen hár-
mas felosztású egység volt. Egy ilyen egység egy középső kis 
helységből és abból jobbra-balra egy-egy szobából állt. Ezek 
sorozata helyezkedett el körbe, végig az ’U’ alakú épületré-
szen. A külső és belső helységsort egy folyosó választotta el, 
ami teljesen körbement az épületen. A belső helységsor rész-
ben a betegeknek, részben a személyzetnek adott szállást. Ál-
talában elmondható, a kórházi szobák jó klímájú, fényes hely-
ségek voltak, ahol ügyeltek a tisztaságra.34 Az épületben saját 
sütőhelység, konyha, vízöblítéses mellékhelység volt, a fölépü-

                                                           
33 NUTTON 1969, 268. o. A katonaorvosok törvény előtti megítélése is külön 
szabályozott, ezt itt nem tárgyalom, sem a társadalmi megbecsülésüket, 
előmenetelüket stb.  
34 Már Hippokratész kiemeli a tisztaság fontosságát, és hogy milyen egyszerű 
és nélkülözhetetlen bútorok lehetnek csak a műtőben, azokat miként kell 
tisztán tartani. 
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lő katonák pedig – ha lábadozásukhoz kellett – ellátogattak a 
fürdőbe is. Egy katonai kórházban 240 beteget láthattak el, a 
tábornagyságnak megfelelően épített kórház arányaitól függő-
en. Szükség esetén akár az udvaron is elhelyezték a beteget, 
vagy egyéb belső részeket vettek igénybe. A kórház kiváltsá-
gos intézmény volt a táboron belül is. Aquincumban egy hor-
dókkal bélelt kútból előkerült hordó dongáin is olvasható, a 
kórházba szállított áru nem esett vám alá „Immune in 
r(ationem) val(etudinarii) leg(ionis). 
 
 

Összegzés 
 
A fentiekben igyekeztem rámutatni a funkcionális rendszere-
zésben rejlő lehetőségekre. Az interdiszciplináris megközelíté-
si mód közelebb vihet bennünket a római kori sebészeti mű-
szerek, valamint a korabeli sebészet pontosabb megismerésé-
hez. Nemcsak jó pár műszer, hanem néhány műtéti eljárás is 
az ókorba nyúlik vissza, így a téma kutatása orvostörténeti, 
régészeti és művelődéstörténeti szempontból is érdekes adalé-
kokkal szolgálhat. A műszerek vizsgálatánál az orvostudo-
mány, a régészet, a műszerészet is helyet kap, a műszerek 
mögött pedig a kor sebészét is meg kell látnunk, csak így kap-
hatunk teljes képet. 
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BENE ADRIÁN 

 

BÓC IMRE A FRANCIA ELLENÁLLÁSBAN. 
VISSZAEMLÉKEZÉS ÉS TÖRTÉNELMI REGÉNY HATÁRÁN1 

(recenzió) 
 
 
A Grenoble-i Egyetem kiadásában jelenik meg a francia ellen-
állás történetét – különös tekintettel a Rhône-Alpes régióra – 
feldolgozó Résistances könyvsorozat, melynek jelenlegi szer-
kesztői Olivier Cogne (a Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l'Isère igazgatója) és Gil Emprin, aki szintén a 
múzeum munkatársa. A sorozatot korábban Pierre Bol és Jean-
Claude Duclos irányította. A témában 1994-95 folyamán meg-
jelentetett négy kötet után a sorozat kötetei 2004-től dinamiku-
san gyarapodtak, 17 újabb darabbal. Ezek egyik érdekessége, 
hogy rendszeresen teret biztosítanak a hagyományos történé-
szi kutatómódszerek mellett a személyes résztvevői perspek-
tívának, a mindennapok rekonstrukciójának, az emlékezet 
szubjektív jellegét is felvállalva. (A „témoignage” elméleti 
szempontból vitatott kategóriájának a francia történetírásban 
legalább az első világháború óta helye és mára komoly ha-
gyománya van.) A sorozat egyik darabjaként jelent meg Bóc 
Imre „történelmi regény” alcímet viselő visszaemlékezése a 
szerző élményeiről a grenoble-i ellenállásban.  

1943 szeptemberétől a francia felszabadulásig Bóc több 
más magyarral együtt az FTP-MOI Carmagnole-Liberté zász-
lóaljában harcolt, amelynek történetét az a Claude Collin tárta 
fel részletesen, aki Bóc könyvéhez is előszót írt. A szervezet 
kapcsolatáról a kommunista párttal, a bevándorlókkal és kü-
lön szekció formájában a zsidókkal röviden magyarul is ol-
vasható Collin Carmagnole és Liberté című tanulmánya a Múlt és 

                                                           
1 Imre Bóc: Grenoble, de l’Occupation à la liberté. Préface de Claude Collin. 
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2012. 237 o. 
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Jövő folyóiratban, éppen Bóc Imre fordításában. (Ez valójában 
Collin Carmagnole et Liberté. Les étrangers dans la Résistance en 
Rhône-Alpes című, szintén a Résistances sorozatban 2000-ben 
megjelent könyvének a kivonata.) A sorozat más kötetei és a 
két szerző együttműködése is jelzi, hogy Franciaországban az 
elmúlt másfél-két évtizedben fokozódó érdeklődés mutatkozik 
a francia ellenállás árnyaltabb képe iránt, amelyben a beván-
dorlók és a kommunisták szerepe is hangsúlyos. 

Ennek fényében kijelenthetjük, hogy Bóc Imre magyar 
nyelven megjelent dokumentumregényei, rádiójátékai és er-
kölcsi kérdéseket is feszegető regényei a francia ellenállásról 
(Francia ég alatt, 1947; A legfélelmetesebb kockázat, 1976; Az utolsó 
és első hetek, 1980; Halál az első napon, 1982; Mindig van tanú, 
1984) nem kaptak jelentőségüknek megfelelő figyelmet. 1980-
ban megjelent regényét vehette 2012-ben kézbe a szerző fordí-
tásában a francia olvasó, Grenoble, de l’Occupation à la liberté 
címmel.  

Collin bevezetője a személyes kapcsolat felvázolása után 
Bóc életének fontosabb állomásait sorolja el, majd a mű tar-
talmi és műfaji sajátosságait elemzi röviden. Hangsúlyozza, 
hogy a szubjektív és fiktív elemek nem vonnak le a történelmi 
hitelességből, viszont a személyes érzelmeket is felvállaló nar-
ratíva érdekes olvasmánnyá teszi a történetet. Ez az a francia 
történészek körében bevett népszerűsítő, közönségbarát atti-
tűd, aminek köszönhetően a frankofón közegben széles olva-
sóközönségre számíthatnak a hagyományos történetírói mo-
nográfiák is. 

Szokatlan megoldásként, nyilván erősítendő a történelmi 
forrásjelleget, a regény előtt olvashatjuk az álnéven szerepelte-
tett valódi személyek névsorát és rövid bemutatását. Az FTP-
MOI (Francs-tireurs et partisans de la Main d'oeuvre immigrée) 
harcosairól lévén szó, nagyrészt magyar és lengyel zsidó 
származású kommunisták a főbb alakok, köztük a szerző kö-
zeli bajtársai, Weisz Tibor („Yves”) és Goldberger István („Jac-
ques”). A regény végén található „Utóirat” is jelzi, hogy nem 
is annyira történelmi regényről, mint inkább regényesített 
történelemről van szó (187. o.). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bene Adrián 

351 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maga a regény az olvasó számára magyar nyelven is hoz-
záférhető, ezért részletes ismertetése helyett néhány érdekes-
ségre hívjuk fel csupán a figyelmet. A két részből álló regény 
első fele a „De la clandestinité à l’insurrection manquée” (Az 
illegalitástól az elmaradt felkelésig) címet viseli, a másodiké 
pedig „La transition” (Az átmenet).  

A regény első sorai nyilvánvalóvá teszik a dokumentaris-
ta jelleget és egyben egy olyan történelmi eseményt idéznek 
fel, amely állandó érvként szolgál a kommunista ellenállók (a 
FTPF – Francs-tireurs et partisans français tagjai) visszaemlé-
kezéseiben a gaulle-ista ellenállás (AS – Armée secrète) – velük 
általában nem együttműködő – politikájával szemben. A Gre-
noble melletti Saint-Nizier hegyen a gerillataktikát figyelmen 
kívül hagyva összevont ellenállók kiváló célpontként szolgál-
tak a német hadseregnek. Az 1944 júliusában bekövetkezett 
„vercors-i tragédia” 750 maquisard feláldozását jelentette – 
amit ugyan lehet úgy is magyarázni, hogy a partraszállás ide-
jén lekötötték a német haderőt, a kommunista ellenállók sze-
rint azonban ez teljesen felesleges, hibás döntés volt. A regény 
első fejezetéből aztán kiderül, hogy az AS szerette volna, ha az 
FTP-MOI csatlakozik a vercors-i fennsíkon a csapatösszevo-
náshoz, kiürítve a várost (35-38. o.). Ezt utóbbiak részben har-
cászati, részben politikai taktikai okokból utasították vissza, 
mindenesetre a későbbi fejlemények őket igazolták (19., 74-77. 
o.). Az összefogás hiányáért természetesen mindkét fél egy-
mást, a másik politikai hátsó szándékait hibáztatta, mutatja be 
Bóc könyve (pl. 22., 42-44. o.). 

Eközben az elbeszélő részvételével a grenoble-i ellenállás 
merényleteket hajt végre, üzemeket, vonatokat és teherautókat 
robbant fel. A bevezető egyértelművé teszi, hogy a 30 év távla-
tából felidézett történet személyes élményeken alapul, ennyi-
ben közvetlensége adja történelmi hitelességét. A regényforma 
pedig elejét veszi a szubjektivitásra és az emlékezet torzító 
hatására alapozott esetleges kifogásoknak, hiszen a részletek-
ben a képzelet, a cselekményesítés tudatos, de az egész, a fon-
tos összefüggések hiteles megörökítésének alárendelve. Az 
FTP-MOI Liberté csoportjának tagjaként az író a Pierre 
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Berthier mozgalmi néven szolgált hadnagyként Paul Fabre 
alias Luc (Nicolas Aisenberg) parancsnoksága alatt, Rocher 
(René Blanchon, az FTPF és az FTP-MOI közös információs 
szolgálatának vezetője) segítőjeként (17-18. o.). 

Bóc, más írásaihoz hasonlóan, kiválóan érzékelteti az át-
élt, mindennapi történelem személyes vonatkozásait, a banális 
hétköznapoktól a konspirációs előírásokon át a súlyos erkölcsi 
dilemmákig. Az illegalitás hétköznapjai, a lebukás állandó 
veszélyében élt „civil” élet, a magányosság (pl. 22-27. o.) ép-
púgy hozzátartoznak az Ellenállás történetéhez, mint a fegy-
veres akciók, a „történelmi események”. Szóba kerül a franciák 
részéről gyakran tapasztalt idegengyűlölet is, a lenéző, előíté-
letes hozzáállás a kelet-európai bevándorlók („métèques”) 
irányában (35, 65-66. o.). 

A könyv a Grenoble környéki magyar bevándorlókról is 
sok adalékkal szolgál, de különösen érdekes az egyszerű 
munkás dilemmájának megjelenítése a kollaboráns üzemekkel 
és a szabotázsakciókkal kapcsolatban. A könyvben szereplő 
Lazarovits egy ilyen fűrészüzem dolgozója, de annak ellenére, 
hogy lánya a MOI tagja és ó maga is kommunista politikai 
emigráns, érzékenyen érinti, hogy az üzem partizánok általi 
felgyújtása után fél fizetésből kell eltartania családját (54-55. 
o.). 

Az első rész végén, a szövetséges partraszállások krono-
lógiai háttere előtt megismerhetjük annak körülményeit, miért 
nem sikerült Grenoble szervezett népi felszabadítása Luc eltű-
nése után. Ennek ellenére az amerikai csapatok közeledtével a 
németek visszavonultak. 

A második rész a zavaros átmeneti időszakkal foglalko-
zik, amelyet meghatározott az ellenállók különböző csoportjai 
közötti politikai szembenállás. Ennek jellemző esete, hogy 
Grenoble-ban a gaulle-isták elfoglalják a Bayard laktanyát, 
kizárva a kommunista FTP harcosait, akik így a Vaucanson 
laktanyát veszik birtokba (97. o.). Megindul a hajsza a kollabo-
ránsok után, hogy népbíróság elé állíthassák őket. A német 
katonákkal viszonyba keveredő nőket megszégyenítésül ko-
paszra nyírják (106-107. o.). 
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A szereplők hamarosan visszavedlenek egyszerű magán-
emberekké, akiknek szembesülniük kell a békés hétköznapok-
ba, iskolapadba stb. való visszatérés nehézségével. A MOI 
bevándorló harcosainak azt is el kell dönteniük, hogy a hábo-
rú teljes lezárása után visszatérnek-e szülőhazájukba, vagy 
pedig Franciaországban maradnak (105. o.). 

A zűrzavaros időknek a kollaboránsok vagy egyszerűen 
csak árulással gyanúsítottak mellett az ellenállók közül is ál-
dozatul esnek, mint például a milicistának gondolt és tévedés-
ből meglincselt André (109-125. o.). 

Az AS és az FTP nehézkes együttműködésével kapcsolat-
ban szó esik a sikeres villeurbanne-i és az elvetélt lyoni felke-
lésről, ahol a kommunista ellenállókat tisztázatlan körülmé-
nyek között elfogták és kivégezték, a lakosság pedig megtorlá-
sokat szenvedett el a német megszállóktól (145-149. o.). 

A kommunistákat, az ellenállásban betöltött szerepük el-
lenére, azonnal elkezdték kiszorítani a hatalomból. Az életüket 
önként kockáztató harcosoknak nem könnyű elfogadniuk, 
hogy szervezetük, az FTP (és minden más fegyveres csoport) 
megszűnik, fegyvereiket be kell szolgáltatniuk. Az ellenállók-
kal ellentétben De Gaulle felkészülten várta a háború végét, 
hogy magához ragadja a hatalmat és azonnal felállította a hoz-
zá lojális államszervezetet. (183-185. o.). 

A regény után egy 15 oldalas visszaemlékezést olvasha-
tunk a szerzőtől, a Claude Collinnel 1994-ben folytatott be-
szélgetés alapján. Sokatmondó, hogy Magyarországra való 
1945. áprilisi visszatérése után a szerző a zsidó származásáról 
árulkodó Brüll nevet sietve Bócra magyarítja, párttársainak 
javaslatára… (191. o.) Kommunistaként az igazságos társada-
lom felépítésébe vetett hit vezérli, és az Ellenállásban megta-
nult pártfegyelem sokáig eltakarja az egyre többször érzékelt 
igazságtalanságokat. Tevőleges résztvevője a kékcédulás vá-
lasztásnak, egy nap leforgása alatt tizenhárom szavazatot ad 
le. A koncepciós perek kémtörténeteit is elhiszi, azonban a 
Rajk-perben személyes ismerősei is vád alá kerülnek, ami las-
sanként gyanút ébreszt benne, mint ahogyan az is, hogy fran-
cia ellenálló múltja miatt nem tekintik teljesen megbízhatónak 
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(194-195. o.). 1951-ben már munkahelyén, a Tervhivatal külke-
reskedelmi osztályán is megválnak tőle nyugati múltja miatt. 
1953-tól, Sztálin halála után azonban visszatér reménykedése, 
hogy csak átmeneti tévedésekről volt szó Rákosi uralma alatt. 
Őt magát is rehabilitálják, újra felelős pozícióba kerül. 

Az 1956-os eseményeket ellentmondásosnak látta, de a 
szovjet beavatkozás után nem volt hajlandó belépni a Kádár 
János rendszere által újraszervezett pártba, az MSZMP-be. 
Mivel ezzel kinyilvánította, hogy nem hajlandó ellenforrada-
lomnak tekinteni 1956-ot, elbocsátják állásából (200. o.). 1957 
és 1959 között kétkezi munkásként dolgozik és szakmunkás 
vizsgát tesz. 

Végül röviden vázolja a kádári rendszeren belüli későbbi 
progressziót, majd a rendszerváltozás problémáit, például az 
antiszemita nacionalizmus újbóli térnyerését. 

A könyv végén az olvasót bőséges jegyzetapparátus és 
orientáló bibliográfia segíti, végül eredeti dokumentumok és 
korabeli fotók illusztrálják a kötetet. Mindez a nem professzi-
onális történész olvasó számára is hozzáférhetővé és élmény-
szerűvé teszi a francia ellenállás grenoble-i színterének legfon-
tosabb eseményeit. Mindezt egy magyar bevándorló emlékein 
keresztül, emlékeztetve a francia olvasót arra, hogy 20. századi 
történelmének legnagyobb büszkesége távolról sem csak nem-
zeti eredmény, hanem különböző népek eltérő világnézetű 
tagjainak is köszönhető, többek között magyaroknak, zsidók-
nak, kommunistáknak. 
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BENE KRISZTIÁN 

 

EGY POLGÁRHÁBORÚS HADSEREG:  
A FRANCIA MILÍCIA1 

(recenzió) 
 
 
Pierre Giolitto a történettudományok doktora, a francia okta-
tási minisztérium információs központjának vezetője, valamint 
a minisztérium tiszteletbeli főfelügyelője volt, 2012-ben hunyt 
el. A szerző fő kutatási területe a Vichy-korszak volt, amellyel 
egyéb kutatásai mellett számos más könyvében is foglalkozott: 
Histoire de la jeunesse sous Vichy [A fiatalság története a 
Vichy-korszakban], Volontaires français sous l’uniforme 
allemand [Francia önkéntesek német egyenruhában], Henry 
Frenay: Premier résistant de France et rival du Général de Ga-
ulle  [Henry Frenay: Franciaország első ellenállója és De Gaul-
le tábornok riválisa] stb.  

A szerző ebben a művében – amely elnyerte a Francia 
Akadémia François Millepierres díjának ezüst fokozatát – a 
francia történelem egy sötét korszakának egyik, ha nem a leg-
gyűlöltebb szervezetét, a Francia Milíciát (Milice française) 
vizsgálja meg és mutatja be rendkívüli alapossággal. A könyv 
megírását komoly kutatómunka előzte meg, amelynek során a 
szerző az országos és számos helyi levéltár anyagát is feldol-
gozta. Ezeknek a forrásoknak a listája ugyanúgy megtalálható 
a könyv végén, mint az a részletes bibliográfia, amely közel 
háromszáz művet sorol fel. Ezek nagy segítséget jelentenek 
minden, a téma iránt – akár laikusként, akár szakmabeliként – 
érdeklődő számára. A kötetben található információk köny-

                                                           
1 Pierre Giolitto: Histoire de la milice. Paris, Perrin, 2002. 575 o. ISBN: 2-262-
0183-4. 

 Az ismertetés az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-16-4-III. 
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy polgárháborús hadsereg: a Francia Milícia (recenzió) 

356 
 
 
 
 
 
 
 
 

nyebb megtalálását ezen felül névmutató segíti elő, amely 
szintén a könyv végén kapott helyet. 

A könyv tizenhat fejezetből áll, amelyek közül csupán 
nyolc foglalkozik szorosan véve a Milícia történetével. A má-
sik nyolc fejezet azonban legalább ugyanolyan fontos és érde-
kes, mivel a szerző ezekben a szervezethez kialakulásához 
vezető eseményeket, ill. a szervezet működésében valamilyen 
okból fontos szerepet játszó személyeket mutatja be. A kötetet 
egy összefoglaló rész zárja le, amely nem kapott külön fejezet-
számot, ezzel is kifejezve, hogy akár önállóan is olvasható, 
mivel rövidsége ellenére (7 oldal) szintézist ad az egész 
könyvről.  

A kötet első két fejezete a Milícia megszületéséhez vezető 
fontosabb állomásokat mutatja be, amelyek két szervezethez 
köthetők: a Légion française des combattants-hoz (A harcosok 
francia légiója) és a Service d’ordre légionnaires-hez (Légiós 
rendfenntartó szolgálat), vagy röviden SOL.  

A Légion française des combattants olyan szervezet volt, 
amely a két háború közti hagyományokat követve azokat a 
veteránokat fogta össze, akik az I. világháborúban harcoltak. 
Hasonló szervezetek már korábban is léteztek, az azonban 
Pétain marsall újítása volt, hogy ezeket egyetlen új mozga-
lomban fogta össze, amely felett ő maga gyakorolta az ellenőr-
zést. Ezzel a lépéssel egy olyan háttérbázist kívánt kiépíteni, 
amelyre minden körülmények között számíthat és amelyet fel 
tud használni a Nemzeti Forradalom megvalósításához. A 
szervezet tagjainak – az alacsony taglétszám miatt később en-
gedélyezték a 1939-40-es háború veteránjainak, sőt még fron-
ton nem járt fiatalok csatlakozását is – erkölcsi példamutatás-
sal és társadalmi tevékenységgel kellett hozzájárulniuk az 
ország átalakításához. A mozgalom azonban nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, mivel az emberek elfordultak a kol-
laboráció útjára lépett kormánytól és annak szervezeteitől is. 
Az elfordulás annyira általános volt, hogy még a légió ügyve-
zető elnöke is csatlakozott az ellenállási mozgalomhoz, amit 
nyílt levélben tudatott mindenkivel. Ennek eredményeképpen 
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a kezdeti 600 ezres taglétszám gyors apadásnak indult, míg 
végül a légió teljesen eljelentéktelenedett.  

Ugyanakkor a légiónak volt egy, a marsall politikájával 
teljes mértékben azonosuló keménymagja is, amely olyannyira 
magáévá tette a nemzeti forradalom eszméjét, hogy szüksé-
gesnek látta egy új, harcosabb mozgalom életre hívását, egye-
lőre még a fennálló szervezeten belül. Ez volt a SOL, amely 
1941 augusztusában jött létre és eredeti feladata szerint a légió 
rendezvényein kellett gondoskodnia a rend fenntartásáról. 
Emellett azonban hirdetni kezdte a kommunizmus elleni harc 
szükségességét is, amelyet az adott körülmények között csak a 
németek oldalán lehetett folytatni, vagyis nyíltan felvállalta a 
kollaborációt.  

A szervezet létszámára vonatkozó adatok nem pontosak, 
mivel az érdekeltek (résztvevők és ellenfelek) egyaránt meg-
próbálták érdekeiknek megfelelően felnagyítani vagy csökken-
teni a résztvevők számát. A szerző becslése szerint a tagok 
száma valamivel meghaladhatta a 15 ezret. A SOL nagyon 
gyorsan népszerűtlenné vált arrogáns fellépése és a lakosság-
gal szembeni túlkapásai miatt, ugyanis a tagok szinte a kezde-
tektől fogva egyfajta alternatív rendőrségként léptek fel – 
egyébként mindenfajta felhatalmazás nélkül – és konfliktusba 
kerültek mind a valódi rendfenntartó erőkkel, mind a lakos-
sággal. 

A Milícia hivatalos története 1943. január 5-én kezdődött, 
amikor Pétain bejelentette, hogy a SOL átalakul egy új szerve-
zetté, amelynek a haza védelme, a rend fenntartása és egy új 
Franciaország létrehozása lesz a feladata. Ez volt a Francia 
Milícia, amely már születésekor közutálatnak örvendett előd-
szervezete tevékenysége miatt.  

Az új szervezet érdekes módon más szerepet szánt magá-
nak, mint az állami vezetők. Míg utóbbiak egyfajta rendfenn-
tartó segédrendőrséget akartak felállítani, addig a szervezet 
tagjai az ország felemeléséért küzdő politikai fegyveres erő-
ként tekintettek magukra, amelynek forradalmi feladata van, 
hiszen egy új rendszert kell létrehoznia. Az új rendszer ellen-
ségei a gaullisták, a szabadkőművesek, a zsidók és főképp a 
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kommunisták voltak. Mivel ezekkel csak komoly küzdelem-
ben lehetett leszámolni, így értelemszerűen kínálkozott szö-
vetségesnek Németország, amely már fel is vette a harcot ezek 
ellen. A németekkel való kollaboráció pedig annál is fontosabb 
volt, mivel az első számú európai hatalomról volt szó, amely 
Franciaországot is megszállta, tehát meggyőződésük szerint az 
ország felemeléséhez a legrövidebb út a németekkel való 
együttműködésen keresztül vezetett.  

A Milícia öt részre oszlott, amelyek a különböző tevé-
kenységi körökért voltak felelősek (propaganda, hírszerzés, 
biztonság, pénzügy, személyzet), azonban ezen kívül rendel-
kezett még egy fegyveres szárnnyal is, amely a szervezet igazi 
erejét adta. Ez a fegyveres szárny a Franc-Garde (Szabad Gár-
da) nevet kapta, és itt szolgáltak azok a tagok, akik készek és 
alkalmasak is voltak a fegyverforgatásra. Becslések szerint a 
szervezet összlétszáma 10 és 15 ezer fő között mozgott, és ezek 
közül mintegy 3-4 ezren szolgáltak fegyverrel.  

Noha a Milícia mindent elkövetett, nem nyüzsögtek a je-
lentkezők, így a taglétszám növelése érdekében gyakran szo-
katlan módszereket is bevetettek. Volt, akit fenyegetéssel vet-
tek rá a csatlakozásra, volt, akit zsarolással, de gyakran köz-
törvényes bűnözőket is soraikba csábítottak büntetésük elen-
gedésével. Ebből kifolyólag elmondható, hogy a tagok kiseb-
bik részét hajtotta meggyőződés, a többséget a jól felfogott 
önérdek motiválta, nem pedig valamilyen ideológiai megfon-
tolás. A tagság nagyobb része annak a kis- és középpolgárság-
nak a soraiból került ki, amelynek életkörülményei meglehető-
sen bizonytalanok voltak. Ráadásul a jelentkezők átlagéletkora 
is meglehetősen alacsony volt, a többségük húszas évei elején 
járt, de sokan még a huszadik életévüket sem töltötték be. 
Ezek a tényezők együttesen azt eredményezték, hogy a mili-
cisták többsége könnyen befolyásolható és a radikális megol-
dásokra hajlamos volt, ami részben megmagyarázza, hogy 
miért követtek el olyan nagy számban visszaéléseket későbbi 
tevékenységük folyamán.  

A milicisták három hónapos kötelező kiképzésen vettek 
részt, amelynek során ideológiai és katonai oktatást kaptak. 
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Utóbbi érdekessége, hogy nem a rendfenntartást és nem is a 
reguláris harcászatot helyezte előtérbe, hanem az utcai harcot, 
vagyis polgárháborús hadviselésre készített fel.  

A milicisták iránti ellenszenvet jól mutatja az a tény, hogy 
1943 áprilisától kezdve számos merényletet követtek el elle-
nük, amelyek halálos áldozatokkal is jártak. Ekkor vált égető-
en szükségessé a milicisták felfegyverzése, ettől azonban mind 
Pétain, mind az ellenállók – akikkel a levéltári adatok és a 
visszaemlékezések szerint a Milícia szintén felvette a kapcsola-
tot – elzárkózott. Ez szükségszerűen a németek felé fordította 
a milicistákat, akik vállalták is a fegyverszállítást. Egyetlen, 
ámde annál súlyosabb feltételük volt: a milicistáknak részt 
kellett venniük a keleti fronton zajló harcokban a Waffen-SS 
kötelékében. A fegyverhiány miatt a megegyezés gyorsan meg 
is született, így a milicisták egy része csatlakozott a felállításra 
kerülő francia SS alakulathoz (SS Sturmbrigade Frankreich), és 
ezt követően a Milícia részére megindultak a fegyverszállítá-
sok. A szervezet számára nagy siker volt, hogy ezt követően a 
németek engedélyezték, hogy az északi megszállt zónában is 
tagokat toborozzon, akik főleg a kollaboráns pártok fegyveres 
alakulataiból kerültek ki.  

Ennek ellenére a Milícia gyakorlatilag 1943 nyarától fo-
lyamatosan válságban volt, mivel nem voltak új jelentkezői, 
sokan pedig csalódtak a mozgalomban annak politikája és 
módszerei miatt és kiléptek. A helyzetet tovább súlyosbította, 
hogy a társadalom egésze gyűlölte és megvetette a Milíciát, az 
Ellenállás pedig fegyveresen is fellépett ellene. Ezt felismerve 
a szervezet vezetői megpróbáltak olyan akciókkal fellépni, 
amelyekkel reményeik szerint megnyerhették a társadalom 
rokonszenvét: propagandakiadványokkal, rádióműsorokkal, 
rendezvényekkel, még grafitikkel is, de mindez teljesen hatás-
talan maradt.  

A helyzet sokkal súlyosabbá vált, amikor a szervezet ve-
zetője, Joseph Darnand 1944 elején elnyerte a belügyminiszteri 
széket. Ekkortól kezdve ugyanis a Milícia fellépése még arro-
gánsabbá vált, megpróbálta átvenni a rendőrség és a közigaz-
gatás funkcióját is és ennek során nem válogatott az eszközök-
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ben. Önkényes letartóztatásokra, kínzásokra, bírósági ítélet 
nélküli kivégzésekre került sor, ráadásul a milicisták rendsze-
resen kifosztották mind áldozataikat, mind a társadalom többi 
tagját. Ami a leginkább felszította az emberek haragját, azok a 
brutális kínzások voltak, amelyek során minden technikát 
(fizikai, erkölcsi, mentális, szexuális) bevetettek, hogy infor-
mációt csikarjanak ki saját honfitársaikból. Túlkapások ugyan 
bárhol előfordulhattak, itt azonban szinte napi rendszeresség-
gel került rájuk sor, az pedig végképp felháborította a közvé-
leményt, hogy a bűntettek felelőseit nem vonták felelősségre, 
gyakorlatilag minden esetet szőnyeg alá söpörtek. 

A Milícia végnapjai Franciaországban 1944 augusztusá-
ban érkeztek el, amikor Darnand kiadta a parancsot, hogy 
minden milicista vonuljon vissza a németekkel együtt Néme-
tországba. Mintegy 6 ezer milicista – akik a leginkább komp-
romittálódtak – és 4 ezer családtagjuk döntött a menekülés 
mellett. Ők a Német Birodalomban nehéz választással kerültek 
szembe: vagy a Waffen-SS-ben harcolnak, vagy a német hadi-
iparban dolgoznak. Azokra sem várt jobb sors, akik otthon 
maradtak, ugyanis a felszabadulás után az emberek haragja 
azonnal ellenük fordult, és a milicisták közül sokan végezték 
rögtönítélő bíróság, majd pedig a kivégzőosztag puskái előtt.  

A mű nyolc fejezete nem közvetlenül a Milícia történetét 
mutatja be, hanem a hozzájuk valamilyen szálon kötődő sze-
mélyek életét és tevékenységét. Ezek közül messze a legérde-
kesebb és legfontosabb az a három fejezetet, amelyet a szerző a 
szervezet vezetője, Joseph Darnand bemutatásának szentelt. 
Darnand szegény család sarja volt, aki az első világháborúban 
számos alkalommal kitüntetette magát, így az egész ország 
megismerte nevét vakmerő és sikeres rajtaütéseinek köszönhe-
tően. Mivel azonban a háború után hiányos iskolai végzettsége 
miatt nem tehetett szert tiszti rangra, elhagyta a sereget és 
szembefordult az egész politikai rendszerrel. Számos szélső-
jobboldali szervezet soraiban megfordult, így az Action 
française-ben, a Tűzkeresztes (Croix de feu) és a Csuklyás 
(Cagoule) mozgalomban is.  
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Részt vett az 1939-40-es hadjáratban, ahol újfent kitűnt bá-
torságával és hősként jelent meg a közvélemény előtt . A fegy-
verszünet után Pétain marsall mellett tett hitet, és részt vett a 
Légion française des combattants megalakításában, amelyben 
vezéralakká vált, majd ő lett az 1943-ben megalakított Milícia 
vezetője. Noha nem szerette a németeket, akik ellen két hábo-
rúban is harcolt, de a bolsevizmus elleni harcban bennük látta 
a természetes szövetségest, így együttműködött velük, majd 
maga is belépett az SS-be hűséget esküdve Adolf Hitlernek. 
Eközben először a belbiztonságért felelős államtitkárnak, majd 
1944 júniusában belügyminiszternek nevezték ki, így az ő ve-
zetése alá került az összes karhatalmi erő. Ezt a hatalmat arra 
használta fel, hogy a milicistákat bejuttassa az államigazgatás-
ba, a rendőrséghez és a csendőrséghez, amellyel egy új állam-
rend alapjait kívánta megvetni, ahol a milicista ideológia ér-
vényesül. 1944 augusztusában Németországba menekült az 
előrenyomuló szövetséges csapatok elől, de feltett szándéka 
volt, hogy tovább folytatja a harcot. Itt azonban keserves csa-
lódás érte, a németek ugyanis csak az embereire tartottak 
igényt, az ő parancsnoki működésére egyáltalán nem. Ezt kö-
vetően megmaradt embereivel Észak-Olaszországba ment, 
ahol a szövetségesek hadifogságába esett. Párizsban állították 
bíróság elé 1944. október 3-án. A tárgyalás csupán egyetlen 
napot vett igénybe, és még ugyanezen a napon megszületett a 
halálos ítélet is. A kivégzés előtt levelet írt De Gaulle tábor-
noknak, amelyben kegyelmet kért, de nem maga, hanem a 
Milíciában szolgáló bajtársai számára. Az ítéletet október 10-
én hajtották végre.   

A szerző az összefoglaló részben arra a kérdésre keresi a 
választ, hogy minek köszönhető a Milícia keletkezése. Elveti 
azt a sokak által vallott nézetet, mely szerint csupán a körül-
mények szerencsétlen összjátéka vezetett el ennek az erőszak-
szervezetnek a születéséig. Bár nem hagyja figyelmen kívül 
ennek hatását sem, mégis úgy véli, hogy ez csupán katalizá-
torként járult hozzá egy olyan folyamat kiteljesítéséhez, amely 
a megelőző 150 év folyamán végig jelen volt a francia történe-
lemben. Ezzel a szerző egyben az egész francia társadalmat is 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy polgárháborús hadsereg: a Francia Milícia (recenzió) 

362 
 
 
 
 
 
 
 
 

kritizálja, amely lehetővé tette, sőt elfogadta a szélsőjobboldali 
aktivitás ilyen extrém formáját is, ugyanakkor pedig rámutat 
arra, hogy a Milícia működése nem csupán néhány egyén el-
szigetelt tevékenységének eredményeképpen jött létre, mint 
ahogy azt korábban vélték. 
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MAYER JÁNOS 

 

A SZENVEDÉSEKEN TÚL1 
(recenzió) 

 
 

Biczók Sándorral még kiskamasz koromban a bajai Rókus-
temetőben találkoztam először, amikor édesapámmal egy ha-
lottak napja alkalmából mécsest gyújtottunk Herr György kar-
nagy sírjánál. Apám ugyanis azt gondolta, hogy a sok évvel 
azelőtt, leszármazottak nélkül elhalt egykori kedves tanára 
sírjához úgysem megy el senki. Szerencsére csalódtunk, mert 
amikor odaértünk, épp az apám által Sanyi bácsiként üdvözölt 
szikár úriember távozott onnan. „Ez egy rendes ember” - mond-
ta édesapám, miután az érintett hallótávolságon kívülre ke-
rült. Akkor persze nem tudtam róla, hogy ő annak a „Piroska 
néninek” az édesapja, akivel szintén találkoztam, amikor egy 
nyári szünetben az általa vezetett bátmonostori régészeti ása-
tásokhoz nagynénémmel kilátogattunk. 

Mindezen előélet alapján természetesen nem közelíthet-
tem teljesen elfogulatlanul Biczók Sándor háborús önéletírásá-
hoz, amelyet a Türr István Múzeum jelentetett meg 2015 végén. 
(A szöveget Merk Zsuzsa gondozta.) Úgy tűnik, a második 
világháború kiapadhatatlan forrása a visszaemlékezéseknek, 
memoároknak, dokumentumközléseknek. Nem is csoda ez, 
hiszen a nagy világégésnek több szereplője volt, mint bármely 
addigi háborús konfliktusnak. Így aztán megírták emlékiratai-
kat neves államférfiak, a győztes vagy vesztes oldal hadvezé-
rei, a népirtások és etnikai tisztogatások szerencsés túlélői és 
szemtanúi, a hátországok vagy éppen az idegen hatalmak által 
megszállt területek lakói – mindannyian részesei, elszenvedői 

                                                           
1 Biczók Sándor: Katonaidőm emlékei, 1944-1947. Türr István Múzeum, Baja, 
2015. Bajai dolgozatok 19. Szerkesztette, a szöveget gondozta és a 
lábjegyzeteket írta Merk Zsuzsa. 89 oldal + mellékletek. Megvásárolható a 
bajai Türr István Múzeumban. 
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voltak az eseményeknek, és mind más aspektussal gazdagítot-
ták a világháborúról kialakuló képünket. Ebben a sorban nem 
ritkák az egykori hadifoglyok visszaemlékezései, naplói sem; 
igaz, ezek jó része Magyarországon csak a rendszerváltás után 
jelenhetett meg, hiszen korábban a szovjet hadifogolytáborok 
kegyetlen világát nem lehetett a nyilvánosság elé tárni. (Főleg, 
hogy sokak számára kifejezetten meg is tiltották, hogy emléke-
ikről meséljenek.) 

Biczók Sándor eredetileg két különálló részből (Mágneses 
aknák keresése, hatástalanítása a Dunán, illetve Hadifogságban 
1944. december 26 – 1947. június 20.) álló visszaemlékezése azért 
különleges, mert nem akkor írott naplókat tárt a nyilvánosság 
elé, hanem régi feljegyzéseit felhasználva az 1990-es években 
vetette papírra őket. Ez annyiban feltétlenül előnyös, hogy 
képes tárgyával szemben egyfajta távolságtartásra, és olyan 
szempontból is, hogy az egykor alighanem sokkal nehezebben 
megélt megpróbáltatásokra is finom humorral, derűs 
(ön)iróniával tekintsen vissza. Igaz, így az egykori érzelmi 
állapotot csak az évtizedek szűrőjén keresztül lehet rekonstru-
álni, az írás tárgyszerűségét viszont mindenképpen segítette, 
hogy szerzője láthatóan igyekezett utánajárni a szükséges, de 
általa az 1940-es években pontosan aligha ismert adatoknak. 
(Ahol pedig ez hiányzik, a könyv szerkesztője lábjegyzetekben 
nyújt alapos eligazítást.) Másik komoly erénye a kötetnek, 
hogy tanító végzettségű szerzőnek élvezetes a stílusa; nem 
ragad le a számára talán fontos, de az olvasónak kevéssé érde-
kes részleteknél, és példás tömörséggel foglalja össze a számá-
ra sorsfordító három év történetét. A hadifogság elbeszélése-
kor nem az időrendet követi, hanem az egyes témákhoz (fela-
datok, táborrend, élelmezés, üzletelés, szórakozás, egészség-
ügy stb.) kapcsolódó emlékeit gyűjti egy-egy csokorba, és ez-
zel a szigorúan kronologikus elbeszélések egyik nagy csapdá-
ját, a gyakori önismétlést is elkerüli. 

A kötet első részében a szerző rövid katonai szolgálatának 
krónikáját idézi fel. Itt nem kell érzékletes csataleírásokra 
számítani, hiszen az 1944-ben behívott Biczók Sándor folyam-
őr hadnagyként mindvégig Magyarországon teljesített szolgá-
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latot, és nem harctéri eseményekben, hanem főleg a Dunára 
ledobott aknák felszedésében, máskor aknára futott hajók le-
génységének mentésében vett részt. Izgalmakban persze így 
sem volt hiány, hiszen egy-egy akna hatástalanítása vagy 
megsemmisítése egyáltalán nem volt veszélytelen mutatvány. 
Ha röviden is, de arról is beszámol, mennyire megosztotta a 
folyamőrök tisztikarát is az 1944-es kiugrási kísérlet kudarca, 
és az, hogy a nyilas hatalomátvétel után mi is lehet a helyes 
magatartás. 

A szerző 1944 decemberében, Magyarországon esett hadi-
fogságba, mégis megjárta a Szovjetuniót. Ez főleg annak fé-
nyében érdekes, hogy az utolsó állomáshelyét, Szentendrét 
elfoglaló szovjetek eredetileg szabad távozást ígértek neki és 
társainak. Az ezt igazoló dokumentumért azonban többször is 
utazni kellett, míg végül egy Szovjetunióba tartó hadifogoly-
szállítmányban találták magukat. (Apró öröm az ürömben, 
hogy az út Baján át vezetett, így ha pillanatokra is, de láthatta 
hosszú időre elhagyott családtagjait, és az ismeretségek révén 
némi ellátáshoz is juthattak.) Innen aztán szegedi, temesvári, 
iaşi, majd kijevi kitérővel hónapok múlva érkeztek meg a 
kirszanovi 7338/ 11. sz. hadifogoly-táborba, ahol a következő 
éveket töltötték. 

A recenzió keretei között nem lehet célunk a táborélet 
mindennapjainak részletes ismertetése (ehhez el kell olvasni a 
könyvet), inkább csak egy-két érdekes megfigyelést említünk. 
Hogy a szerző viszonylag ép testtel és lélekkel vészelte át a 
soha véget nem érő várakozást és munkát, az nem utolsósor-
ban lelki alkatának és kiváló alkalmazkodóképességének volt 
köszönhető. Valamelyest megtanulva oroszul a helyiek bizal-
mába tudott férkőzni, megpróbálta megérteni helyzetüket és 
észjárásukat, és ezzel sokszor előnyös helyzetbe kerülhetett. 
Az sem volt mellékes, hogy a kilátástalannak tűnő helyzetek-
ben is képes volt a jót meglátni, sőt gyakran csüggedő társai-
nak is lelki támaszt nyújtani. Különösen erős fényben tűnik 
mindez a velük együtt raboskodó német hadifoglyok magatar-
tásával szemben. A birodalom egykori übermenschei (a német 
tisztek) nemzetközi jog egyezményekre hivatkozva semmiféle 
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munkát nem voltak hajlandók vállalni és helyzetük miatt sza-
bályos letargiába zuhantak. „Amilyen magabiztos, gőgös – csak 
mi, NÉMETEK – és mindent lehengerlő, másokat semmibe vevő nép 
volt a fogság előtt, most épp az ellenkezőjére süllyedt, még saját ma-
gát sem becsülő, lekvár nemzetté változott.” (52-53.o.) - írja annak 
kapcsán, hogy míg a magyarok mínusz 20-30 fokos hidegben 
végzett munka során nemcsak magukra, hanem társaik állapo-
tára is figyeltek, addig a német foglyok csak „pokrócot a fejükre 
és vállukra terítve, lógó fejjel és csöpögő orral vánszorogtak a mun-
kára, vagy a táborban a bunker és a latrina között.” Meglátása sze-
rint az addig vezetők által irányított német katonák most gaz-
dátlan, magukra maradt embereknek tűntek, akiknek így sok-
kal kisebb esélye volt a hazatérésre. 

Az oroszokról sem fest embertelen képet; bár voltak kö-
zöttük a foglyokkal kegyetlenül bánó katonák is, többségük 
mégis inkább együttérző emberként tűnik fel, aki maga is ál-
dozata és szenvedője annak a rendszernek, amelyben él. En-
nek az empátiának a csúcsa, amikor Gubanov, a munkák anya-
gi elszámolásáért felelős, a szerzővel már-már baráti viszonyt 
ápoló sztari szerzsant (főtörzsőrmester) azt mondja hősünknek: 
„Nem mi kényszerítettünk benneteket ide, hanem Rákosi adott ide 
titeket jóvátételi munka végzésére.” (Ez egyébként nem volt igaz.) 
Hogy ez mennyi időre szólt, arra már ez a katona sem tudott 
választ adni, az pedig már a szerző számára is kiderült, hogy a 
„szkoro” (nemsokára) időhatározó akár három évet is jelent-
het. 

A tábori életet számos élményszerűen megírt történettel 
szemlélteti, és bár egyáltalán nem ezeken van hangsúly, apró 
részletekből is kiderül, hogy számos szörnyűség és nehézség 
szemtanúja volt. Mégis sikerült megtalálni azokat az apró em-
beri gesztusokat, amelyek mindezt elviselhetőbbé tették. A 
mai olvasó számára különösen élvezetes a tábori szleng nyel-
vezet használata, amely a táborlakók számára nyilván magától 
értetődő volt, a 21. századi ember viszont csak a lábjegyzetek 
alapján azonosítja a gyakran eltorzult formában megjegyzett 
orosz szavak jelentését. 
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A felhasznált irodalom jegyzékével együtt összesen 84 oldalas 
visszaemlékezéshez kapcsolódik még a szerző életpályájának 
vázlatos összefoglalása (lánya, Biczók Piroska munkája), vala-
mint számos, a kötet témájához kapcsolódó, Biczók Sándor 
katonaidejét felidéző fénykép és írásos dokumentum. A gon-
dosan megszerkesztett és összeállított kötet kiválóan illeszke-
dik az értékes Bajai dolgozatok sorába. Nem apologetikus, ön-
maga szerepét nagyító vagy mentegető, hanem tárgyilagos-
ságra törekvő írás, amelynek kisebb hiányosságait az érthető-
ség kedvéért a szerkesztő jó érzékkel pótolja, tévedéseit pedig 
tisztelettel javítja. A kiadvány így melegen ajánlható minden-
kinek, aki a második világháborús múlt továbbra is mélységes 
mély kútjába kíván betekinteni. 
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SARLÓS ISTVÁN 

 

EGY „TELJES” HÁBORÚS SZÁMVETÉS1 
 (recenzió) 

 
 
Az impozáns, a témájához illeszkedően fekete borítású 656 
oldalas könyv egy 16 éve tartó, országhatárokat átívelő levél-
tári-anyakönyvi kutatás eredményeinek összefoglaló munkája. 
Molnár Tibor 1999-ben kezdte az első világháborús egykori 
Bács-Bodrog vármegye Tisza menti településeiről hadba vo-
nult katonai áldozatairól az összefoglaló adatgyűjtést. Először 
a Zentáról szóló adatbázis készült el (2001), utána 2003-ban a 
magyarkanizsai, majd 2010-ben Óbecse, Péterréve és 
Bácsföldvár katonai áldozatainak kötete látott napvilágot. A 
most megjelent kötetben a szerző az összes nagyobb, ma Szer-
biához tartozó Tisza menti település adatit begyűjtötte, túllép-
ve a történelmi Bács-Bodrog vármegye határait, mivel Horgos 
egykor Csongrád vármegyéhez tartozott. 

A kötet műfaját tekintve adattár, amely Horgos (185 fő), 
Martonos (189 fő), Magyarkanizsa (766 fő), Zenta (1009 fő), 
Ada (416 fő), Mohol (268 fő), Péterréve (234 fő), Óbecse (389 
fő), Bácsföldvár (160 fő) – összesen 3616 fő – első világháborús 
hősi halottainak az adatait tartalmazza településenként ABC 
rendben 526 oldalon keresztül. Az elesettekről lehetőleg minél 
teljesebb képre törekszik a szerző, ezért egy név – szócikk – 
mellett több adat is szerepel. Első helyen a katonai besorolá-
sa/rangja és az alakulata, ahol szolgált. Ezt követik a szemé-
lyes adatok: szülei neve, vallása, felesége neve, házasságkötés-
ének időpontja. A „szócikket” a halál okának meghatározása 
és az ezt bejegyző hivatalos okirat száma, fellelhetősége zárja. 
Természetesen Molnár Tibor nem találhatta meg mindenkinek 
az összes dokumentumát, így az adattárban vannak hiányok, 

                                                           
1 Molnár Tibor: A bácskai Tisza mente I. világháborús hősi halottai.  
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sőt van, akinek a neve mellett csak annyi áll, hogy „Eltűnt a 
háborúban.” Az adattárat egy rövid statisztikai összefoglaló 
követi az elesettekről, továbbra is községek szerinti bontásban, 
ahol vallás, katonai alakulat, foglakozás, életkor, elhalálozás 
éve szerint csoportosítják az elhunytakat. A 601. oldalon kez-
dődő 50 oldalas melléklet azon dokumentumoknak és forrá-
soknak mintapéldányait mutatja be olvasható formában, ame-
lyeket a szerző a munkája során felhasznált. Az első világhá-
borúval és forrásaival most ismerkedő fiatal kutatók és mű-
kedvelők számára várhatóan ez lesz a kötet legizgalmasabb 
része. A kötet elején a 7-49. oldal közötti részek ellenben nehéz 
olvasmányt jelentenek. A kötet előzményeit maga a szerző 
mutatja be, utána az 1914-1920-as évek – tágan értelmezett első 
világháború – kronológiája következik az 1914. június 28-i 
szarajevói merénylettől az 1920. június 4-én aláírt trianoni bé-
keszerződésig. A kronológiába került eseményeket egyértel-
műen megválogatták, próbálták azokat kiemelni, amelyek 
inkább hatással lehettek a térségben élőkre, de ez egy nagyon 
nehéz feladat volt, a déli és keleti hadszíntér eseményei jelen-
tős túlsúlyban vannak a nyugati hadszíntérrel és a diplomáci-
ával szemben. A háború katonai szempontból nyugaton dőlt el 
– keleten a központi hatalmak „legyőzték” ellenfeleiket –, 
ezért szerintem egy szélesebb körű kronológiai áttekintéssel 
javult volna a felsorolt alakulatok történelmi elhelyezhetősége. 
A 24. oldalon kezdődő „Az osztrák-magyar kiegyezéshez és az 
Osztrák-Magyar Monarchia megalakulásához vezető út” című feje-
zet elsőre nem szervesen illeszkedik a kötetbe. Az 1848-tól 
1868-ig tartó nagy ívű történeti áttekintés igazából a következő 
fejezet – az osztrák-magyar haderőről szóló áttekintés – ma-
gyarázata. A kettőt egymásba olvasztva, a politikatörténet 
eseményeit beleszőve a hadsereg leírásába oldotta volna az 
osztrák-magyar haderőről szóló száraz – a hadtörténelem iránt 
fogékony olvasók számára érdekes és értékes – részt. A mo-
narchia fegyveres erőinek részletes bemutatása elkerülhetetlen 
része a kötetnek, mivel ennek segítségével érhetjük meg az 
adattárban szereplő „gyalogos cs. és kir.”, „m. kir. honvéd”, vagy 
„m. kir. népfölkelő” besorolásokat, magukat az alakulatokat stb. 
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A 34. oldalon kezdődik azon alakulatok rövid történetének a 
leírása, amelyekben az adattárban szereplő katonák szolgáltak. 
A hadkiegészítési kerületek, az alegységek és kiegészítők, a 
besorolások magasabb egységekbe, a bevetések helyei mind-
mind részletes, minden részletre kiterjedő levéltári kutató-
munkáról vallanak. A 40. oldalon kezdődő fejezetben szemé-
lyes visszaemlékezéseket felhasználva, a háború borzalmait 
kidomborítva a doberdói harctérrel ismerkedhetünk meg rész-
letesebben. A 45. oldalon kezdődik a kutatási forrásokat-
lehetőségeket részletező fejezet. A kutatott források: álla-
mi/polgári halotti anyakönyvek, holttányilvánítási végzések, 
egyházi anyakönyvek, házassági anyakönyvek, katonai halotti 
anyakönyvek, hagyatéki iratok és hadigondozási iratok. A 
felsorolt forrástípusok mennyiségéből és azok fellelhetőségé-
ből látható a kutatás során elvégzett munka mértéke. 

Molnár Tibor is említi, hogy az utókornak komoly adós-
ságai vannak az elesettek emlékével kapcsolatban. Az idegen 
földben nyugvó első világháborús katonák temetőinek gondo-
zása, az emlékművek hiánya ennek tipikus megnyilvánulása. 
A „nagy” háború centenáriumi évfordulóján sokan emlékez-
tek/emlékeznek meg az emberiség történelmének egyik leg-
nagyobb fegyveres konfliktusáról. A nagy hadvezérek és 
hadmozdulatok, a látványos sikerek és kudarcok mellett ott 
voltak a „névtelen” közkatonák tömegei, akik a tényleges har-
cokat megvívták, végigszenvedték. Molnár Tibor a maga mód-
ján állít emléket a háborús hősöknek a kötetével, amely min-
den szempontból – kutatási, módszertani, formai – iránymuta-
tó a történész-levéltáros szakma számára. 
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BENE ADRIÁN 

 

A Pécsi Tudományegyetem és a Jyväskyläi Egyetem óra-
adója, jelenleg független kutató 

 
1977-ben született, iskoláit Pécsett végezte, 2003-ban a PTE 
filozófia, magyar nyelv és irodalom szakjain szerzett bölcsész 
és tanári végzettséget, valamint művelődési és felnőttképzési 
menedzser diplomát. Doktori tanulmányait a PTE Irodalom-
tudományi Doktori Iskolában, majd a Jyväskyläi Egyetem 
Hungarológia Doktori Programjának keretében végezte. Itt 
szerzett Ph. D. fokozatot, disszertációjának címe: Egyén és kö-
zösség. Jean-Paul Sartre Ctirique de la raison dialectique című műve 
a magyar recepció tükrében.  

Tagja az MTA köztestületének és a Pécsi Akadémiai Bi-
zottságnak, valamint a European Narratology Network és az 
International Society for Intermedial Studies tagja. 

Több nemzetközi kutatási program (CIEH/CIEFI Centre-
Periphery Programme; Narratology and the Arts) résztvevője. 

Tanulmányai jelentek meg filozófia, irodalom, film, törté-
nelem, társadalomelmélet témakörben magyar, angol, francia 
nyelven. Önálló kötetei: Egyén és közösség. Jean-Paul Sartre 
Ctirique de la raison dialectique című műve a magyar recepció tükré-
ben (2009); A relativitás irodalma (2013). 
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BENE KRISZTIÁN 

 

A Pécsi Tudományegyetem Francia Tanszékének vezetője, 
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 prog-
ramjára, ahol 2010-ben „summa cum laude” minősítéssel véd-
te meg A francia fegyveres kollaboráció a második világháborúban 
című doktori értekezését. Graduális és posztgraduális tanul-
mányai során egy-egy félévet töltött az Université de Nantes 
és a Sorbonne Nouvelle intézményekben. 2016-ban történettu-
dományból szerzett habilitált doktori címet a Pécsi Tudo-
mányegyetemen. 

A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Tudományos 
Akadémia Pécsi Területi Bizottsága Nyelv- és Irodalomtudo-
mányok Szakbizottsága Romanisztikai Munkabizottságának, a 
Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja, a PTE 
Modernkori Oroszország és Szovjetunió Története kutatócso-
port alelnöke, illetve a Magyar Hadtudományi Társaság Dél-
Dunántúli Tagozatának elnöke. A Nemzeti Kiválóság Prog-
ram, az Új Nemzeti Kiválóság Program és az Magyar Tudo-
mányos Akadémia Bolyai ösztöndíjasa, számos tudományos 
díj kitüntetettje. Három önálló monográfiája, egy forrásközlő 
kötete, valamint száznál több publikációja jelent meg külön-
böző hazai és külföldi folyóiratokban, valamint tanulmánykö-
tetekben. 
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BÍRÓ LÁSZLÓ 
 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának levelezős hallgatója 

 
1958-ban született. Középiskolai tanulmányait Pécsett végezte 
a Komarov Gimnázium és Szakközépiskolában emelt szintű 
matematika tagozaton. 1977-ben érettségizett. Ekkor felvételt 
nyert a pécsi Tudományegyetem Közgazdaság tudományi 
karára. Tanulmányait levelező tagozaton fejezte be, ipari-
tervező elemző szakon 1987-ben. Szakdolgozatát a 
bankrendszer átalakulásáról írta. 

2011-ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karára történelem szakra. Jelenleg 
diplomamunkáját írja az 1950-es évek magyarországi viszonyai a 
történetírásban és a tankönyvekben címmel. Több előadást tartott 
a Hadtörténeti esték előadássorozatban a katonai repülés 
témaköréből. Jelen tanulmány az első publikációja. 
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DÁVID FERENC 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi adjunktusa, 
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

tudományos munkatársa, 
a Sanghaji Társadalomtudományi Akadémia  
Európai Büntetőjogi Kutatóközpont titkára 

 
1985-ben született, Pakson nőtt fel. Felsőfokú tanulmányait 
itthon a Pécsi Tudományegyetemen, a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetemen és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
folytatta, ahol történelem és filozófia szakos bölcsész és tanár 
(2010), biztonság- és védelempolitikai szakértő (2012) és jogász 
(2016) diplomát szerzett; külföldön az Istanbul Bilgi 
Üniversitesin nemzetközi kapcsolatokat (2009-2010), az Anka-
ra Üniversitesin török nyelvet (2015) tanult. A Pécsi Tudo-
mányegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolában történet-
tudományi (2015), az egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 
jogtudományi doktorátust szerzett (2016), jelenleg a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola doktor-
jelöltje. 

Szakmai érdeklődése a történet- és jogtudomány, vala-
mint a biztonsági tanulmányok interdiszciplináris kutatási 
területeire terjed ki. A kötetben megjelent társzerzős tanulmá-
nya a magyar keleti politika egy fejezete és a hírszerzés kap-
csolatával foglalkozik. 
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HUDÁK KRISZTINA 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Doktori Iskolájának másodéves hallgatója, régész, történész 
 
1975-ben született, középiskolai tanulmányait Budapesten 
végezte, ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem és régészet 
szakos diplomákat 2002-ben, illetve 2003-ban. 1999-ben Barce-
lonában volt Erasmus-ösztöndíjas régészet szakon, majd két-
szer nyerte el az ELTE BTK Tudományos Ösztöndíját régé-
szetből, 3., majd 1. helyezést érve el pályamunkáival. (2000.) 
2014-ben doktorált az ELTE Középkori és Koraújkori Egyete-
mes Történeti Doktori Programján summa cum laude minősí-
téssel. Doktori disszertációjának címe: A kereszténység története 
a Kárpát-medencében 374-456 között. 

Érdeklődési területe: Pannonia egyháztörténete, régésze-
te, az ókeresztény művészet stíluskronológiája, valamint 2015-
től a háborús területek örökségvédelme, régészeti leletek 
csempészete és hamisítása, örökségvédelmi szakképzés. 2015-
től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi, majd 
2016-tól a megalakuló Rendészettudományi Doktori Iskola 
átvett, másodéves hallgatója. Készülő doktori disszertációjá-
nak címe: Régészeti leletek illegális feltárásának és kereskedelmének 
megakadályozása. Tagja a Frühes Christentum in Ungarn tudo-
mányos OMAA projektnek és több hazai tudományos társa-
ságnak. Publikációi jelentek meg az oxfordi Studia Patristica, 
illetve a bécsi Mitteilungen für Christliche Archaologie hasábjain, 
valamint több magyar és angol nyelvű könyvnek társszerzője. 
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JÓNÁS CSABA 

 

Történész, történelemtanár 
 
1978-ban született, középiskolai tanulmányait a kaposvári 
Eötvös Loránd Műszaki Középiskolában végezte. Ezt követő-
en a Pécsi Tudományegyetem történelem szakán szerzett böl-
csész és tanári diplomát 2007-ben. 

2000 óta számos régészeti ásatáson vett részt Magyaror-
szágon, jelenleg pedagógusként dolgozik. A kötetben szereplő 
tanulmány az első publikációja. 
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JOÓ ANDRÁS 

 

A VERITAS Történetkutató Intézet 
tudományos főmunkatársa 

 
1970-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait az 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumában végezte 
(1984–1988). Érettségi után felvételt nyert az ELTE Bölcsészet-
tudományi karára, ahol tanulmányait 1989 és 1995 között foly-
tatta angol nyelv és irodalom, valamint történelem szakon. 
1993-ban a Brooke Scholarship ösztöndíjának támogatásával a 
Cambridge University (Corpus Christi College) vendéghallga-
tója volt. Doktori tanulmányokat a Budapesti Közgazdaságtu-
dományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok PhD-
programjának keretében folytatott, ahol 2001-ben szerzett fo-
kozatot. Disszertációját az első világháborút megelőző nagy-
hatalmi játszmák egyikének, az angol-német ellentétnek 
Ausztria–Magyarországra gyakorolt hatásairól írta.  

1995 végétől 2003 őszéig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemen működő Békepartnerségi Katonai Nyelvképzési 
Központ nyelvoktatója volt, ezután 2004-től Általános Vállal-
kozási Főiskola főiskolai docense, majd 2012-től pedig ugya-
nennek az intézménynek kinevezett főiskolai tanára (Nemzet-
közi Kapcsolatok Tanszék), utóbb rövidebb ideig az IBS Nem-
zetközi Üzleti Főiskolán oktatott szintén főiskolai tanárként 
2015 januárjától. Ugyanebben az esztendőben lett a VERITAS 
Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa, ahol jelen-
leg is dolgozik. Fő kutatási területe a magyar és egyetemes 
diplomáciatörténet, különösen a magyar titkos diplomácia 
erőfeszítései 1942 és 1944 márciusa között. 
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KISS MÁRTON 

 

A Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Is-
kolájának doktorandusz hallgatója 

 
1990-ben született, középiskolai tanulmányait Simontornyán 
végezte. 2010-ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán Történelem szakára, ahol 2013-
ban BA, majd két évvel később MA diplomát szerzett. Tanul-
mányai során OTDK konferencián is részt vett 2015-ben Bu-
dapesten. Ugyanebben az évben nyert felvételt a Pécsi Tudo-
mányegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának Európa és 
a magyarság a 18-20. században doktori programjába. Disszertá-
ciójának témája A dunántúli uradalmi viszonyok a Rákóczi-
szabadságharc idején. 

Publikációi jelenek meg a Grastyán Endre Szakkollégium 
köteteiben, illetve több doktorandusz-konferencia kötetében. 
Számos konferencián tartott előadást a kutatási területekének 
tekinthető Rákóczi-szabadságharc időszakából. 

Több tudományos társaság tagja, így a Magyar Hadtu-
dományi Társaság Dél-dunántúli Tagozatának, a Magyar Tör-
ténelmi Társulatnak, illetve a Doktoranduszok Országos Szö-
vetségének. 
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KÖVECSI-OLÁH PÉTER 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorjelöltje 
 
1984-ban született, középiskolai tanulmányait Budapesten 
végezte, ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán Történelem, valamint Turkológia 
szakon 2011-ben szerzett diplomát. 2011-ben felvételt nyert az 
ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola Az Oszmán Biroda-
lom, a magyarországi török hódoltság és a Török Köztársaság törté-
nete elnevezésű Doktori Programjára. Doktori disszertációjá-
nak témája Török-magyar diplomáciai kapcsolatok (1920-1945). 

Több tudományos kutatás résztvevője, ezek közül ki-
emelkedik az ankarai Hacattepe Egyetemen és a török állami 
levéltárban folytatott kutatása. 2017 januárjától a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztályának 
ösztöndíjasa. Publikációi jelentek meg többek között a Keletku-
tatás és az Archivum Ottomanicum hasábjain. 
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KULT LÁSZLÓ 

 
Az MNL Baranya Megyei Levéltára igazgatója, főlevéltáros, 

történész 
 
1979-ben született, középiskolai tanulmányait Mohácson vé-
gezte. 2005-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán szerzett történelem szakos bölcsész és középiskolai 
tanári diplomát. Egyetemi évei alatt számos hazai és külföldi 
régészeti ásatáson vett részt. 2007-től a Baranya Megyei Levél-
tár munkatársa, levéltárosa. 2009-től az intézmény Király utcai 
részlegének kutatószolgálat-vezetője, 2013-tól igazgatóhelyet-
tese, 2015-től igazgatója. Az iskolai és pártiratok referenseként 
levéltári évei alatt eddig több mint 150 fond iratanyagát ren-
dezte közép- vagy darabszinten, és készített hozzájuk levéltári 
segédletet. 

2011-ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem BTK 
Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18–
20. században című programjára. Készülő disszertációjának 
munkacíme: Pécs kulturális pozíciója a klasszikus Kádár-
korszakban. Kutatási területei: Pécs város 20. századi kulturális 
élete, építészete és oktatástörténete, valamint a második világ-
háborús csendes-óceáni hadszíntér története. Tanulmányai 
jelentek meg a Baranyai Történelmi Közlemények, a Pécsi Szemle 
és a Fejezetek a hadtörténelemből című kiadványsorozatokban. 
Továbbá számos tudományos cikket és recenziót publikált a 
Klió, az Orpheus Noster, a Hadtudomány és a Pécs Lexikon hasáb-
jain.
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MAYER JÁNOS 
 

Történész, magyar-történelem szakos tanár 
 

1971-ben született, a bajai III. Béla Gimnáziumban érettségi-
zett. A szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett 
magyar-történelem-Kelet-Európa története szakos diplomát, 
majd a Pécsi Tudományegyetemen szerezte meg bölcsészdok-
tori címét „Most menekültnek hívnak…” Az elűzött észak-bácskai 
svábok integrációja Nyugat-Németországban című 
disszetációjával. 1996-1998 között a DAAD ösztöndíjával Re-
gensburgban tanult és kutatott. 1995 óta számos publikációja 
jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban, ismeretter-
jesztő kiadványokban, több hazai és külföldi konferencián 
szerepelt önálló előadással. Óraadó tanárként kurzusokat ve-
zetett a Pécsi Tudományegyetemem és bajai Eötvös József 
Főiskolán. Jelenleg Baján dolgozik a III. Béla Gimnáziumban, 
emellett Bajai Honpolgár nevű honismereti-kulturális folyóirat 
főszerkesztője. 
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PÉDERI TAMÁS 
 

A Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatója 
 

1989-ben született, középiskolai tanulmányait Szentgotthár-
don végezte, ezt követően a Pécsi Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán történelem szakon 2011-ben szerzett BA 
diplomát, ugyanezen a szakon 2014-ben A közép- és koraújkor 
története speciális programban pedig MA diplomát. Tanulmá-
nyai során egy OTDK konferencián is részt vett. 

2014-ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Inter-
diszciplináris Doktori Iskola Középkori és Koraújkori Történet 
Programjára. Doktori disszertációjának témája A független Nov-
gorod hadtörténete. 

Kutatási témájával még mesterszakos hallgatóként 2013-
ban második helyezést ért el az Alapítvány az orosz nyelvért 
és kultúráért „Az Év Oroszdolgozata” pályázatán. Több pub-
likációja jelent meg az Aetas és a Századok hasábjain, illetve 
nemzetközi tanulmánykötetekben is, mint a Colloquia Russica 
és az Alternatives, Turning Points and Regime Changes in Russian 
History and Culture. 
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RÉTI BALÁZS 

 

A Lovassy László Gimnázium történelem-földrajz szakos 
tanára 

 
1973-ban született Siófokon, 1991-ben érettségizett a Perczel 
Mór Gimnáziumban. Ugyanebben az évben felvételt nyert a 
pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudomá-
nyi Karára, történelem-földrajz szakra. Egyetemi tanulmányait 
1996-ban fejezte be. 1996-1997-ben egy esztendőt töltött el 
Nagy-Britanniában, Londonban.  

1998 nyarán felvételt nyert a pécsi Janus Pannonius Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Karára, az Európa és 
Magyarország a 19-20. században című történelem doktori prog-
ram nappali tagozatos hallgatójaként. Kutatási területe az an-
gol haditengerészet 1930-as évekbeli földközi-tengeri szerep-
vállalásának korabeli magyar értékelése volt. Pécsen és Szege-
den több konferencián is részt vett, néhány munka pedig an-
gol nyelven is megjelent. 2003 októberében summa cum laude 
minősítéssel védte meg A brit haditengerészet és a Mediterráneum 
a korabeli magyar források tükrében (1935-1939) című doktori 
disszertációt. E munka 2006-ban könyv formában is megjelent 
a Gondolat Kiadónál.  

Folyamatos kutatási és publikációs tevékenységet folytat, 
publikációi jelentek meg a Hadtörténelmi Közlemények, a 
BBC History, a Jura és a Mediterrán Világ című folyóiratok 
hasábjain. 2015 óta a Magyar Hadtudományi Társaság Dél-
dunántúli Tagozatának tagja. 

Óraadó tanárként a veszprémi Pannon Egyetem Társada-
lomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet tanszé-
kén tevékenykedett és a mesterképzésben résztvevő hallga-
tóknak tartott előadást a XX. századi magyar külpolitikáról. 
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SARLÓS ISTVÁN 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár 
Bács-Kiskun Megyei Levéltárának 

Bajai Fióklevéltáránál levéltáros, csoportvezető 
 
1978-ban született Baján, alap- és középfokú tanulmányait itt 
végzete. 1996-ban érettségizett a bajai III. Béla Gimnáziumban. 
2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán szerzett történelem szakos bölcsész és középiskolai ta-
nári diplomát. Utána felvételt nyert Pécsi Tudományegyetem 
Interdiszciplináris Doktori Iskolájának Európa és a magyarság a 
18-20. században doktori programjára. 

2008 óta a bajai levéltárban dolgozik levéltárosként, 2016 
óta csoportvezető. Számos tudományos és ismeretterjesztő 
publikációja jelent meg különböző helyi, országos és külföldi 
folyóiratokban, tanulmánykötetekben. Tagja a Bárdoss Ferenc 
Helyismereti Klubnak (2009), a Bajai Honpolgár folyóirat szer-
kesztőbizottságának (2014), a Bajai Múzeumbarátok Köre Ala-
pítvány kuratóriumának (2016) és a Rotary Club Bajának 
(2014). 
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SIPOS BALÁZS 

 

A Pécsi Tudományegyetem hallgatója 
 
1991-ben született Szekszárdon. BA tanulmányait a Pécsi Tu-
dományegyetemen Bölcsészettudományi Kar Történelem 
szakján 2014-ben fejezte be. Ugyanitt folytatta MA szinten 
tanulmányait (Magyar és egyetemes történelem a 18-20. században 
speciális program), ahol jelenleg végzős hallgató. 

Főbb kutatási témája Pécs 1945 utáni építéstörténete, 
amely tárgykörben számos előadást tartott és több publikáció-
ja is megjelent. Munkájának egyik fontos eleme volt a helyi 
sajtó történetének áttekintése, ahol felfigyelt az 1968-as Cseh-
szlovák intervenció eseményeinek részletes bemutatására. 

Eddigi munkája eredményeképp eddig kétszer nyert el 
Köztársasági Ösztöndíjat, egyszer Kriszbacher Ildikó Ösztön-
díjat, egyszer Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Ösztöndí-
ját, valamint legutóbb beválasztották az Új Nemzeti Kiválóság 
Program Ösztöndíjasai közé. 
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SZABÓ RÓBERT 

 

A Pécsi Tudományegyetem tanári mesterképzésben 
résztvevő hallgatója 

 
1993-ban született, középiskolai tanulmányait a barcsi Dráva 
Völgye Középiskolában végezte, ezt követően a Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem alap-
szakon 2015-ben szerzett diplomát. Tanulmányai során részt 
vett a Broadcasting history in the transnational space című pécsi, 
nemzetközi konferencián, továbbá a VIII. Nemzetközi és XV. 
Országos Interdiszciplinális Grastyán Konferencián, a XXI. 
Bolyai Konferencián, a Jubileumi hadtörténeti konferencián, a 
2016-os Kerényi konferencián, a Kolozsváron megrendezett  
XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián, valamint a 
Csorba Győző nevével fémjelzett pécsi helytörténeti konferen-
cián. 2015-ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem törté-
nelem-földrajz tanári mesterszakára. A 2016-os TDK témája Az 
1918-as év reprezentációja négy első világháborús katona memoárján 
keresztül – Avagy mit gondol a memoáríró az Osztrák-Magyar Mo-
narchia katonai összeomlásának okairól? 

2014-től a PTE BTK Modernkor Történeti Tanszék de-
monstrátora. 2015-től a Kerényi Károly Szakkollégium, 2016-
tól a Történészcéh Egyesület, továbbá a Kosztolányi Dezső 
Céltársulat tagja. 
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SZÁNTÓ ÁKOS 

 

A Pécsi Tudományegyetem Történelem MA 
szakos hallgatója 

 
1992-ben született Sopronban. Középiskolai tanulmányait a 
kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnáziumban végezte. Egye-
temi tanulmányait 2011-ben kezdte meg a Pécsi Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karán. 2014-ben szerezte meg 
történelem BA szakos diplomáját. Ezt követően történelem 
MA szakon folytatta tanulmányait.  

Eddigi kutatásai során Ibero–Amerika modernkori törté-
netével foglalkozott részletesebben. Kutatási eredményeit 
több, hazai és külföldi konferencián is bemutatta. A 
2014/2015-ös tanév tavaszi félévét a spanyolországi 
Universidad de La Coruña egyetemen töltötte Erasmus+ ösz-
töndíjasként. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A „HADTÖRTÉNETI ESTÉK” PROGRAMJA 
2006 – 2016 
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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 
bevált súlyzáras géppisztoly, az MP 40-es. 

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

 
2007 (ősz) 

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

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

október 17. SARLÓS ISTVÁN: 
A német felszíni flotta Jütlandtól a háború 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  
I. világháborúban. 

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

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

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

március 11. BIHARY GYULA: 
PVO, a pajzs. A szovjet honi légvédelem 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 
geopolitikai vonatkozásai. 

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

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

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

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

április 6. BÉCSI LÁSZLÓ RAJMUND: 
Az osztrák polgárháború 1934-ben. A 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 
török erőszakszervezetek. 

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

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

A Waffen-SS francia és magyar önkéntesei a 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.).  



 

403 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
beszélgetés. 

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

április 30. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
Bevezetés az első világháború katonai repülésébe. 
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2015 (tavasz) 

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

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

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

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

 
2015 (ősz) 

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

világháborúban 
október 2. hete MOSZT-MHTT közös könyvbemutató 
október 21. MÁTÉ ZSOLT: 
  A U.S. Army és az 56-os magyar menekültek 

 november 04. PÉDERI TAMÁS: 
  Egy rusz fejedelemség és a latin Európa - Nyuga-

ti hatások Novgorod hadászatában 
december 2. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
  A magyar katonai repülés a kezdetektől 1945-ig 
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2016 (tavasz) 

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

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

harcok és a krónikakutatás 
március 9. DR. RÉTI BALÁZS: 
  A mediterrán Pearl Harbor. A brit hadiflotta Taran-

to elleni támadása (1940) 
március 23. SZABÓ RÓBERT: 
  "Ha kimegyek a doberdói harctérre..." – Az I-VI. 

isonzói csaták - különös tekintettel a Doberdó vé-
delmére. 

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

április 27. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
  A Magyar Királyi Légierő 1938-1945 

 
2016 (ősz) 

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

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

delem amerikai olvasatban: változások, váltások, 
perspektívák 

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

MIG-25 vadászgéppel 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A HÁBORÚ MŰVÉSZETE. 10 ÉVES A 

HADTÖRTÉNETI ESTÉK. JUBILEUMI 

HADTÖRTÉNETI KONFERENCIA 
PROGRAMJA 
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9.45-10.00 Megnyitó: BENE KRISZTIÁN 
10.00-12.00 I. szekció. Levezető elnök: DÁVID FERENC 
NAGY TAMÁS: Ókori hadászat. Harci szekerek az ókori Kö-

zel-Keleten 
FAZEKAS FERENC: Újabb adatok a római védőrendszer felbomlá-

sához Pannoniában 
ZSONDA MÁRK: Szikével Rómáért, a római katonaorvos sebé-

szeti „fegyvertára” 
FEDELES TAMÁS: „…contra Turchos et alios christiane 

religionis inimicos” - Pápai segélyek a ma-
gyarok huszita- és oszmánellenes hadjárataira 
a 15. században 

PÉDERI TAMÁS: Mezei ütközetek a 13. századi Északnyugati-
Ruszban 

KISS MÁRTON: A simontornyai vár stratégiai szerepe a 17-
18. század fordulóján. A Császár védelmétől a 
„Szabadság fellegváráig” 

IGNÁCZ ÁGOSTON: Háborúk és eszmék a Képes Krónikában 

 
12.30-13.00 Ebédszünet 
 
13.00-15.00 II. szekció. Levezető elnök: MÁTÉ ZSOLT 
SARLÓS ISTVÁN: A második helgolandi csata, 1917. november 

17. 
BÍRÓ LÁSZLÓ: Repülőgépgyártás Magyarországon az I. 

világháború idején 
SZABÓ RÓBERT: "Csak egy éjszakára küldjétek el őket..." - A 

keleti front helyzete 1914-1915-ben 
DEÁK MÁTÉ: A dél-amerikai kontinens szerepe a német légi 

fegyvernem újjáépítésében a versaillesi békét 
követő időszakban (1920-1939) 

RÉTI BALÁZS: Ütközet a Matapan-hegyfoknál. Az olasz 
haditengerészet legnagyobb második világhá-
borús veresége 

SZALÁNCZI JÓZSEF 

KRISZTIÁN: 

„…és Detmers egy torpedóval válaszolt.” A 
Kormoran segéd- és a Sydney könnyűcirkáló 
között 1941. nov. 19-én vívott tengeri ütközet 
körülményei 
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15.00-15.15 Szünet 
 
15.15.-17.35  III. szekció. Levezető elnök: SARLÓS ISTVÁN 
DÁVID FERENC: Törökország és a kaukázusi térsége jelentő-

sége a második világháború magyar külpoli-
tikájában és hírszerzésében 

BENE KRISZTIÁN: A Szabad Francia Erők magyar tagjai, 
1940-1943 

MAJDÁN MIKLÓS: Fidel Castro életútja a Havannai Egyetem-
től a Sierra Maestráig (1946-1956) 

MÁTÉ ZSOLT: Az 56-os magyar menekültek hétköznapi 
élete Camp Kilmerben 

SIPOS BALÁZS: Az 1968-as Csehszlovák intervenció megje-
lenése a Baranya megyei Dunántúli Napló 
című napilapban 

HUDÁK KRISZTINA: A modern háborúk és az illegális 
műkincskereskedelem kapcsolatai 

SZÁNTÓ ÁKOS: A nicaraguai forradalom, 1978-1979 

 
17.35 Zárszó 
 
 


