
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fejezetek a hadtörténelemből 5. 

 
Válogatás a 

Hadtörténeti esték előadássorozat 
2017-ben elhangzott előadásaiból 

 
 
 

A Fejezetek a hadtörténelemből 
a Magyar Hadtudományi Társaság kiadványsorozata. 

 
 

Sorozatszerkesztő: 
Dávid Ferenc 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Magyar Hadtudományi Társaság 
 
 
 

Fejezetek a hadtörténelemből 5. 
 
 
 

Válogatás a 
„Hadtörténeti esték” előadássorozat 

2017-ben elhangzott előadásaiból 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyar Hadtudományi Társaság 
Pécs – Budapest, 2017



 

 
 

 
Szerkesztette: 
Bene Krisztián 
Dávid Ferenc 
Sarlós István 

 
Az angol nyelvű tartalomjegyzéket készítette: 

Kovács Emőke 
 

A német nyelvű tartalomjegyzéket készítette: 
Sarlós István 

 
A francia nyelvű tartalomjegyzéket készítette: 

Bene Krisztián 
 
 

Címlaptervező: 
Ignácz Ágoston 

 
 

Nyomdai előkészítés és a nyomdai munkálatok: 
Virágmandula Kft. 

 
 
 
 

© Szerzők, 2017 
© Szerkesztők, 2017  

 
 

ISBN 978-615-00-1021-2 
ISSN 2062-9788 

 



 

5 
 

TARTALOM 
 

Tartalom 5 

Előszó 13 

Tanulmányok  

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

 
15 

Dávid Ferenc: Az egypártrendszer és a Magyar Kommu-
nista Párt térnyerése a magyar katonai államvédelem 
szervezetében, 1945-1947 

 
 

43 

Hamerli Petra: Az abesszíniai háború a magyar-olasz 
kapcsolatokban 

 
61 

Joó András: Válságok után, Armageddon előtt. Détente 
illúziók és az Osztrák-Magyar Monarchia gyengülő po-
zíciója az első világháború előestéjén 

 
 

75 

Sarlós István: „Málenkij robot” helyett. Baja Város Köz-
munkahivatala 1944-45 

 
97 

 

Recenziók  

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

 
 

121 

Haramza Márk: Mikko Moilanen: Marks of Fire, Value 
and Faith: Swords with Ferrous Inlays in Finland Du-
ring the Late Iron Age (ca. 700–1200 AD) 

 
 

129 

Kiss Márton: Frank Jacob, Gilmar Visoni-Alonzo: The 
Military Revolution in Early Modern Europe. A Revision 

 
135 

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

 
143 

Tóbi Melinda Réka: Jordi Vidal (ed.): Studies on War in 
the Ancient Near East: Collected Essays on Military His-
tory 

 
 

153 



 

6 
 

A „Hadtörténeti esték” programja 2006-2018 159 

A győzelem és a vereség arcai. A hadviselés és a fegyveres küz-
delem történeti szálai című konferencián elhangzott elő-
adások absztraktjai 

 
 

181 

 
 



 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE OF CONTENTS 
 

Tartalom 5 

Prologue 13 

Studies  

Krisztián Bene: Introduction to the history of French-
Hungarian military relations during the Second World 
War 

 
 

15 

Ferenc Dávid: Headway of the one-party system and the 
Hungarian Communist Party in the Hungarian State 
Military Defense Organization, 1945-1947 

 
 

43 

Petra Hamerli: The Abyssinian War in Hungarian-Italian 
Relations 

 
61 

András Joó: After crises, before Armageddon. Détente il-
lusions and the weakening position of the Austro-Hun-
garian Monarchy on the eve of the First World War 

 
 

75 

István Sarlós: Instead of „Málenkij robot”. Public Work 
Office of Baja, 1944-45 

 
97 

 

Reviews  

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

 
 

121 

Haramza Márk: Mikko Moilanen: Marks of Fire, Value 
and Faith: Swords with Ferrous Inlays in Finland Du-
ring the Late Iron Age (ca. 700–1200 AD) 

 
 

129 

Kiss Márton: Frank Jacob, Gilmar Visoni-Alonzo: The 
Military Revolution in Early Modern Europe. A Revision 

 
135 

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

 
143 



 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóbi Melinda Réka: Jordi Vidal (ed.): Studies on War in 
the Ancient Near East: Collected Essays on Military His-
tory 

 
 

153 

The program of „Hadtörténeti esték”, 2006-2018 [Military 
History Evenings] 

 

159 

Abstracts of the lectures performed within the confines 
of the conference A győzelem és a vereség arcai. A hadviselés 
és a fegyveres küzdelem történeti szálai 

 
 

181 

 



 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

INHALT 
 

Inhalt 5 

Vorwort 13 

Skripten  

Krisztián Bene: Einleitung die Geschichte der franzö-
sische-ungarische militärische Beziehungen unter dem 
zweiten Weltkrieg 

 
 

15 

Ferenc Dávid: Die Verbreitung der einzigen-Parteien-
System, und der Ungarischen Kommunistische Partei in 
der Organisation der ungarischen militärischen Staats-
sicherheitsdienst, 1945-1947 

 
 

43 

Petra Hamerli: Der abessinischer Krieg in der unga-
rischen-italienischen Beziehungen 

 
61 

Andás Joó: Nach Krisen, vor Armageddon. Détente Illu-
sionen und der geschwächten Stellung der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie am Vorabend des Ersten 
Weltkrieges 

 
 

75 

István Sarlós: Statt „Málenkij robot”. Öffentlicher Ba-
uamt in Baja, 1944-45 

 
97 

 

Rezension  

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

 
 

121 

Márk Haramza: Mikko Moilanen: Marks of Fire, Value 
and Faith: Swords with Ferrous Inlays in Finland Du-
ring the Late Iron Age (ca. 700–1200 AD) 

 
 

129 

Márton Kiss: Frank Jacob, Gilmar Visoni-Alonzo: The 
Military Revolution in Early Modern Europe. A Revision 

 
135 

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

 
143 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melinda Réka Tóbi: Jordi Vidal (ed.): Studies on War in 
the Ancient Near East: Collected Essays on Military His-
tory 

 
 

153 

Programm der „Hadtörténeti esték” [Abende für die Mi-
litärgeschichte] von 2006 bis 2018  

 

159 

Zusammenfassungen die Vorlesungen des Konferenze 
A győzelem és a vereség arcai. A hadviselés és a fegyveres küz-
delem történeti szálai. 

 
 

181 



 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE DES MATIERES 
 

Table des matières 5 

Avant-propos 13 

Études  

Krisztián Bene : Introduction à l’histoire des relations mi-
litaires franco-hongroises pendant la Seconde Guerre 
mondiale 

 
 

15 

Ferenc Dávid : L’expansion du système de parti unique 
et du Parti communiste hongrois au sein de l’organisa-
tion de la sécurité d’État militaire hongroise, 1945-1947  

 
 

43 

Petra Hamerli : La campagne d’Abyssinie dans les rela-
tions italo-hongroises  

 
61 

András Joó : Après des crises, avant l’Armageddon. Illu-
sions de détente et la position affaiblie de l’Empire aus-
tro-hongrois à la veille de la Première Guerre mondiale 

 
 

75 

István Sarlós : Au lieu de « malenky robot ». Le Bureau 
municipal de travaux publics de la ville de Baja 1944-
1945  

 
97 

 

Comptes rendus  

Ferenc Fazekas : Ana Zora Maspoli: Römische Militaria 
aus Wien. Die Funde aus dem Legionslager, den ca-
nabae legionis und der Zivilsiedlung von Vindobona 
(compte rendu) 

 
 

121 

Márk Haramza : Épées incrustées de fer de l’âge des Vi-
kings au territoire de la Finland (compte rendu) 

 
 

129 

Márton Kiss : La théorie de l’excrétion armée – Le monde 
des révolutions militaires (compte rendu)  

 
135 

Zsolt Máté : Eisenhower et Spoutnik. Concours pour l’es-
pace et le prestige mondial (compte rendu) 

 
143 

  
 



 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Melinda Réka Tóbi : Jordi Vidal (ed.): Studies on War in 
the Ancient Near East: Collected Essays on Military His-
tory (compte rendu) 

 

 

153 

Le programme de „Hadtörténeti esték” [Soirées de l’his-
toire militaire] entre 2006 et 2018 

 

159 

Les résumés des conférences prononcées lors du col-
loque 

 
 

181 



 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELŐSZÓ 
 
 

Már hagyományosnak tekinthető módon a Magyar Hadtudo-
mányi Társaság Dél-dunántúli Tagozata ez alkalommal is egy 
olyan kötettel jelentkezik, amely a Hadtörténeti esték elnevezésű 
előadássorozatának keretében a közelmúltban elhangzott elő-
adások írásos változatait, illetve a kutatóműhelyhez kötődő tör-
ténészek közleményeit adja közre. 

A Tagozat már megalakulása óta komoly hangsúlyt fektet 
arra, hogy lehetőség szerint a történészi pályafutásuk külön-
böző állomásainál tartó egyetemi hallgatók, doktoranduszok és 
egyetemi oktatók megjelenhessenek az általa szervezett fóru-
mokon. Nem volt ez másképp az elmúlt év folyamán sem, mind 
a tavaszi, mind az őszi félév során megrendezésre került a Had-
történeti esték, amelynek keretében változatos témájú előadások 
hangzottak el. Emellett volt kerekasztal-beszélgetés és könyv-
bemutató is, így a hadtörténelem különböző aspektusai iránt ér-
deklődők válogathattak a saját kutatási eredményeket közre-
adó érdekes programok között. 

Ezek mellett a Tagozat 2017 októberében országos tudomá-
nyos konferenciát rendezett A győzelem és a vereség arcai. A had-
viselés és a fegyveres küzdelem történeti szálai címmel, amelyen 
közel másféltucat előadás hangzott el. Az előadók az Újhettita 
Birodalomtól napjainkig terjedő időszak egyetemes és hazai 
hadtörténeti vonatkozásait mutatták be a közönségnek. Terve-
ink szerint a közeljövőben ezeknek az előadásoknak az írott vál-
tozatai is olvashatóak lesznek a Fejezetek a hadtörténelemből egyik 
kötetének hasábjain, a jelen szám azonban – ízelítő jelleggel – 
egyelőre csupán a rendezvény programját és az elhangzott elő-
adások összefoglalóját tartalmazza. 

Jelen kötetünk célja kettős. Egyrészről szeretnénk közre-
adni a Tagozat kutatóinak a közelmúltban kidolgozott kutatá-
sait, amelyek méltán tarthatnak igényt figyelemre mind hazai, 
mind nemzetközi színtéren. Ez utóbbi célt szolgálja, a kötet 
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négynyelvű tartalomjegyzéke, a tanulmányok végén pedig 
azok legfontosabb gondolatait összefoglaló idegen nyelvű 
absztrakt található. Az öt tanulmány mellett öt könyvismertető 
is helyet kapott a kötetben, amelyek a külföldi hadtörténeti 
szakirodalom új eredményeit adják közre a magyar olvasók-
nak. Utóbbira már korábban is volt példa sorozatunk kötetei-
ben, de ez az első alkalom, hogy ekkora számban kapnak helyet 
a könyvismertetések – nem titkoltan hagyományteremtő célzat-
tal, hiszen ezzel nem csupán nehezen elérhető új ismeretanyag-
gal gazdagítjuk a magyar történettudományt, de ugyanakkor 
publikációs lehetőséget is biztosítunk a történészszakma képvi-
selői számára. 

Reményeink szerint kötetünk minden olvasója talál érdek-
lődésének megfelelő közleményt, amely hozzájárul nem csu-
pán kíváncsisága kielégítéséhez, hanem szakmai ismereteinek 
bővítéséhez is. 
 
Pécs, 2017. december 

A Szerkesztők 
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BENE KRISZTIÁN 
 

BEVEZETÉS A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ALATTI 

FRANCIA-MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOK  
TÖRTÉNETÉBE1 

 
 
A második világháborús francia részvétel iránt érdeklődő ma-
gyar olvasók nincsenek könnyű helyzetben, mivel a történetírás 
nem kényezteti el őket túl sok, a témának szentelt könyvvel. Az 
idegen nyelvekben járatosak valamivel jobb eséllyel láthatnak 
neki a keresésnek, de még a világnyelvek ismeretében sem ke-
csegteti őket jelentős siker. Ennek egyik nyilvánvaló és gyakran 
idézett oka, hogy Franciaország háborús szerepvállalása majd-
nem kizárólag egy 1940-ben derekán megvívott gyors és meg-
alázó vereséggel végződő hadjáratra korlátozódott, melyet kö-
vetően szinte egyáltalán nem beszélhetünk katonai tevékeny-
ségről. Ugyan e kép nagyon leegyszerűsítő, de alapvetően nem 
áll messze az igazságtól, hiszen korábbi szerepéhez képest 
Franciaország csupán jelképes erőkkel képviseltette magát ezt 
követően a háború eseményekben, elsősorban De Gaulle tábor-
nok Szabad Franciaország mozgalma révén. Ugyanakkor azt is 
fontos hozzátennünk, hogy a fenti tényekből kifolyólag még a 
francia történetírás sem szentelt kiemelt figyelmet a háború 
alatti eseményeknek, még kevésbé a francia alakulatok küzdel-
meinek, így a mai napig számos felfedezetlen területtel találko-
zunk a korszak vizsgálata során. 

Ezek közül méltán tarthatnak számot érdeklődésre ha-
zánkban a francia-magyar katonai kapcsolatok, amelyekkel 
ezidáig csupán érintőlegesen foglalkoztak a történészek.2 En-
nek logikus magyarázataként kívánkozik, hogy a két ország 

                                                      
1 A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösz-
töndíjának támogatásával készült. 
2 Lásd BAJOMI 1984; KOMJÁT–PÉCSI 1973; LAGZI 2016. 
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sem a harcmezőn, sem pedig a szövetségeseik sorában nem ta-
lálkozott a másikkal a konfliktus folyamán, ezért ezek a kapcso-
latok gyakorlatilag nem is léteztek. A helyzet azonban az, hogy 
a fenti ténymegállapítás (rész)igazsága ellenére mégis fennáll-
tak ilyen kapcsolatok, ráadásul meglehetősen változatos formá-
ban, kiterjedt földrajzi zónákat érintve és viszonylag hosszú 
időn keresztül. 

Ebből kifolyólag jelen tanulmányban arra teszünk kísérle-
tet, hogy a témakörben végzett kutatásaink jelenlegi állása alap-
ján átfogó képet adjunk arról, hogy milyen természetűek voltak 
ezek a kapcsolatok, milyen formában léteztek, kiket érintettek, 
mikor, hol és milyen eredménnyel kötötték össze a két országot. 
Sok esetben még további munkára van szükség ahhoz, hogy 
pontos adatokat adhassunk közre, de bízunk benne, hogy a kö-
vetkező oldalakon sikerül felvázolni a vizsgált téma legfonto-
sabb sarokköveit, ami lehetővé teszi a meglévő és a jövőben 
megszerzett adatok logikus rendszerezését és jól felépített 
struktúrába rendezését egy önálló monográfia keretein belül. 
 
 

A kapcsolatok jellemzői 
 
Franciaország és Magyarország viszonya meglehetősen ellent-
mondásos volt az 1930-as és 1940-es évek fordulóján. Kulturális 
szempontból virágzó kapcsolatok álltak fent a két ország kö-
zött, amelyek mind az oktatásban, mind a kultúrafogyasztás-
ban megfigyelhetők voltak.3 Ugyanakkor a két állam egymással 
szembenálló szövetségi rendszerek mellett kötelezte el magát, 
ezért politikailag elvi síkon fokozatosan szembekerültek egy-
mással. Ennek ellenére ez az elvi konfrontáció nem alakult át 
nyílt konfliktussá, aminek egyszerű oka volt: mire Magyaror-
szág belépett a háborúba 1941 nyarán a tengelyhatalmak olda-
lán, addigra Franciaország az 1940 júniusában megkötött fegy-
verszüneti megállapodás következtében már régen nem volt a 
hadviselő felek között. Ennek következtében a két állam között 

                                                      
3 Lásd például BARTHA-KOVÁCS 2001 és BARTHA-KOVÁCS 2004. 
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nem állt fenn hadiállapot,4 így viszonyukat legjobban a semle-
gesség kifejezés írja le, amit paradox módon rokonszenv fűsze-
rezett,5 hiszen mindkét ország élén veterán katonák álltak, akik 
saját meggyőződésük szerint igyekeztek az általuk legjobbnak 
tartott irányba kormányozni az irányításuk alatt álló államala-
kulatokat. Minden bizonnyal ez is hozzájárult ahhoz, hogy az 
1930-as években intenzívebbé váló kulturális kapcsolatok6 to-
vábbra is magas szinten maradtak, igen nagy számban jelentek 
meg magyarra fordított francia művek, a magyar sajtó pedig 
együttérzéssel számolt be a Franciaországot sújtó nehézségek-
ről.7 

A fentiekből kifolyólag magától értetődő módon nem ke-
rülhetett sor a két ország közötti hivatalos katonai együttműkö-
désre, tehát a katonai jellegű kapcsolatok nem hivatalos úton, 
államközi kapcsolatok formájában valósultak meg. Mint látni 
fogjuk a következő oldalakon, az együttműködésre mégis szá-
mos esetben sor került, amelyek alapvetően két módon követ-
keztek be: vagy csupán az egyik állam került kapcsolatba a má-
sik országból származó katonákkal, akikkel valamilyen megál-
lapodás alapján együttműködött, vagy pedig állami szervek 
egyáltalán nem voltak érintettek a kooperációban, tehát mind-
két fél részéről olyan alakulatok és személyek voltak érintettek, 
akik hivatalosan nem képviselték országukat. 

A részletes bemutatás előtt tekintsük át röviden, hogy me-
lyek voltak azok az esetek, amikor ilyen együttműködésen ala-
puló kapcsolatok létrejöttek. Elsőként kell említenünk az 1939-
40 folyamán a francia hadseregben szolgálatot vállaló több ezer 
magyar önkéntest, akik új hazájuk védelmében fegyvert fog-
tak.8 Bár a hivatalos francia szervek illegitimnek tekintették a 

                                                      
4 HOREL 2013, 11. o. 
5 LANNURIEN 1984, 74. o. 
6 ROMSICS 1989, 193-199. o. 
7 MÜLLER 2005, 270-272. o. 
8 MS. UEVACJ-EA. MDLX-1 – MDLX-18. Listes nominatives des volontaires 
étrangers engagés à servir la France entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 
1940. 
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szervezetet, fontos beszélni a Szabad Francia Erők soraiban har-
coló magyarokról is, akik a De Gaulle oldalán a harc folytatását 
választották a francia fegyverszünet megkötése után.9 Ezzel 
párhuzamosan igen jelentős számban találunk magyar állam-
polgárokat a Franciaország területén megszerveződő Ellenállás 
soraiban, akik ugyanígy döntöttek.10 Ugyanez idő alatt Magyar-
ország viszonylag nagy számban fogadott be német fogolytá-
borokból menekült francia katonákat, akiket hivatalosan inter-
nált, valójában annyira szabadon mozoghattak, hogy egy ré-
szük aktív szerepet vállalt a környező országok partizánharca-
iban is.11 Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni a német 
fegyveres erők kötelékében harcoló francia állampolgárokat is, 
akik többéves szolgálatuk során számos esetben harcoltak 
együtt magyar alakulatokkal a keleti hadszíntéren, sőt még Ma-
gyarországon is bevetették őket.12 

Bár a vizsgált jelenségben közvetlenül érintettek száma a 
legoptimistább becslések szerint sem haladta meg a néhány 
ezer főt, ebből kifolyólag érdemi befolyást sem gyakoroltak a 
háború menetére,13 a három kontinenst (Európát, Afrikát és 
Ázsiát) is érintő együttműködés mégis érdekes fejezetét alkotja 
mind a világháború hadtörténelmének, mind pedig a francia-
magyar kapcsolatok történetének. 
 
 

A francia hadsereg magyar önkéntesei az 1940-es francia-
országi hadjáratban 
 
A 20. század első évtizedeiben sokan döntöttek úgy Magyaror-
szágon, hogy gazdasági vagy politikai okokból külföldre emig-

                                                      
9 FCDG. Les Membres des Forces françaises libres (18 juin 1940 - 31 juillet 1943). 
Liste-FFL. 
10 PÉCSI 1968, 48-75. o. 
11 ROOS 1984, 96-109. o. 
12 Lásd részletesebben BENE 2015, 83-109. o. 
13 Összevetésképpen a francia fegyveres erők a háború elején 4,5 millió főt ál-
lítottak csatasorba. Gamelin 1946, 141. o. 
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rálnak. E kivándorlási hullámoknak a döntő többsége a gazda-
ságilag legfejlettebb államokat célozta meg, amelyeknek jelen-
tős mennyiségű munkaerőre volt szükségük, így viszonylag jó 
életkörülményeket tudtak biztosítani a bevándorlóknak. Bár 
Franciaország nem tartozott a magyar kivándorlók elsődleges 
célpontjai közé, elsősorban az első világháborút követő átme-
neti időszak politikai feszültségei miatt sokan választották új 
hazájuknak, őket pedig a gazdasági válság kirobbanása után 
mások is követték. Ennek következtében az 1930-as évek végén 
a franciaországi magyar diaszpóra létszáma már legalább 30 
ezer főre tehető, de egyes becslések szerint az 50 ezres létszám 
sem tekinthető eltúlzottnak.14 Ez az elsősorban munkásokból 
álló és nagyobbrészt baloldali eszméket valló magyar közösség, 
amely főképp az ország északi részén és a főváros körül elhe-
lyezkedő ipari központokban telepedett le,15 lelkesen támogatta 
Franciaország hadba lépését 1939-ben, és számos tagja jelentke-
zett önként a francia hadseregbe (illetve a már állampolgársá-
got nyertek megkapták a bevonulási parancsot).16 A vonatkozó 
levéltári anyagban végzett kutatás alapján a magyar állampol-
gárságú és/vagy nemzetiségű önkéntesek létszáma 1.572 főre 
tehető. Ugyanakkor ezt a számot még legalább 96 fővel lehet 
kiegészíteni, ha ideszámítjuk a más állampolgárságú (román, 
csehszlovák, jugoszláv stb.), de egyértelműen magyar nevű és 
így magyar nemzetiségű személyeket is. Utóbbiak száma ennél 
valószínűleg jóval magasabb (akár több száz főre is tehető), de 
más rendelkezésre álló forrás híján beazonosításuk jelenleg 
még nem kivitelezhető.17 

Mivel az 1930-as évek végén igen nagy számban érkeztek 
Európa többi országából a fasizmus elől menekülő emberek 
Franciaországba, a háború kitörése után a francia vezetés joggal 
számított rá, hogy köztük nagy számban lesznek olyan fiatal 

                                                      
14 JANICAUD 2009, 131-132. o.  
15 PÉCSI 1980, 249. o. 
16 FILYÓ 1986, 52-53. o. 
17 MS. UEVACJ-EA. MDLX-1 – MDLX-18. Listes nominatives des volontaires 
étrangers engagés à servir la France entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 
1940.  
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férfiak, akik hajlandóak a francia hadsereg kötelékében harcolni 
a német hadsereg ellen. Ennek megfelelően már 1939 szeptem-
berében megkezdődött a háború időtartamára jelentkező ön-
kéntesek fogadásának megszervezése, hogy a lehető leghama-
rabb harcra kész alakulatok kötelékében teljesíthessenek szol-
gálatot.18 A rendkívül nagy számban érkező lengyel és cseh-
szlovák állampolgárokat az emigráns kormányokkal kötött 
megállapodás értemében a nemzeti alapon szerveződő hadse-
regek fennhatósága alá helyezték, így ők viszonylag kis szám-
ban képviseltették magukat a külföldi önkénteseket befogadó 
Idegenlégió soraiban.19 A francia hadvezetés magas harcértékű 
alakulatokat kívánt létrehozni a külföldi emberanyag felhasz-
nálásával, ezért az a döntés született, hogy az új egységeket a 
meglévő aktív és tartalékos idegenlégiós személyi állomány 
köré szervezik. Az eredeti elképzelések szerint önálló ezredeket 
kívántak felállítani, amelyekben 2.000 aktív légiós mellé 500 tar-
talékost és 500 újoncot osztanak be.20 E koncepció tette lehetővé, 
hogy a jó kiképzéssel és harci tapasztalattal rendelkező légiósok 
szakértelmét ötvözzék az újonnan jelentkezők lelkesedésével. 
Paradox módon az önkéntesek nagy száma akadályozta meg, 
hogy kizárólag a fenti ideális összetételű alakulatok jöjjenek 
létre, ugyanis a háború időtartamára jelentkezők száma bőven 
felülmúlta a rendelkezésre álló veteránokét, így hamar nyilván-
valóvá vált, hogy önálló, légiós keménymag nélküli ezredek fel-
állítása is szükséges.21 

Az önkéntesek részvételével felállított első két alakulat a 
11. és 12. idegenlégiós ezred volt, amelyeket még teljes mérték-
ben a fenti elvek szem előtt tartásával szerveztek meg 1939-1940 
fordulóján, így e 3.000 fős ezredekben a frissen jelentkezettek 
aránya még a 20 %-ot sem érte el.22 Mivel a két egység története 
szorosan összefonódott, ezért rövid fennállásuk alatti tevékeny-
ségük nagyon hasonlóan alakult. Az új légiósok kiképzésének 

                                                      
18 PORCH 1994, 510-514. o. 
19 COMOR 2007, 30. o. 
20 SHD GR 34 N 316. Fiches de renseignements novembre 1939 – août 1940. 
21 MONTAGNON 1999, 213-214. o. 
22 MAHUAULT 2013, 271. o. 
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befejezése után a két ezredet 1940 tavaszán Franciaország 
északkeleti régiójába irányították, hogy közreműködjenek a 
várható német támadás visszaverésében. Mikor a régóta várt 
támadás a nem várt helyen és módon indult meg, az összezava-
rodott francia parancsnokság a frontvonalon kialakult rések be-
tömésére vetette be a légiós ezredeket is, amelyek május és jú-
nius folyamán heves védelmi harcokat folytattak a német csa-
patok ellen. Bár helytállásukkal kivívták feletteseik elismerését 
(és utólag ki is tüntették az alakulatokat), a reménytelen küzd-
elem során létszámuk 70-80 %-át elveszítették, és a túlélők je-
lentős része is német hadifogságba került.23 Azon kevesek szá-
mára, akik elkerülték mind a halált, mind a fogságot, a háború 
(egyelőre) véget ért: az aktív légiósokat visszaszállították 
Észak-Afrikába, a háború időtartamára jelentkezőket pedig a 
fegyverszünet megkötése után leszerelték, amennyiben nem 
kérték, hogy hagyományos ötéves szerződéssel az Idegenlégió-
ban maradhassanak.24 

Mivel a háború időtartalmára katonai szolgálatot vállaló 
önkéntesek száma bőven meghaladta a 10.000 főt, szükségessé 
vált kizárólag az ő részvételükkel megszervezett alakulatok fel-
állítása is. Ebből kifolyólag 1939 őszétől a Dél-Franciaországban 
található barcarès-i táborban megkezdődött három egység fel-
állítása, amelyeket kezdetben 1., 2. és 3., később pedig 21., 22. és 
23. külföldi önkéntes menetezrednek neveztek el.25 Noha az 
alakulatok hadműveleti naplóinak megsemmisülése miatt a 
személyi összetételre vonatkozó pontos adatok nem állnak ren-
delkezésre, azt egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a jelentke-
zők mintegy 30 %-a köztársasági eszméket valló emigráns spa-
nyol volt, 20 %-uk pedig Közép- és Kelet-Európából Franciaor-
szágba menekülő zsidó. Összességében több mint 50 különböző 
nemzet tagjai képviseltették magukat az önkéntesek között.26 

                                                      
23 GR 34 N 316. 11e R.E.I. Journal de marche 1939-1940.; GR 34 N 317. 12e R.E.I. 
Journal de marche et opérations. 
24 GR 34 N 317. 12e R.E.I. Extrait du journal de marche et opérations du régi-
ment, 12. o.  
25 COMOR 2013, 752. 
26 MAHUAULT 2013, 270-272. o. 
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Átlagos életkoruk 25 és 30 év közé esett, tehát a hagyományos 
katonai rendszerben tartalékosnak számítottak, azonban ön-
kéntesként maguk választották a katonai szolgálatot és nagy 
lelkesedéssel vetették bele magukat a kiképzésbe.27 Utóbbira 
szükségük is volt, mivel a nekik juttatott felszerelés rendkívül 
hiányos és gyakran elhasznált volt, ami nem könnyítette meg 
sem a kiképzést, sem az azt követő szolgálatot.28 A három ezre-
det 1940 májusában szintén az ország északkeleti régiójába he-
lyezték át, ahol azonnal harcba is vetették őket az előretörő né-
met hadoszlopok ellen. Noha az egységek a végsőkig kitartot-
tak, ugyanaz a sors várt rájuk, mint a két „reguláris” idegenlé-
giós ezredre: veszteségteljes harcok után a túlélők megadták 
magukat a német túlerőnek és megkezdték útjukat a német ha-
difogolytáborok felé.29 
 
 

A Szabad Francia Erők magyar tagjai 
 
A Szabad Franciaország mozgalomban aktív szerepet vállalók 
számával kapcsolatban komoly nézeteltérések alakultak ki a 
francia történésztársadalomban. Az első számok a Katonai Le-
véltárban (Service historique de la Défense) dolgozó Echtegoyen 
őrnagy nevéhez fűződnek, aki az 1950-es évek elején a jelentke-
zési lapok összesítése alapján állapította meg a mozgalomban 
tevékenykedők létszámát. Az ő számításai alapján 1943. július 
31-én 50.878 fő szolgált a Szabad Francia Erőkben, valamint 
2.000 fő esett el, illetve 1.200 fő esett fogságba,30 így az összlét-
szám 54.100 főre tehető. Ugyanakkor Chaline admirális kutatá-
sai szerint a haditengerészet tagjainak száma elérte a hétezret, 

                                                      
27 COMOR 2007, 31-32. o. 
28 UEVACJ-EA 1955, 24. o. 
29 PORCH 1994, 529-532. o. 
30 AN 72 AJ 238. L’origine du recrutement et des motivations des Forces 
françaises libres, 12. 
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a kereskedelmi tengerészetben szolgálóké pedig a háromez-
ret,31 ami legalább 5.000 fővel felfelé módosítja az összlétszá-
mot. Ehhez képest Henri Ecochard kutatásai – aki újból átvizs-
gálta és ellenőrizte a számítások alapját adó jelentkezési lapokat 
– új megvilágításba helyezték a kérdést. Nála 52.200 szabad 
francia található, de alapvetően más eloszlásban, mint koráb-
ban: csupán 24.200 fő található a szárazföldi csapatoknál és 
3.255 a légierőnél, ellenben 12.500 fő a haditengerészetnél és 
5.700 fő a BCRA-hoz32 kötődő ellenállási mozgalmaknál.33 Az 
ellentmondást Jean-François Muracciole úgy oldotta fel, hogy 
véleménye szerint a gyarmati egységek tagjainak többségével – 
mivel alakulatként csatlakoztak – nem írattak alá jelentkezési 
lapot, így a fenti összlétszámhoz hozzá kell adni még körülbe-
lül 15.000 gyarmati katonát, valamint a Szabad Franciaország 
külföldi bizottságaiban tevékenykedő mintegy 3.000 főt. Ennek 
alapján a szabad franciák összlétszáma nagyjából 70.000 főre te-
hető.34 Ugyanakkor nem szabad szem elől tévesztenünk azt a 
tényt sem, hogy ennek a létszámnak csupán nagyjából a fele 
(körülbelül 40.000 fő) volt francia állampolgár, a többiek első-
sorban a gyarmati csapatok – francia állampolgársággal nem 
rendelkező – tagjai és külföldiek voltak. 

Számunkra nyilván az utóbbiak a legérdekesebbek, mivel 
köztük találjuk a magyar származású önkénteseket is. Az ő lét-
számukkal kapcsolatban teljes a konszenzus: hozzávetőlegesen 
3.000 külföldi vállalt szolgálatot a Szabad Francia Erők kötelé-
kén belül, akik mintegy 50 különböző országból származtak.35 
A legnépesebb kontingenst (480 főt) a spanyolok adták, akiket 
a lengyelek (270 fő), a belgák (265 fő) és a németek (185 fő) kö-
vettek. Az első tíz nemzet soraiban hivatalosan ezidáig nem 
szerepeltek magyarok,36 azonban a jelentkezési lapok alapos 

                                                      
31 CHALINE 1995, 74. 
32 A Szabad Franciaország titkosszolgálata. 
33 FCDG. Les Membres des Forces françaises libres (18 juin 1940 - 31 juillet 
1943). Liste-FFL, Liste-FNFL.; BROCHE-MURACCIOLE 2010, 617. 
34 MURACCIOLE 2009, 36-37. 
35 CRÉMIEUX-BRILHAC 2013, 708. o. 
36 BROCHE-MURACCIOLE 2010, 554-555. o. 
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vizsgálata megváltoztatja ezt a korábban kialakított képet. A 
rendelkezésre álló adatatok elemzése alapján megállapítható, 
hogy a mozgalom önkéntesei közül 142 fő volt magyar nemze-
tiségű vagy magyarországi születésű.37 amivel a Szabad Francia 
Erők külföldi tagjainak közel 4 %-át adják és ezzel a hetedik po-
zíciót foglalják el. 

A fenti adatokból az is kiderül, hogy ők alapvetően három 
különböző területen járultak hozzá a Szabad Franciaország há-
borús erőfeszítéseihez. Döntő többségük a fegyveres alakula-
tokban teljesített szolgálatot, legnagyobb számban (a magyar 
önkéntesek közel 40 %-ával) az Idegenlégió soraiban voltak je-
len, de ugyanígy megtaláljuk őket a többi szárazföldi egység (2. 
páncéloshadosztály, 1. tüzérezred, csádi menetezred stb.) köte-
lékében is. A két másik hagyományos fegyvernemben kevésbé 
jelentős a magyar részvétel: a légierőnél csupán 5, a haditenge-
részetnél pedig mindössze 2 fő teljesített szolgálatot. Emellett a 
magyarok egy kisebb része az Ellenállás soraiban tevékeny-
kedve csatlakozott a szabad francia mozgalomhoz. Végül meg 
kell említeni egy harmadik csoportot is, a Szabad Franciaország 
adminisztratív beosztású magyar tagjait, akik részben katonák, 
részben civilek voltak és a közigazgatásban, valamint az egész-
ségügyi különítmények soraiban teljesítettek szolgálatot.38 

Logikusnak tűnne, hogy soraikban viszonylag nagy szám-
ban jelenjenek meg az 1939-40 folyamán az Idegenlégióhoz 
csatlakozott magyar önkéntesek. Azonban úgy tűnik, hogy a 
harcmezőn elszenvedett vereség annyira teljes volt, hogy na-
gyon kevesen élték túl, illetve kerülték el a hadifogságot és foly-
tatták a harcot, mivel az adatok összevetése után csupán 16 
ilyen esetről tudunk.39 

A szabad francia önkéntesek csatlakozásának időpontjával 
kapcsolatban általában két meghatározó időszakot szoktak 
megemlíteni: 1940 nyarát és 1943 első felét. Előbbi a De Gaulle 

                                                      
37 FCDG. Les Membres des Forces françaises libres (18 juin 1940 - 31 juillet 
1943). Liste-FFL.; SHD GR 16 P. Dossiers individuels du bureau Résistance. 
38 Uo. 
39 MS. UEVACJ-EA. MDLX-1 – MDLX-18.; FCDG. Les Membres des Forces 
françaises libres (18 juin 1940 - 31 juillet 1943). Liste-FFL. 
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tábornok harc folytatására vonatkozó felhívását követő perió-
dus volt, amikor megalakult a szabad francia politikai és kato-
nai mozgalom. Ekkor került sor az egyéni csatlakozások (tehát 
a gyarmati területek átállását, mely tömeges belépésekkel járt, 
ide nem számítva) egyharmadára. 1943 első hat hónapjában a 
hadi helyzet szövetségesek számára kedvező alakulásából és az 
észak-afrikai francia területeken való szabad francia jelenlétből 
kifolyólag újból növekedni kezdett a jelentkezések száma, így 
havonta akár 2.500 fő is jelentkezett a mozgalom soraiba.40 A 
magyar önkéntesekről ugyanakkor érdemes megemlíteni egy 
két másik időszakot is. Elsőként 1941 nyarát, a szíriai hadjárat 
utáni időszakot, amikor a Levantei Hadsereg kötelékéből a sza-
bad franciák oldalára egyszerre több ezer katona állt át. Utób-
biak között jelentős számban voltak korábban az Idegenlégió 6. 
gyalogezredében szolgálatot teljesítő külföldiek is.41 

A magyar csatlakozók átlagéletkorának vizsgálata során 
jelentős eltérésekkel találkozunk, hiszen a legidősebb jelent-
kező 1888-ban született, tehát már az ötvenes éveiben járt, a leg-
fiatalabb pedig 1925-ben, vagyis még csupán 17 éves volt 1942-
ben, amikor belépett a Szabad Francia Erők kötelékébe. A ren-
delkezésre álló születési adatok alapján a belépők átlagéletkora 
meghaladta a 30 évet, vagyis alapvetően nem fellelkesített fia-
talok, hanem megfontolt felnőttek döntöttek úgy, hogy folytat-
ják a küzdelmet a szövetségesek oldalán. Fontos megemlíteni, 
hogy nem kizárólag férfiakról volt szó, 5 hölgy is volt a magyar 
jelentkezők között.42 Társadalmi hátterükről csupán korábbi 
foglalkozásuk ad információt – amennyiben a rovatot kitöltöt-
ték. Ennek alapján túlsúlyban vannak a katonák,43 őket követik 

                                                      
40 CRÉMIEUX-BRILHAC 2013, 699-700. o. 
41 MURACCIOLE 2009, 51. o. 
42 Név szerint Mariette Anxionnaz, Judith Szabo, Louise Wewig, Rosette 
Szlekany és Rosette Szekany. Az utolsó két személy esetében a névhasonlóság 
esetében (a különböző, bár közeli születési dátumok és egyéb eltérő adatok 
ellenére) feltételezhetjük, hogy ugyanarról az egyénről van szó, így a magyar 
származású női jelentkezők száma valószínűleg négy volt.  
43 Bár ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ez az információ arra vonat-
kozik, hogy a Szabad Francia Erőkhöz való csatlakozáskor katonaként tevé-
kenykedett egy önkéntes, ez esetben főként az Idegenlégióban, nem pedig 
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a független értelmiségiek, egyetemisták, munkások és köztiszt-
viselők.44 
 
 

Magyarok a francia Ellenállásban 
 
Az 1940 nyarán a legtöbb esetben spontán szerveződő egyéni 
ellenállási akciók a vereség és a megszállás visszautasításából 
fakadtak. Ezek elsősorban arra korlátozódtak, hogy az érintett 
személyek nyomtatott formában valamilyen szélesebb társa-
dalmi kör tudtára adták ellenérzéseiket. Ezek az egyéni kezde-
ményezések alakultak át a következő hónapok folyamán na-
gyobb csoportokká, amelyeket a történetírás ma ellenállási 
mozgalmakként és hálózatokként ismer.45 A szerveződő moz-
galmak többsége eleinte megelégedett az illegális lapkiadással 
és –terjesztéssel, az ősz folyamán azonban már kifejezetten ka-
tonai célokkal rendelkező csoportok is létrejöttek, amelyek stra-
tégiai információkat gyűjtöttek és igyekeztek eljuttatni Angli-
ába, hogy elősegítsék a németek elleni harc sikerét.46 Azonban 
ezeknek az első próbálkozásoknak a társadalmi támogatottsága 
meglehetősen mérsékelt volt, mivel a francia társadalom az el-
szenvedett vereség sokkja, a megszállók hatékonysága és a 

                                                      
arra, hogy korábban milyen polgári foglalkozása volt. Lásd pl. Henger Józse-
fet, aki civilben fényképész volt, de az összesítésben ez nem szerepel, kizárólag 
személyi aktájában. SHD GR 16 P 289462. Fiche Nº 50592. 
44 FCDG. Les Membres des Forces françaises libres (18 juin 1940 - 31 juillet 
1943). Liste-FFL. 
45 A kialakult szakmai konszenzus szerint az ellenállási mozgalom olyan szer-
vezet, amelynek elsődleges célja a lakosság rokonszenvének elnyerése és a le-
hető legszélesebb tömegek megszólítása a fenti elv szem előtt tartásával. A há-
lózat célja ugyanakkor egy konkrét katonai tevékenység kivitelezése, mint a 
hírszerzés, szabotázs, hadifoglyok megszöktetése, ellenséges terület felett le-
lőtt repülőgépek pilótáinak hazajuttatása. BROCHE–MURACCIOLE 2010, 
1253. o. 
46 WIEVIORKA 2013, 71-82. o. 
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Pétain marsall jelentette vonzerő okán egyelőre várakozó állás-
pontra helyezkedett.47 Ebből kifolyólag a lakosság döntő több-
sége a szerveződő belső ellenállással szemben legjobb esetben 
közömbös, gyakran azonban kifejezetten ellenséges volt.48 Ez 
komolyan kihatott az ellenállás létszámára is, amely 1940 végén 
még csupán néhány ezer főt számlált egymástól elszigetelt kis 
csoportokban Franciaország különböző pontjain. Ezeknek a 
száma ebben az időszakban mintegy 120 hálózatra tehető, 
klasszikus mozgalmakról ekkor még nem lehet beszélni a meg-
felelő létszám és szervezettség hiányában.49 

Mint azt korábban említettük, a franciaországi magyar di-
aszpóra döntő többségét munkások alkották, akik esetében 
gyakran már kivándorlásuk motivációja is politikai jellegű volt, 
ugyanakkor társadalmi helyzetüknél fogva a baloldali ideoló-
giákhoz kötődtek.50 Ennek fényében nem meglepő, hogy a ma-
gyar szakszervezeti vezetők már 1940 júliusában úgy döntöt-
tek, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel a lehető legtöbb 
magyar munkást mozgósítva részt vesznek a megszállók elleni 
küzdelemben.51 Kezdetben e földalatti tevékenység – összhang-
ban a többi francia ellenálló csoport ekkori általános helyzetével 
– szigorúan fegyvertelen akciókra korlátozódott. Elsősorban sa-
ját folyóiratok megszerkesztése, kinyomtatása és terjesztése 
volt a cél, amelynek segítségével a lakosságot igyekeztek meg-
nyerni az Ellenállás ügyének.52 A magyar ellenállók ezzel pár-
huzamosan magyar és német nyelvtudásukra alapozva komoly 
propagandatevékenységet folytattak a megszálló német hadse-
reg katonáinak körében, amely esetenként látványos sikert ho-
zott, amikor több katona is a dezertálást választotta a szolgálat 
folytatása helyett.53 

                                                      
47 MARCOT 2006, 3-4. o. 
48 MURACCIOLE 2002, 337-341. o. 
49 MONTAGNON 2009, 323-324. o. 
50 GODÓ 1980, 19. o.  
51 SCHKOLNYK-GLANGEAUD 1990, 30. o. 
52 GODÓ 1980, 20-21. o. 
53 FILYÓ 1986, 56-58. o. 
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1943. május 27-én Jean Moulin erőfeszítéseinek köszönhe-
tően létrejött az Ellenállás Nemzeti Tanácsa, vagyis az egyesült 
francia Ellenállás vezető testülete, amelyben a korábban önál-
lóan tevékenykedő legfontosabb ellenállási mozgalmak mind 
részt vettek.54 Ez komoly lökést adott a magyar ellenállóknak is, 
akik a nyár folyamán létrehozták a Magyar Függetlenségi Moz-
galmat (Mouvement pour l’indépendance hongrois), amelynek célja 
az összes olyan magyar egy szervezetbe tömörítése volt, akik 
Franciaország felszabadításáért küzdöttek. A mozgalom sike-
rességét jól jellemzi, hogy 1943 júniusa és 1944 azonos hónapja 
között 70 csoportot hoztak létre, aktív tagjainak száma pedig 
ezer fő körül mozgott.55 

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a szervezet 97 
tagja vett részt rendszeresen a megszállók elleni fegyveres ak-
ciókban, amelyek közül a legjelentősebb a francia főváros fel-
szabadításában való közreműködés volt 1944 augusztusában.56 
Ezért a részvételért azonban magas árat kellett fizetniük, mivel 
a harcok során 112 magyar vesztette életét, akiknek nevét egy 
1948. május 6-án felavatott emléktábla őrizte a párizsi Magyar 
Házban.57 Az ország fokozatos felszabadításának idején a MFM 
vezetőségében felmerült, hogy a háborús erőfeszítéseket egy re-
guláris alakulat felállításával is támogatni kellene. Ennek az el-
képzelésnek a jegyében hozták létre 1944 októberében a Petőfi 
századot Marschall László és Palotás Imre vezetése alatt, ame-
lyet a francia hadvezetőség az egyik ellenállókból frissen felál-
lított ezred (melynek száma még bizonytalan: 1., 22., esetleg 51.) 
harmadik zászlóaljához csatolt. Fennállása során a magyar ka-
tonai alakulat a hátországban gondoskodott stratégiailag fontos 
objektumok védelméről, első vonalban bevetésre nem került, 
végül pedig 1945 őszén leszerelték a többi hasonló különítmén-
nyel együtt.58 

                                                      
54 AN 72 AJ 233. Texte sur Jean Moulin rédigé par Daniel Cordier, 7. o. 
55 PÉCSI 1968, 257-258. o. 
56 FILYÓ 1986, 61-66. o. 
57 GODÓ 1980, 25. o. 
58 PÉCSI 1968, 270-271. o. 
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Összességében megállapítható, hogy a magyar irányítás 
alatt álló hozzájárulás a francia Ellenállás küzdelmeihez vi-
szonylag jelentős, ezen felül további alapos kutatást igényel a 
nem központi irányítás alatt megvalósuló magyar részvétel 
vizsgálata is,59 amely számszerűleg feltehetően kisebb, de 
ugyanakkor rendkívül szerteágazó módon számos különböző 
mozgalmat érintett. 
 
 

Francia hadifoglyok Magyarországon 
 
A második világháború évei alatt Magyarország – bár nem erről 
a tevékenységéről a legismertebb – számos menekülőt befoga-
dott. Ezek közül a legnagyobb mértékben kutatott a lengyel me-
nekültek többtízezres tömege, akik 1939 őszén érkeztek ha-
zánkba. Az már kevésbé köztudott, hogy a második legnépe-
sebb csoportot a franciák alkották.60 A németországi hadifo-
goly- és munkatáborokból a korábban hadifogságba esett fran-
ciák első csoportjai 1940 végén érkeztek Magyarországra, ahol 
a magyar hatóságok – mivel a két ország között nem állt fenn 
hadiállapot – internálták őket.61 Az ideérkező franciákkal kife-
jezetten jól bántak, kényelmes körülmények között szállásolták 
el őket (eleinte gyakran magánszállásokon), a francia nagykö-
vetségtől pedig fejenként havi 300 pengős támogatást kaptak, 
ami nagy pénzügyi szabadságot biztosított számukra.62 A 
vonzó viszonyoknak gyorsan híre ment, aminek következtében 
egyre több francia hadifogoly igyekezett eljutni Magyaror-
szágra a németországi táborokból, így az internált francia ál-
lampolgárok száma gyorsan nőtt, 1944-re megközelítette az 
1.000 főt.63 

                                                      
59 Lásd például a mohácsi születésű Lucien Ladislas Polya által irányított Polya 
OSS ellenálló csoportot. SHD GR 16 P 300565. 
60 LAGZI 2015, 323. o. 
61 ROOS 1984, 99. o. 
62 LAGZI 1975, 169. o. 
63 CSERNUS 2015, 124. o.  
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Kezdetben a komáromi vár Monostor-erődjében,64 majd a 
Heves megyei selypi lengyel menekülttáborban elhelyezett 
franciákat – egyre növekvő létszámuk miatt – 1942 októberében 
Balatonboglárra irányították át, ahol számukra külön internáló-
tábort hoztak létre.65 Sokan közülük élvezték a német fogság 
után váratlanul kényelmes körülményeket és kivárásra rendez-
kedtek be, mások azonban folytatni kívánták a németek elleni 
harcot, ezért keresték a lehetőséget, hogy elhagyják Magyaror-
szágot és újra fegyvert foghassanak a szövetségesek oldalán. A 
rendelkezésükre bocsátott anyagi eszközöket és viszonylag 
nagy mozgási szabadságot – az internálótábort bármikor el-
hagyhatták – kihasználva egyesek Romániába, mások pedig na-
gyobb számban Jugoszláviába szöktek. Céljuk az volt, hogy 
ezeken az országokon átutazva csatlakozzanak a Szabad Fran-
cia Erőkhöz és újból katonaként szolgálhassanak. Az előbbi út-
vonal kapcsán az jelentett problémát, hogy a bolgár kormány 
az országa területére lépő franciákat letartóztatta és átadta a né-
met hatóságoknak, dél felé pedig át kellett kelni a Dráván, ami 
szintén nagy kihívást jelentett. Ennek ellenére számos francia 
megpróbálkozott ezzel az iránnyal, aminek eredményeként 
egyesek eljutottak a szövetségesekhez, mások pedig a helyi par-
tizáncsoportokhoz csatlakoztak.66 

A magyar fél részéről a jó bánásmódot az a megfontolás 
indokolta, hogy a kormányzat az angolszász hatalmakkal fenn-
álló hadiállapot ellenére igyekezett jó kapcsolatot fenntartani 
valamelyik nyugati országgal, amely az esetleges fegyverszü-
neti tárgyalások során előnyére válhat Magyarországnak, ami-
hez a franciák befogadása kifejezetten jó eszköznek tűnt. Érde-
kes módon a német hatóságok – némi formális tiltakozáson kí-
vül – nem feszegették a kérdést, mivel néhány szökött hadifo-
goly kedvéért nem kívánták aláásni a katonai és gazdasági 
együttműködést a magyar kormánnyal.67 Ez a helyzet azonban 

                                                      
64 ROOS 1984, 98. o. 
65 LAGZI 1980, 401. o.  
66 LANNURIEN 1985, 74-75. o.  
67 LAGZI 1975, 168. o. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bene Krisztián 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 

megváltozott Magyarország 1944. március 19-i megszállásával, 
amikor a német hatóságok az itt tartózkodó francia internáltak 
egy részét (körülbelül 100 főt) letartóztatták és visszairányítot-
ták németországi hadifogolytáborokba. Ez a fellépés heves re-
akciót váltott ki a magyar kormány részéről, amely szuvereni-
tására hivatkozva megtiltotta a hasonló akciókat, amelyekre 
ilyen léptékben nem is került sor a továbbiakban.68 Ugyanakkor 
az itt élő franciák számára ez komoly jelzés volt arról, hogy ko-
rábbi kiváltságos helyzetük véget ért, ezért 1944 folyamán so-
kan próbálták meg elhagyni az országot. Egyesek jugoszláv, 
mások szovjet partizánokhoz csatlakoztak Jugoszláviában, il-
letve a Déli-Kárpátokban és hajtottak végre kisebb akciókat a 
német hadsereg ellen.69 A legnagyobb jelentőségű a Georges de 
Lannurien vezetése alatt álló francia század volt (Foch zászló-
aljnak is nevezték), amely a szlovák nemzeti felkelés harcaiban 
vett részt 1944 nyarán és őszén, amiért mind az ad hoc alakulat, 
mind parancsnoka francia katonai kitüntetésben részesült 1945-
ben.70 

A Magyarországon maradtak ezt követően próbáltak el-
tűnni a német hatóságok elől és kivárni a háború végét, ami 
többségüknek sikerült is a német megszállás alatt, majd az azt 
követő szovjet felszabadítás rendkívül zűrzavaros időszaká-
ban. Hosszas egyeztetések után 1945 februárjában a szovjet ha-
tóságok közreműködésével a franciákat – köztük a Szlovákiá-
ban harcolók egy részét – egy Turán felállított táborba gyűjtöt-
ték össze, ahonnan végül 1945 májusában Odessza és Nápoly 
érintésével tengeri úton térhettek vissza Franciaországba.71 
 
 
 
 
 

                                                      
68 ROOS 1984, 103. o.  
69 LAGZI 1980, 426-427. o. 
70 SHD GR 13 P 96. Groupe de combattants français en Slovaquie; HALAJ – 
MONCOL – STANISLAV 2003, 145. o. 
71 ROOS 1984, 106-109. o. 
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A német fegyveres erők francia tagjai és Magyarország 
 
Kevéssé ismert tény, hogy a második világégés során külön-
böző okokból több tízezer francia állampolgár döntött úgy, 
hogy csatlakozik a német fegyveres erők valamelyik alakulatá-
hoz. Ennek részletes bemutatására ezen tanulmány keretei kö-
zött nem nyílik lehetőség,72 azonban érdemes röviden ismer-
tetni azokat az epizódokat, amikor ezen alakulatok Magyaror-
szágon, illetve magyar katonai alakulatokkal közösen kerültek 
bevetésre a háború alatt.  

A Francia Antibolsevik Légiót 1941 júliusában hozták létre 
a párizsi kollaboráns pártok a német és francia politikai vezetés 
– némiképp vonakodó – jóváhagyásával.73 A kezdetben mint-
egy 2.300 főt számláló egységet a német hadsereg 638. gyalog-
ezredeként vették nyilvántartásba az ősz folyamán,74 majd nov-
emberben bevetették a Moszkva elleni offenzívában. Az itt 
nyújtott teljesítmény azonban kiábrándító volt a német hadve-
zetés számára, ezért a francia egységet újjászervezés és kiegé-
szítő kiképzés után a szovjet hátországban vetették be meg-
szálló alakulatként.75 Ennek a szolgálatnak a során számos al-
kalommal kerültek kapcsolatba hasonló küldetéssel rendelkező 
magyar katonai kötelékekkel. Erre elsőként 1942 nyarán és 
őszén került sor, amikor a Közép Hadseregcsoport irányítása 
alatt álló összes bevethető megszálló egységet bevonták a 
brjanszki térség partizánmentesítését célzó összehangolt had-
műveletekbe.76 Az I. és III. francia zászlóalj mellett a 2. páncé-
los-hadsereg kötelékébe tartozó 102. és 108. magyar megszálló 
hadosztályok is részt vettek ezekben az akciókban. Bár a francia 
és a magyar alakulatok az iratanyagok tanúsága szerint nem ke-
rültek közvetlen kapcsolatba, közösen – és sikertelenül – pró-

                                                      
72 Ezzel kapcsolatban lásd bővebben BENE 2012. 
73 BAMA N 756/201. 8. Französische SS-Freiwilligen Sturm-Brigade, 1. o. 
74 AN 72 AJ 258, 232 14. Soldats français sous uniformes allemands, 1941-1945, 
3. o. 
75 BAMA RH 26-221/43b. Bericht, 1942. június 27. 
76 BAMA N 756/201. 8. Französische SS-Freiwilligen Sturm-Brigade, 4. o. 
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bálták a brjanszki erdőt délről és nyugatról biztosítva felszá-
molni a térségben működő nagyszámú és aktív partizáncsopor-
tokat.77 

Ezt követően 1943 márciusában a III. zászlóaljat áthelyez-
ték a 2. német páncélos-hadsereg parancsnoksága alá, amely az 
egységet a Gyeszna-folyó nyugati partjára rendelte, ahol vé-
delmi állásokat kellett elfoglalniuk az előretörő szovjet regulá-
ris és irreguláris alakulatokkal szemben.78 Az új helyszínen a 
védelmet közösen kellett biztosítaniuk a 102. magyar könnyű-
hadosztállyal,79 amelyet május elején nagy erejű ellenséges tá-
madás ért. Ezt csak egész éjszakán át tartó harcok árán sikerült 
visszaszorítani.80 Ezt követően az alakulatok közreműködtek a 
május 16. és június 6. között lezajlott Cigánybáró-hadművelet-
ben, amelynek eredményei (1.584 megölt, 1.568 foglyul ejtett 
partizán, 869 átállt partizán, valamint 15.812 kitelepített lakos) 
lehetővé tették az utánpótlás átmeneti akadálymentes szállítá-
sát és ezzel a német Citadella támadó hadművelet megindítását 
Kurszk térségében.81 

1943-1944 fordulóján az immár három zászlóaljjal rendel-
kező francia ezred Fehéroroszországban tevékenykedett erős 
partizáncsoportok ellen. Ennek során együttműködött az 1. 
könnyű- és az 5. tartalékhadosztályokkal, amelyek a francia ala-
kulattól délre foglaltak el állásokat.82 A hadműveletek során a 
motiváltabb és aszimmetrikus hadviselésben járatosabb francia 
katonák számos helyi jellegű sikert értek el, amelynek eredmé-
nyeképp a francia egység parancsnoka, Edgar Puaud ezredest 
dandártábornokká nevezték ki és kitüntették a Becsületrend pa-
rancsnoki fokozatával.83 

                                                      
77 UNGVÁRY 2015, 303-311. o. 
78 BAMA RS 3-33/4. Fotoalbum zum Textband "Die Geschichte der 33. Waffen-
Grenadier-Division der SS Charlemagne", 104-106. kép. 
79 RUSCO 1998, 75. o. 
80 LEFÈVRE – MABIRE 2003, 107-108. o. 
81 UNGVÁRY 2015, 337-338. o. 
82 IHTP 72 AJ 258, 232. Dossier Nº 14. 
83 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 99. 
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Egy másik epizód a Waffen-SS-hez kötődik. 1944 nyarán a 
kiképzését részben befejező francia Waffen-SS dandár egyik 
zászlóalját Galíciába irányították, hogy közreműködjön a nagy 
nyári szovjet offenzíva visszaverésében.84 A francia különít-
ményt az August Wilhelm Trabandt tábornok (Oberführer) pa-
rancsoksága alatt álló 18. SS Horst Wessel páncélgránátos had-
osztályhoz csatolták, amelyet a korábbi 1. gépkocsizó SS-
gyalogosdandár átalakításával állították fel 1944 tavaszán és 
nyarán, legénységi állományának döntő többségét pedig ma-
gyarországi népi németek (vagyis magyar állampolgárok) al-
kották, akik legnagyobb számban a Bácskából kerültek besoro-
zásra, majd az új hadosztály kötelékébe irányították őket.85 Az 
augusztusi műveletek során – amelyek ismertetésétől itt terje-
delmi okokból eltekintünk86 – a tűzkeresztségén áteső 1.000 fős 
francia alakulat létszámának 80 %-kát elveszítette.87 

A harmadik, a többinél – ha lehet – még kevésbé ismert 
együttműködésre 1945 tavaszán került sor Magyarországon. 
Az NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps)88 sorain belül 
1942 folyamán felállított francia egység, a 4. ezred 1943 elejére 
került bevethető állapotba.89 Ezt követően a Szovjetunióban, 
Olaszországban és Dániában teljesített szolgálatot, mielőtt 1945 
kora tavaszán Magyarországra irányították.90 A szövetséges lé-
gibombázások okozta közlekedési problémák miatt az alakulat-
nak csupán az egyik fele (hozzávetőlegesen két század) jutott el 
Magyarországra, amelyet a Balaton északi partján páncéltörő 
harccsoportként vetettek be az előretörő szovjet páncélosok el-
len – kevés sikerrel.91 A túlélők ezt követően Ausztriába vonul-

                                                      
84 BAYLE 2008, 97. o. 
85 TIEKE – REBSTOCK 2000, 16-29. o. 
86 Ezzel kapcsolatban bővebben lásd BENE 2011. 
87 BAMA N 756/201. 8. Französische SS-Freiwilligen Sturm-Brigade, 15. o. 
88 Nemzetiszocialista Motoros Szállítóhadtest. 
89 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 58. o. 
90 MOUNINE 1995, 10. o. 
91 FORBES 2005, 234. o. 
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tak vissza, ahol rövid idővel később értesültek a háború befeje-
zéséről, ezért vagy megadták magukat a szövetséges csapatok-
nak, vagy kisebb csoportokban nyugatnak indultak, hogy haza-
térjenek.92 

Minden bizonnyal a fentieken kívül is sor került hasonló 
együttműködésekre német egyenruhát viselő franciák és ma-
gyar (német) egyenruhát viselő magyarok között, de ezek meg-
ismeréséhez további alapos kutatások szükségesek mind a ma-
gyar, mind a külföldi (francia és német) levéltárakban. 
 
 

Összefoglalás 
 
Jelen tanulmány nem adhatott minden részletre kiterjedő, ala-
pos összefoglalást a második világháború alatti francia-magyar 
kapcsolatokról, valószínűleg sikerült bemutatnia azokat a fon-
tosabb megközelítési pontokat, amelyek mentén vizsgálni érde-
mes a történelemnek ezt az ezidáig kevéssé ismert fejezetét. Ez 
azért is kiemelkedően fontos, mert jól bizonyítja, hogy viszony-
lagos ismeretlenségük ellenére ezek a kapcsolatok léteztek és 
méltán tartanak igényt komolyabb figyelemre. 

Természetesen a kapcsolatok jobb megismeréshez még ki-
terjedt kutatómunka szükséges, de ennek sikeres lezárulta után 
a francia és a magyar történelem előreláthatólag egy érdekes és 
hiánypótló fejezettel fog gazdagodni, amely remélhetőleg hoz-
zájárul a két ország közti kapcsolatok elmélyítéséhez. 
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92 BAMA RS 3-33/3. Dokumentation über die Beteiligung französischer Frei-
williger auf deutscher Seite im Weltkrieg 1939-1945, 58. o. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bevezetés a második világháború alatti francia-magyar katonai kapcsolatok... 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 

233. Représentation du général De Gaulle en France – Jean 
Moulin. 
238. Généralités. 
258, 232 14. Soldats français sous uniformes allemands, 1941-
1945. 

Bundesarchiv-Militärarchiv:  
N 756/201. Infanterie-Regiment 638, Französische Legion 
(LVF), Französische SS-Freiwilligen-Sturmbrigade und Waf-
fen-Grenadier-Brigade der SS "Charlemagne". 
RH 26-221. 221. Sicherungs-Division. 
RS 3-33. 33. Waffen-Grenadier-Division der SS "Charle-
magne" (franz. Nr. 1). 

Fondation Charles de Gaulle: 
Les Membres des Forces françaises libres (18 juin 1940 - 31 
juillet 1943). Liste-FFL. 

Mémorial de la Shoah:  
Union des engagés volontaires, anciens combattants juifs, le-
urs enfants et amis. MDLX-1 – MDLX-18. Listes nominatives 
des volontaires étrangers engagés à servir la France entre le 
1er septembre 1939 et le 25 juin 1940. 

Service historique de la Défense: 
GR 13 P 96. Groupe de combattants français en Slovaquie. 
GR 16 P. Dossiers individuels du bureau Résistance. 

GR 16 P 289462. Henger, Joseph.  
GR 16 P 300565. Polya, Lucien Ladislas. 

GR 34 N 316. 11e régiment de la Légion étrangère. 
GR 34 N 317. 12e régiment de la Légion étrangère. 

 
Szakirodalom: 
BAJOMI 1984 = BAJOMI Lázár Endre: Tramontana. Magyar ön-
kéntesek Franciaország-ban. Budapest, Zrínyi, 1984. 
BARTHA-KOVÁCS 2001 = BARTHA-KOVÁCS Katalin: Qu-
elques aspects de l’apport de la réflexion picturale française sur 
la constitution de la pensée picturale en Hongrie. In: Mille ans 
de contacts. Relations franco-hongroises de l’an mil à nos jours. 
Szombathely, Département de Français de l’Ecole Supérieure 
Dániel Berzsenyi, 2001. 171-183 o.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bene Krisztián 

37 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARTHA-KOVÁCS 2004 = BARTHA-KOVÁCS Katalin: La ma-
nifestation de la notion de sublime dans les récits de voyage 
français et hongrois. In: Mille ans de contacts II, Szombathely, 
Département de Français de l’Ecole Supérieure Dániel Berzse-
nyi, 2004. 183-194. o. 
BAYLE 2008 = BAYLE, André: Des jeux olympiques à la Waffen 
SS. Paris, Editions du Lore, 2008. 
BENE 2011 = BENE Krisztián: A Waffen-SS francia önkéntesei 
az 1944-es galíciai harcokban. In: Kutatási füzetek 2011/1. 53-
75. o. 
BENE 2012 = BENE Krisztián: La collaboration militaire 
française dans la Seconde Guerre mondiale. Talmont St. Hilaire, 
Éditions Codex, 2012. 
BENE 2015 = BENE Krisztián: Les militaires français de l'armée 
allemande et la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale. 
In: Dialogue 2015/1. 83-97. o. 
BROCHE-MURACCIOLE 2010 = BROCHE, François – 
MURACCIOLE, Jean-François (szerk.): Dictionnaire de la 
France libre. Paris, Robert Laffont, 2010. 
CHALINE 1995 = CHALINE, Emile: Les Forces navales 
françaises libres. In: Espoir, 1995/3. 71-83. o. 
COMOR 2007 = COMOR, André-Paul: Le volontaire étranger 
dans l’armée française au cours des deux guerres mondiales. In: 
HEYRIÈS, Hubert – MURACCIOLE, Jean-François: Le soldat 
volontaire en Europe au XXe siècle. Montpellier, Presses univer-
sitaires de la Médieterranée, 2007. 19-35. o. 
COMOR 2013 = COMOR, André-Paul (szerk.): La Légion 
étrangère. Histoire et dictionnaire. Paris, Robert Laffont, 2013. 
CRÉMIEUX-BRILHAC 2013 = CRÉMIEUX-BRILHAC, Jean-Lo-
uis: La France Libre. De l’appel du 18 Juin à la Libération. Paris, 
Gallimard, 2013.  
CSERNUS 2015 = CSERNUS Sándor: Francia hadifoglyok hét-
köznapjai Magyarországon, 1940-1945. In: GYARMATI György 
– PIHURIK Judit: Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátor-
szágban 1939-1945. Budapest – Pécs, Magyar Történelmi Társu-
lat – Kronosz Kiadó – ÁBTL, 2015. 121-141. o. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bevezetés a második világháború alatti francia-magyar katonai kapcsolatok... 

38 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILYÓ 1986 = FILYÓ Mihály: Magyarok az európai antifasiszta 
ellenállási mozgalmakban. Budapest, Móra, 1986. 
FORBES 2005 = FORBES, Robert: Pour l’Europe, les volontaires 
français de la Waffen-SS. Paris, Éditions de l’Aencre, 2005.   
GAMELIN 1946 = GAMELIN, Maurice: Servir. Les armées 
françaises de 1940. Paris, Plon, 1946. 
GODÓ 1980 = GODÓ Ágnes: Magyarok az európai népek anti-
fasiszta harcában. Budapest, Zrínyi, 1980. 
HALAJ – MONCOL – STANISLAV 2003 = HALAJ, Dusan – 
MONCOL, Lubomir – STANISLAV, Ján: Francúzi v Slovens-
kom národnom povstaní. Banská Bystrica, Múzeum SNP, 2003. 
HOREL 2013 = HOREL, Catherine: La France et la Hongrie: af-
finités passées et présentes, de saint Martin à Nicolas Sarkozy. 
In: Revue historique des Armées 2013/1. 5-13. o. 
JANICAUD 2009 = JANICAUD, Benjamin: Les missions reli-
gieuses au sein de l’immigration hongroise en France (1927-
1940). In: Cahiers de la Méditerranée 2009/1. 131-140. o.  
KOMJÁT–PÉCSI 1973 = KOMJÁT Irén – PÉCSI Anna: A sza-
badság vándorai. Magyar antifasiszták Franciaországban 1934-
1944. Budapest, Kossuth, 1973. 
LAGZI 1975 = LAGZI István: Francia menekültek Magyaror-
szágon (Balatonbogláron) a második világháború idején (1942-
1945). In: KANYAR József (szerk.): Somogy megye múltjából – 
Levéltári évkönyv 6. Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, 1975. 
LAGZI 1980 = LAGZI István: Militaires français réfugiés en 
Hongrie 1942-1945. In: Acta Historica, 1980/3-4. 395-429. o. 
LAGZI 2015 = LAGZI István: Lengyel katonák evakuációja Ma-
gyarországról 1939-1941. Budapest – Szeged – Varsó, METEM 
– Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2015. 
LAGZI 2016 = LAGZI István: Francia menekültek Magyaror-
szágon 1940-1945. Dokumentumok, Szeged, JATEPress, 2016. 
LANNURIEN 1985 = LANNURIEN (de), Georges: Une action 
de guerre mal connue: les combattants français en Slovaquie 
(avril 1944-février 1945). In: Revue historique des Armées 
1984/1. 71-103. o. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bene Krisztián 

39 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEFÈVRE – MABIRE 2003 = LEFÈVRE, Éric – MABIRE, Jean: 
Sur les pistes de la Russie centrale 1943. Paris, Jacques 
Grancher, 2003. 
MAHUAULT 2013 = MAHUAULT, Jean-Paul: Engagés volon-
taires à la Légion étrangère pour la durée de la guerre 
(E.V.D.G.) 1870-71, 1914-18, 1939-45. Paris, Grancher, 2013. 
MARCOT 2006 = MARCOT, François (szerk.): Dictionnaire his-
torique de la Résistance. Paris, Robert Laffont, 2006. 
MONTAGNON 1999 = MONTAGNON, Pierre: La Légion 
étrangère de 1831 à nos jours. Paris, Pygmalion, 1999. 
MONTAGNON 2009 = MONTAGNON, Pierre: La France dans 
la guerre de 39-45. Paris, Pygmalion, 2009. 
MOUNINE 1995 = MOUNINE, Henri: Le bataillon français du 
N.S.K.K. In: 39-45 Magazine, 1995/6. 5-11. o. 
MURACCIOLE 2002 = MURACCIOLE, Jean-François: La 
France pendant la Seconde Guerre mondiale. Paris, Librairie 
Générale Francaise, 2002. 
MURACCIOLE 2009 = MURACCIOLE, Jean-François: Les 
Français libre. L’autre Résistance. Paris, Tallandier, 2009. 
MÜLLER 2005 = MÜLLER Viktória: Betekintés az 1940-1944 kö-
zötti francia-magyar kapcsolatok történetébe. In: Kutatási füze-
tek 2005/1. 268-282. o. 
PÉCSI 1968 = PÉCSI Anna: Magyar antifasiszták a francia és a 
belga ellenállási mozgalomban. In: GAZSI József – PINTÉR Ist-
ván (szerk.): Fegyverrel a fasizmus ellen. Budapest, Zrínyi, 
1968. 48-75. o. 
PÉCSI 1980 = PÉCSI Anna: Magyar ellenállók és partizánok 
Franciaország és Belgium antifasiszta küzdelmeiben. In: 
DOMBRÁDY Gábor – NAGY Lóránt (szerk.): Fegyverrel a ha-
záért. Budapest, Zrínyi, 1980. 247-276. o.  
PORCH 1994 = PORCH, Douglas: La Légion étrangère 1831-
1962. Paris, Fayard, 1994. 
ROMSICS 1989 = ROMSICS Ignác: Francia-magyar kulturális 
kapcsolatok és a párizsi Magyar Intézet a két világháború kö-
zött. In: JUHÁSZ Gy. – KIS Gy. Cs. (szerk.): Magyarságkutatás, 
a Magyarságkutató Intézet évkönyve. Budapest, Magyarságku-
tató Intézet, 1989. 193-204. o. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bevezetés a második világháború alatti francia-magyar katonai kapcsolatok... 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROOS 1984 = ROOS, René: Evadé en Hongrie (1943-1945). In: 
Revue historique des Armées 1984/3. 96-109. o. 
RUSCO 1998 = RUSCO, Pierre: Stoï! 40 mois de combats sur le 
front russe. Paris, Jacques Grancher, 1998. 
SCHKOLNYK-GLANGEAUD 1990 = SCHKOLNYK-
GLANGEAUD, Claude: Les échanges culturels dans les milieux 
sympathisants communistes hongrois en France de 1936 à 1946. 
In: Cahiers d’études hongroises 1990/1. 27-33. o. 
TIEKE – REBSTOCK 2000 = TIEKE, Wilhelm – REBSTOCK, 
Friedrich: ...im letzten Aufgebot. Die Geschichte der 18. SS-
Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel. Coburg, 
Nation Europa Verlags, 2000. 
UEVACJ-EA 1955 = UEVACJ-EA (Union des engagés volontai-
res, anciens combattants juifs, leurs enfants et amis): Au service 
de la France. Paris, UEVACJ-EA, 1955. 
UNGVÁRY 2015 = UNGVÁRY Krisztián: Magyar megszálló 
csapatok a Szovjetunióban, 1941-1944. Budapest, Osiris, 2015.  
WIEVIORKA 2013 = WIEVIORKA, Olivier: Histoire de la Rés-
istance 1940-1945. Paris, Perrin, 2013. 
 
 

Summary: 
Introduction to the History of French-Hungarian military 

Relationships during the Second World War 
 
During the Second Word War, France and Hungary were the 
members of opposite political camps, but they weren’t in war 
against each other. Paradoxically at the same time there was 
several military relationships between the two countries. Hun-
garian volunteers living in France have served in the French 
Army in 1939-1940. Later when the Internal and External Re-
sistance have gathered the people who wanted to continue the 
fight against the Axis’ forces in France and on the other theatres 
of operations around the world, lots of Hungarians were in the 
ranks of these organizations.  At the same time French prisoners 
of war escaped from Germany were hosted in Hungary and 
they had a very good relation with the local population. Finally, 
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some French units of the German army and Hungarian military 
units struggled together against the Soviet partisans on the 
Eastern Front. This study tries to explain the main characteris-
tics of this forgotten chapter of French-Hungarian history.   
 
Key words: Second World War, France, Hungary, relationships, 
Resistance. 
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DÁVID FERENC 
 

AZ EGYPÁRTRENDSZER ÉS A 
MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT TÉRNYERÉSE 

A MAGYAR KATONAI ÁLLAMVÉDELEM 
SZERVEZETÉBEN, 1945-1947 

 
 

Bevezetés 
 
A kommunista párt a második világháború végnapjaitól töre-
kedett a hatalom megszerzésére Magyarországon. A hatalom 
megszerzéséhez és megtartásához szükséges volt, hogy irányí-
tását és vezetését az államapparátus mind több kulcsterületére 
is kiterjessze. A magyarországi pártok – ha mást nem a korábbi 
világégést követő tapasztalatok alapján – már 1945 elején felis-
merték a honvédség fegyveres erőinek a háborút követő jelen-
tőségét. Mindezek tudatában a kommunista párt mindent meg-
tett azért, hogy a Szovjetunió támogatása mellett lehetőségeihez 
mértén növelni tudja itt a befolyását.1 E folyamatnak meghatá-
rozó eleme volt a HM Katona Politikai Osztály (KPO), mint a 
magyar katonai államvédelmi szervezet feletti rendelkezés 
megszerzése és megtartása. A jogutód szervek házi történet-
írása szerint: „A magyar államvédelmi szervezet kezdettől fogva a 
Magyar Kommunista Párt támogatását, sokoldalú segítségét és bizal-
mát élvezte. A párt politikai útmutatásai, kipróbált kádereinek átadása 
az államvédelmi munkára, a szervek megvédésére a reakció támadása-
itól, valamint a személyi állományról történő gondoskodás, mind hoz-
zájárultak az eredményes politikai bűnüldöző munkához. A Magyar 
Kommunista Párt irányítása minden időszakban meghatározó volt az 
államvédelmi szervek tevékenységében.”2 A HM KPO 1945 és 1947 
közötti története, a szervezet felépítése, működése és személyi 

                                                      
1 PIL. 283. f. 10. cs. 256. őe. 2. o. 
2 ÁBTL. 4.1. A-1363/1. 8. o. 
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politikája nem értelmezhető a kommunista párthoz fűződő 
kapcsolatának megismerése nélkül. Az osztály és az 1946 tava-
szától az alárendeltségébe tartozó határőrség hadsereg volt a 
hadseregen belül Magyarországon, ugyanakkor a Magyar 
Kommunista Párt (MKP) vezetése alatt állt, így annak politiká-
ját hajtotta végre.3 A tanulmány célja, hogy betekintést nyújtson 
a magyarországi egypártrendszer kiépülésének mélységébe az-
által, hogy vázolja a MKP-nak a HM KPO szervezetén belüli 
történetét. 
 
 

A magyar katonai államvédelem kommunista pártszerve 
 
Néhány héttel azután, hogy az ideiglenes magyar kormány és a 
HM KPO Debrecenből a háborús sérülések sújtotta Budapestre 
költözött, de még az osztály átmeneti tartózkodási helyéül kije-
lölt Alkotmány utcában, 1945. május 13-án 21 fő párttag gyűlt 
össze és megalakította a HM KPO kommunista pártszervezetét, 
ami feltételezhetően a minisztérium és a honvédség első kom-
munista pártszerve volt. Mikor a kommunista párttagok össze-
gyűltek, dr. Vértes Imre4, az osztály vezetőjének bizalmasa és 
helyettese szólalt fel először és nyílt szavazás mellett Kornis 
Pált5, az osztály első nyomozóinak egyikét, volt munkaszolgá-

                                                      
3 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 95. o. 
4 Vértes (Widder) Imre, dr. (Debrecen, 1905. április 12. – Budapest, 1986. július 
16.): Pálffy György meghívására 1945. március 21-én előadóként került az osz-
tályra. Kezdetben a katonai elhárítás főcsoportvezetője, majd a katonai elhárí-
tás helyettes vezetője lett, 1947 februárjától a HM Katona Politikai Csoportfő-
nökség (HM KPCsfség.) elhárításának vezetője, majd csoportfőnök-helyettes 
tartalékos alezredesi rendfokozatban. OKVÁTH 2008, 131-132. o.; VITKÓCZY 
1986, 393-394. o.; a szerző a hivatkozott szereplőknél csak a kapcsolódó köny-
vészeti irodalmat tűntette fel, de a tanulmány terjedelmi kötöttségei miatt a 
vonatkozó levéltári forrásokra történő hivatkozásokat mellőzte. 
5 Kornis Pál (Budapest, 1919. augusztus 6. – Budapest, ? ): 1945 tavaszán még 
a HM honvéd őrzászlóalj tartalékos őrvezetője, majd leszerelt és a HM KPO-n 
szolgált mint polgári alkalmazott nyomozója, a katonai elhárítás irodavezetője. 
1945. május 13-től az osztály MKP pártszervezetének megválasztott titkára, 
majd 1946. május 1-el az elhárítás főcsoportvezetője, 1947 februárjától a HM 
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latost jelölte az osztály MKP alapszervezetének titkári pozíció-
jára. Pálffy György6 osztályvezető támogatta az elképzelést, 
majd nyílt szavazással mindenki egyhangúlag Kornisra vok-
solt.7 A pártirányításra és saját „szürke eminenciás” szerepére 
Kornis így emlékezett vissza: „Pálffy elvtárs mélyen demokratikus 
gondolkodású vezetőnek bizonyult, minden fontos kérdésben kikérte a 
pártvezetőség véleményét, rendszeresen tájékoztatta és meghallgatta a 
párttitkárt.”8 A kommunista párttitkári tisztséghez katonai kar-
rier is társult, ami politikai üzenetet is hordozott. Az MKP és a 
katonai konferencia támogatásával az osztály több alkalmazott-
ját, köztük Kornis párttitkárt kiemelten kezelték az előléptetési 
indítványok között, amit a párt kimondva-kimondatlanul „af-
féle erőpróbának szánt”.9 Gyakran katonai szolgálat és végzettség 
nélküli pártfunkcionáriusokat terjesztettek fel tisztnek. Kornis 
Pál személye körüli „erőpróba” lényege abban ragadható meg, 

                                                      
KPCsfség. osztályvezetője. OKVÁTH 2000, 57-98. o.; OKVÁTH 2008, 141. o.; 
KORNIS 1988 
6 Pálffy (Oesterreicher) György (Temesvár, 1906. szeptember 16. – Budapest, 
1949. szeptember 24.): vezérkari képzést végzett tiszt, a háború kitörése előtt 
leszerelt a hadseregből. 1942-ben belépett a Kommunisták Magyarországi 
Pártjába, 1944-ben az illegális kommunista párt Katonai Bizottságának veze-
tője. 1945 márciusától a HM Katona Politikai Osztály vezetője, 1946 márciusá-
tól a határőrség parancsnoka. 1948-től a honvédség felügyelője és honvédelmi 
miniszterhelyettes. 1949-ben koholt vádak alapján letartóztatták, majd a Rajk 
László és társai elleni koncepciós perben hozott ítélet alapján kötél általi ha-
lálra ítélték és kivégezték. KENYERES 2001; SZÁSZ 1989, 368. o. 
7 Kornis Pál visszaemlékezésének kéziratában a következő mondat olvasható: 
„Az elnök /akkor volt ilyen funkció/ Pálffy György elvtárs lett, titkárrá engem válasz-
tottak.” Az idézet első felét Kornis utólag kihúzta. Ha nem tévedésből hagyta 
benne – és maga is megerősítette, hogy „akkor volt ilyen funkció” –, maga is tisz-
tában volt azzal, hogy amit leírt, alapvetően nem jellemző a kommunista párt-
szervezeteknél. Ha így történt, tehát Kornis Pál párttitkár mellé Pálffy Györ-
gyöt elnöki tisztséggel tűntették ki 1945 májusában, az azt bizonyítja, ami lel-
kesedésük mellett közös jellemzőjük volt: „tapasztalata egyikünknek sem volt le-
gális pártszervezet irányításában”. Sőt, a hadifogság antifasiszta és partizán isko-
láit leszámítva, komolyabb kommunista képzettséggel sem rendelkeztek, így 
érthető, hogy „tévedésből” elnököt és titkárt választottak egy helyi pártszer-
vezet élére. HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 45-46., 77. o. 
8 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 46. o.  
9 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 54. o.  
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hogy mint őrvezetőt tartalékos főhadnaggyá akarták előlép-
tetni, ezzel is demonstrálva a kommunista párt hatalmát. Az 
erőpróba ellenére a leköszönő miniszterelnök, Dálnoki Miklós 
Béla 1945. november 10-én csak alhadnaggyá léptette elő. Ezen 
Pálffy György felháborodott és egyidejűleg századosi előlépte-
tésre terjesztette fel Kornis Pált,10 majd a politikai nyomásgya-
korlás eredményeként 1946. március 1-el tartalékos századossá 
léptették elő.11 

Kornis mellett a pártszervezet öttagú vezetőséget is válasz-
tott, ahol dr. Vértes Imre, Marschall László12, Serényi István13 és 
Sági Gyula14 foglalt még helyet. A tagokat összekötötte tapasz-
talatlanságuk, de ezen sokat segített a közben kiépült kerületi 
kommunista pártszerv. Az osztály pártszervezete az MKP Bu-
dapest V. kerületi szervezetéhez tartozott, amelynek dr. Vida 

                                                      
10 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 55. o. 
11 HL. 191/7/82. mf. 26. sz. o. npcs. 5. p. 
12 Marschall László (Budapest, 1916. augusztus 2. – Budapest, 1949. december 
2.): harcolt a spanyol polgárháborúban, majd 1944-ben részt vett a párizsi fel-
szabadító harcokban. 1945 áprilisában hazatért Magyarországra, majd 1945. 
április 10-el a HM KPO-ra helyezték át, ahol főcsoportvezető. 1946. május 1-el 
saját kérelmére a tényleges honvédségi szolgálattól megvált, majd 1949-ben le-
szerelt és a Népsport felelős szerkesztője lett. 1949. május 24-én az Államvé-
delmi Hatóság őrizetbe vette és a Rajk-Pálffy-per részeként kötél általi halálra 
ítélték és kivégezték. 1954-ben bűncselekmény hiányában felmentették és re-
habilitálták. HARSÁNYI 1996; SZÁSZ 1989, 371. o.; KENYERES 2001 
13 Serényi (Steiner) István: a háború alatt összekötő a csehszlovák dandár és a 
Vörös Hadsereg között. Péter Gábor ajánlására 1945. március 23-án került a 
HM KPO elhárítására, majd 1946. május 1-től az elhárítás csoportvezetője, 
majd a HM KPCsfség. alosztályvezetője. OKVÁTH 2008, 127., 139-140. o. 
14 Sági Gyula: 1945 májusában már a HM KPO elhárításának nyomozója, majd 
1947 februárjától a HM KPCsfség. hatósági alosztályán szolgált. 
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Ferenc,15 később Aczél György16 volt a párttitkára. A helyi kez-
deményezésére külön figyelmet fordított Révész Géza, aki ak-
kor az MKP Központi Vezetőség Karhatalmi Osztályát vezette 
és napi kapcsolatban állt az osztállyal. A helyi pártszervezet az 
osztály létszámának növekedésével egyre népesebbé vált. Az 
1945. májusi első két héttel később következő pártülésen már 38 
fő párttag jelent meg és a pártvezetőség Kornis mellé titkárhe-
lyettest is választott az alig 18 éves Harangozó Katalin17 polgári 
alkalmazott személyében. A helyi pártszervezet az osztály lét-
számfeletti állományába tartozó ún. „Jóléti csoport”-hoz tarto-
zott és látta el a beosztottak szociális támogatását, ami kiterjedt 
élelembeszerzésre, lakásgondok megoldására is.18 

A konszolidálódott létszámviszonyok mellett, az 1945 
őszére rendszeresített és létszámfeletti állományával összesen 
310 főt számláló osztálynak már egyharmada (ca. 100 fő) párt-
tag volt, miközben 1946 tavaszán, a Határügyi alosztálya meg-
alakulásakor a helyi pártszervezet már 150 főre duzzadt.19 A 

                                                      
15 Vida Ferenc, dr. (Csongrád, 1911. május 4. – Budapest, 1990. november 7.): 
ügyvéd, majd a kommunista pártapparátusban töltött be különböző funkció-
kat. 1951. február 6-ig a Belügyminisztériumban és az Állami Ellenőrző Köz-
pontban dolgozott. Később az Igazságügy Minisztérium osztályvezető-helyet-
tese, majd osztályvezetője. 1953. november 18. és 1972. október 31. között a 
Legfelsőbb Bíróságon bíró, majd kollégiumvezető-helyettes. Az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc utáni felelősségre vonásban a Nagy Imre és társai el-
leni per bírója. 1972-ben nyugdíjba vonult. HORVÁTH 1993, 138., 635. o. 
16 Aczél György (Appel Henrik) (Budapest, 1917. augusztus 31. – Budapest, 
1991. december 6.): 1935 óta kommunista párttag. 1945 után Zemplén-, majd 
Baranya-megye pártbizottsági titkára. 1949-ben letartóztatták és börtönbünte-
tésre ítélték, de 1954-ben szabadult. 1956 után a Magyar Szocialista Munkás-
párt (MSZMP) egyik legbefolyásosabb, a magyarországi művelődéspolitika 
meghatározó alakja. 1957 után tíz éven keresztül művelődésügyi miniszter-he-
lyettes, 1956-tól a MSZMP Központi Bizottság tagja, 1967 és 1974, majd 1982 és 
1985 között titkára, 1970 és 1988 között az MSZMP Politikai Bizottság tagja, 
1974 és 1982 között a Minisztertanács elnökhelyettese. 1985 után a Társada-
lomtudományi Intézet főigazgatója. KENYERES 2001 
17 Harangozó Katalin: 1945 májusában már a HM KPO katonai elhárításának 
gépírónője. 1946. március 22-el az osztály határügyi, majd ismét az elhárító 
részlegénél dolgozott. 
18 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 45-46., 77-78. o. 
19 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 143. o. 
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Határőrség 1946 tavaszi HM KPO alárendeltségébe szervezését 
követően a pártbizottság átszervezése is felmerült, de a külön 
pártszervet felállítását nem láttak indokoltnak, ezzel a két szer-
vezet egységét és a kommunista befolyást kívánták erősíteni.20 
A párttagok a korábbi vezetőséget újraválasztották, de az osz-
tályon létrehoztak egy, a fent említett elnöki tisztséghez ha-
sonló, „pártszervezet választmány” elnevezésű szervet. A válasz-
tással a Határügyi alosztály tagjai tisztséget vállalhattak, de 
gyakorlatilag az osztály korábban áthelyezett meghatározó be-
osztottjait választották meg. Ez az állapot közel egy évig állt 
fenn, miután megalakult a határőrök saját pártalapszervezete.21 

Az osztályon belüli kommunista párttagsági létszám ará-
nya 1946 nyaráig további gyors ütemben növekedett. Az osz-
tály létszáma a tárgyalt időszakban 310 fő körül mozgott és kö-
zülük már 261 fő (ca. 84 %) volt kommunista. Mellettük és velük 
szemben a második legnagyobb csoport a szociáldemokratáké 
volt 28 fővel (ca. 9 %), de ők helyi alapszervezettel nem rendel-
keztek.22 Az osztály nem-kommunista beosztottjainak MKP ta-
gokra történt felváltására, vagy egyéni párttagságváltásra 1947 
elejétől, a szociáldemokrata Kruchina Viktor osztályvezető-he-
lyettes kémkedési ügyét és sikertelen letartóztatását követően 
nyílt lehetőség.23 Pálffy György érvelésében a HM KPO-t „nem 
az egyéni szimpátiák, hanem a kommunisták, főleg az aktíva összetar-
tása tartja együtt”,24 ami expressis verbis megkérdőjelezhetet-
lenné tette az MKP osztályon belüli dominanciáját. A tanul-

                                                      
20 ÁBTL. 2.1. IV/1. 99. o. 
21 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 142-143. o.; tagok voltak: dr. Felkai Dénes, Galgóczi 
Károly, Korondi Béla, Németh Dezső, dr. Nyerges Pál, Lóránt Imre és Párkány 
János; A határvadász egységek, amelyek az ország peremterületein szavaztak, 
az 1947-es országos nemzetgyűlési választásokon leadott voksok alapján 60-70 
%-ban az MKP-ra szavaztak, ezért a korábban a jobboldalt támogató választó-
körzetekből többet át tudtak billenteni. SZŐCS 1970, 118-119. o. 
22 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 2. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 82. o.; Tárgyalt 
időszakban a katonai államvédelemben szolgáló kommunista párttagok 
száma meghaladta a polgári társszervekét. Lásd: PALASIK 2000, 39. o. 
23 ÁBTL. 3.2.4. K-1414., illetve ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 
24 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 89. o.  
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mány által vizsgált időszakban a párttagság fokozatosan össze-
olvadt a politikai megbízhatósággal és ez utóbbi eredménye-
ként, 1947-re az osztály (február 14-től csoportfőnökség) beosz-
tottjainak már 95 %-a volt kommunista párti párttag.25 
 
 

Számszerű többség, konformizmus és véleménytelenség 
 
Természetesen a magas számok hátterében látnunk kell, hogy a 
párttagságot és a nyilvános kommunista beállítottságot sokan 
egyéni karrierjük előmozdítása érdekében választották.26 Zen-
tai Vilmos a közigazgatási osztály vezetőjének írt levelében úgy 
jellemezte a tapasztaltakat, hogy: „A helyzet sajnos az, hogy azon 
a nyilasizmustól oly mélyen fertőzött területen hirtelen támadt kom-
munisták azt hiszik, hogy nekik mindent szabad. Ártanak ezek az em-
berek nekünk és a kommunista pártnak egyformán és a Pálfiék igen 
helytelenül teszik, ha magasabb fórumok segítségével megakadályoz-
zák, hogy ezen a lehetetlen állapoton változtassál.”27 A tagokat ösz-
szekötötte a Pálffy Györgyhöz való hűség, akár opportuniz-
mus, akár meggyőzés motiválta őket,28 de a beosztottak párt-
tagsága egyáltalán nem állt összefüggésben a meggyőződéses 
kommunista ideologizált alakjával és „korántsem voltak annyira 
kommunisták, mint amennyire Pálffy szerette volna”.29 Velük szem-
ben Pálffy György a meggyőződéses kommunistának szerepé-
ben állt és munkája mellett időt fordította arra is, hogy barátait, 

                                                      
25 PIL. 283. f. 10. cs. 254. őe. 45. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/2. o.; 
NA. FO. 371/59072. III/1. o.; Tárgyalt időszakban hasonló kommunista tér-
nyerés jellemzi rendőri, államvédelmi szerveket is. FEITL 2003, 310. o. 
26 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 79. o. 
27 PIL. 283. f. 27. cs. 121. őe. 8. o. ( 
28 NA. FO. 371/59072. III/1. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. 2. o. 
29 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. 
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volt évfolyamtársait, akiket az osztályon foglalkoztatott, sze-
mélyesen nevelje.30 Támogatta Láncz István31 marxista nevelé-
sét is, aki erről így számolt be: „Hazatérésem után azonnal, Csonka 
Györgyöt32 állította elém követendő példaképül, mint aki helyes 
irányba fejlődik, s a legjobb úton van ahhoz, hogy jó kommunista vál-
jék belőle. Már a katona-politikai osztályon történt első kihallgatásai-
mat követően, 1947. januárjában ellátott marxista irodalommal, és he-
lyeslően vette tudomásul, hogy nyugaton rendszeresen olvastam szov-
jet sajtótermékeket, így pl. az ausztriai szovjet megszálló hatóság ki-
adványaként megjelenő „Brücke”-t és a Moszkvában megjelenő „Neue 
Zeit” /:Novoje Vremja:/ főleg külpolitikai vonatkozású folyóiratot. 
(…) A tanulás menetét Pálffy írta elő, rendszeresen kikérdezett, buz-
dított, vagy korholt hanyagságomért. Mindinkább szorgalmas tanu-
lást kívánt tőlem.”33 

A beosztottak magas számához viszonyított MKP tagság 
mögött tehát nem feltétlenül kell szikár kommunistákat látni. 
Ezt bizonyítja, hogy az osztály komoly hangsúlyt helyezett a 
politikai és ideológiai képzésekre és vezetőit az elsők között 
küldték bentlakásos pártiskolába. A HM KPO a kezdetektől tá-
mogatta az MKP pártoktatási célkitűzéseinek elérését. Az MKP 

                                                      
30 ÁBTL. 2.1. I/14. 3. o.; Berkesi András szavaival élve, Pálffy György „a hon-
védségen belül, mint kommunista katonai ideál szerepelt”. ÁBTL. 2.1. I/14-a. 155. o. 
31 Láncz István (Felsőderna, 1910. május 17. – ? , 1962. ): Ludovika Akadémiát 
végzett, Pálffy György barátja volt. 1945-ben nyugatra vonult vissza, majd 
1946 márciusában felvette a kapcsolatot Pálffyval, aki hazatérésre szólította fel. 
1949-ben a honvédség tüzérségi szemlélője hivatásos alezredesi rendfokozat-
ban. A koncepciós Pálffy–Rajk-perben erőszakkal vallomás tételére bírták 
Pálffy ellen, majd 15 év kényszermunkára ítélték. 2014. július 9-én a Kúria bűn-
cselekmény hiányában felmentette.  
32 Csonka György (Sümeg, 1910. október 27. – Budapest, 2008. október 1.): el-
végezte a Ludovika Akadémiát, Pálffy György évfolyamtársa és barátja volt. 
A nyilas hatalomátvételt követően tovább harcolt, visszavonult nyugatra. 
Pálffy György közbenjárására visszavették az új honvédségbe és igazolták. 
1945. december 1-el a HM KPO-ra helyezték és előadóként szolgált a katonai 
elhárításon. 1946 januárjától az elhárítás csoportvezetője, majd június 1-el cso-
portvezetője. 1947 februárjától a HM KPCsfség. osztályvezetője. 
33 ÁBTL. 2.1. I/14-a. 198. o.; Ahogy Láncz István fogalmazott: „Krisztust felcse-
réltem Marx-al”. ÁBTL. 2.1. I/14-a. 162. o. 
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helyi alapszervezete megalakulása óta szervezett tanfolyamo-
kat és szemináriumokat az érdekből vagy meggyőződésből 
csatlakozó, de a kommunizmusról mindkét esetben ismeretek-
kel nem rendelkező (vezető-) beosztottak számára.34 A helyi 
pártoktatást a keleti hadszíntéren hadifogságban antifasiszta is-
kolát végzettek tartották a Szovjetunióból hazahozott jegyze-
teik segítségével, de meghívott előadók bevonásával is rendsze-
resen szerveztek politikai tájékoztatókat. A képzés hasznossá-
gát és a tanulók tényleges elhivatottságát közvetve bizonyí-
totta, hogy az 1945. őszi választásokat követően megváltozott a 
beosztottak addig töretlennek mondott kommunista elkötele-
zettsége. Bár Pálffy György fontosnak tartotta, hogy mindenki 
részt vegyen valamilyen tanfolyamon vagy szemináriumon, de 
azt is látta, hogy ez kevés az osztály választásokat megelőző 
morális szintjének visszaállításához. A körülményektől függet-
lenül kiemelt szerepet szántak a politikai helyzetelemzéseknek, 
amit az 1945. őszi választásokat követően kéthetente, de leg-
alább havonta egyszer megtartottak.35 Az átképzések részeként 
az osztály támogatta a HM által 1946 szeptemberében meghir-
detetett nevelőtiszti pályázatokra történő jelentkezést is. Az 
1946. november 4-től kezdődő tiszti és tiszthelyettesi tanfolya-
mokra általában 9 fő tisztet vezényeltek az 1. és 6. honvéd gya-
loghadosztály tiszti századához.36 Mindezeken felül, a fontos 
beosztásban szolgáló párttagok részére egy kommunista párt-
iskola működött a Budapest XI. kerület Karolina út 19. alatt. A 
növendékek általában 3-4 hetes gyorsított oktatás-képzésben 
részesültek. Az oktatók – Rákosi Mátyás, Rajk László, Rudas 
László vagy Andics Erzsébet – az MKP elitjéhez tartoztak.37 
1946. május 15. után a tanfolyamokat azoknak a kommunista 
katonai vezetőknek szervezték, akik ideológiai oktatásban nem 

                                                      
34 Ez az állapot nem osztály mint inkább ország-specifikusnak mondható 
(GYARMATI 2011, 61. o.), de az MKP irányítása alatt álló katonai szolgálat 
esetében súlyos belső problémaként jelentkezett. 
35 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 46., 83. o. 
36 HL. MN. 193/7/82. mf. 78. sz. o. npcs. 15. p., 86. sz. o. npcs. 4. p., 88. sz. o. 
npcs. 5. p. 
37 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 2. o. 
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részesültek. Így került a Karolina útra a HM KPO több, már 
MKP párttagsággal rendelkező vezetője, Földy Lajos38, Németh 
Dezső, Korondi Béla39, dr. Nyerges Pál40 és Pataky Ernő41.42 

                                                      
38 Földy Lajos (Budapest, 1909. szeptember 19. – Budapest, 1987. május 31.): 
1932-ben a Ludovika Akadémián avatták, de 1937-ben főhadnagyként nyug-
díjaztatta magát. Szimpatizált a szocialista eszmékkel, 1938-ban saját költségén 
egy brosúrát adott ki Szabad Szocialista Társadalom címmel. A két világhá-
ború között saját vállalkozásaiban dolgozott. 1941-ben behívták, a honvédelmi 
minisztériumban dolgozott, a német megszállás után hamis iratokkal próbálta 
az üldözött zsidókat és kommunistákat menteni. 1945. március-áprilisában az 
MKP megbízásából egy németek ellen bevetendő zászlóaljat szervezett. 1945 
tavaszától Pálffy György kezdeményezésére a HM KPO tagja, a katonai elhá-
rítás, majd a HM KPCsfség csoportfőnöke. 1948 szeptemberében letartóztatták 
és 1952-ig ítélet nélkül fogságban tartották, majd 5 év börtönre ítélték. Szaba-
dulása után fuvarozásból tartotta fenn magát. 1964-ben bűncselekmény hiánya 
címén rehabilitálták. KENYERES 2001; FÖLDY 1989; 
39 Korondi (Dergán) Béla György (Erzsébetváros, 1914. augusztus 16. – Buda-
pest, 1949. október 15.): 1937 és 1939 között csendőrtiszti tanfolyamot végzett, 
majd az ország különböző pontjain szolgált. 1942-től a budapesti Államvé-
delmi Központba helyezték. 1944. december 4-én a német titkosrendőrség le-
tartóztatta, ahonnan sikerült megszöknie. 1945. július 30-al a HM KPO-ra ke-
rült, ahol hírszerző alosztályvezető-helyettesnek osztották be. 1945. október 8-
től a katonai elhárítás főcsoportjának vezetőjévé. 1946. március 29-el az osztály 
határügyi részlegéhez helyezték át és megszervezte a határőrség elhárítását. 
1946. november 20-tól a Belügyminisztérium különböző vezető beosztásaiban 
szolgált. 1949. június 6-án letartóztatták és a Rajk-per egyik fővádlottja lett. 
1949. október 15-én kötél általi halálra ítélték és október 24-én kivégezték. 
1956-ban rehabilitálták. DÁVID 2012, 185-193. o. 
40 Nyerges Pál, dr. (Anarcs, 1914. május 23. – Caracas, 2000. december 31.): a 
háború alatt részt vett a magyar fegyverszüneti tárgyalások előkészítésében, 
ezért 1944. december 4-én a német titkosrendőrség letartóztatta. 1945. július 
23-án hivatásos századosi rendfokozatban osztották be a HM KPO-ra, ahol elő-
ször a nyilvántartó, majd katonai elhárító részlegeken szolgált. 1946. március 
25-el a határőrség hadműveleti, majd elhárító osztályának vezetője. 1946 dec-
emberében függelemsértés és szolgálati vétség miatt bűnösnek mondták ki, 
majd büntetése letöltését követően lefokozták. 1949-ben rendfokozatáról le-
mondott és kilépett a honvédségtől. FIGDER, PALASIK 1999, 169-170. o. 
41 Pataky (Bachner) Ernő (Mödlingen, 1913. január 21. – ? ): az Egyesült Izzó 
munkatársa, a háború alatt tartalékos műszaki tiszt. 1944. október 19-én el-
hagyta csapattestét és csatlakozott az ellenállási mozgalom katonai szervéhez. 
Pálffy György meghívására 1945. május 1-el, a HM KPO-ra kerülésétől a rádió-
felderítés vezetője. 1949-ben a Pálffy-per részeként őrizetbe vették és 1950. ja-
nuár 5-én elítélték. 1953-ban szabadult. 
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Az 1945. őszi választások számszerű eredménye és az 
FKGP elsöprő szavazati többsége mind a HM KPO-n, mind az 
osztály MKP pártszervezetének tagjai között számszerű és han-
gulati visszaesést váltott ki. Amikor az 1946. januári-februári 
időszakban felmerült, hogy Pálffy Györgyöt az osztályról más 
beosztásba helyezik, fel sem merült, hogy a lehetséges utód ne 
kommunista lett volna. Természetesen azt is nehéz lenne eldön-
teni, hogy az osztály vezetőit és beosztottait az MKP-hoz vagy 
az osztályvezető személyéhez fűzte-e valamilyen kapcsolat. 
Kornis Pál visszaemlékezése szerint a választásokat követően 
az osztályon elbizonytalanodtak a „baloldali pártok azon elemei, 
akik lelkesen, de minden ideológiai megalapozottság nélkül csatlakoz-
tak a párthoz, valamint azok, akik opportunizmusból csatlakoztak /és 
ezek sajnos sokan vannak/.”43 Mindez együttesen ahhoz vezetett, 
hogy az osztályon belül visszaesett a korábbi munkakedv, so-
kan várakozó álláspontra helyezkedtek, tétováztak. Pálffy 
György a mindennapi megélhetést egyre jobban ellehetetlenítő 
gazdasági helyzet mellett elsősorban politikai okokra, a válasz-
tási eredményekre vezette vissza az osztályon 1945. novemberi 
és decemberi időszakában tapasztalható problémákat. A leg-
rosszabb helyzet a Rádió csoport rádiótávírászainál volt. Őket 
a nélkülözhetetlen szaktudásuk miatt a volt 2. vkf. osztály állo-
mányából gyűjtötték össze és alkalmazták, de többségükben 
jobboldali beállítottságúak voltak, vagy legalábbis nem szimpa-
tizáltak a kommunistákkal. A másik oldalon azok a beosztottak 
álltak, akik nemcsak, hogy MKP párttagok voltak, de megköze-
lítőleg 50 fő részvételével az osztály helyi kirendeltségeire tá-
maszkodva körbeutazták az országot, agitáltak és tagokat tobo-
roztak a kommunista pártnak. 1946 nyarán a feladat ellátására 
már külön háromtagú bizottság állt fel,44 akik kétfős küldöttsé-
geket szerveztek, hogy bejárják a vidéket.45 

                                                      
42 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 138. o. 
43 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 82. o. 
44 A bizottság tagjai voltak: dr. Felkai Dénes, Kornis Pál, Párkány János. 
45 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 81-85., 89., 141. o. 
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Bár hivatalosan a baloldali kommunista és szociáldemok-
rata párt egységesen lépett fel és 1946 tavaszától még határo-
zottabb és egységesebb politikát hirdettek, a valóság eltért ettől. 
1945 májusa és 1946 januárja között a HM-ben nem, csak a HM 
KPO-n működött kommunista pártszervezet. Ez visszafelé is 
igaz volt, a szociáldemokraták rendelkeztek képviselettel a mi-
nisztériumban, de ugyanez nem volt elmondható a HM KPO-
ról.46 Az 1945 őszi országos nemzetgyűlési választásokat köve-
tően és a Baloldali Blokk megalakulásával egy időben Pálffy 
György támogatta, hogy a baloldali pártok, így különösen az 
MKP és a SZDP működjön együtt a minisztériumban. Zentai 
Vilmos szociáldemokrata államtitkár hasztalanul javasolta, 
hogy a HM KPO MKP pártszervezete hívja meg rendezvénye-
ire a SZDP Honvédelmi Minisztériumban működő pártszerve-
zetét, mivel Kornis Pál párttitkár elhatárolódott a javaslattól. 
Zentai Vilmos HM politikai államtitkár a két párt tagságának 
ezt a helyi aránytalanságát kívánta fegyverként használni az 
MKP-val szemben, eredménytelenül. Együttműködésre az 
MKP és SZDP egyesüléséig és az MDP 1948-as megalakulásáig 
nem került sor.47  

A honvédelmi ügyeken belüli kommunista befolyás erősí-
tésére az MKP a kezdetektől szervezte katonai konferenciáit, 
ahol a honvédség kommunista párttagjai gyűltek össze. Az első 
katonai konferenciát 1945 őszén tartották, amelyről a HM KPO-
on úgy emlékeztek meg, hogy „komoly jelentősége volt annak is, 
hogy a konferencia teljes bizalmáról biztosította a katonapolitikai osz-
tályt, irányt szabott az együttműködésnek és felszólította a hadsereg-
ben meglévő reakció felszámolásának meggyorsítására.”48 A második 

                                                      
46 RÁKOSI, SZABÓ 1967, 221-222. o.; GÁBOR 2001, 187-189. o.; ÁBTL. 4.1. A-
1363/2. 155. o. 
47 ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 82. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 80. o.; Ez az együttmű-
ködés már teljesen más alakot öltött és a kommunista irányvonal egyértelmű 
elsődlegességét hozta baloldalon. GÁBOR 2001 
48 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 52. o.; MUCS 1985, 44. o. 
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konferencia 1946. június 2-én volt, ahol – az MKP haza jelszava-
ival összhangban49 – az osztály és az irányítása alatt álló elhá-
rító szolgálat feladatát a politikai ellenfelek felszámolásában és 
a várható ellentámadás megakadályozásában jelölték meg.50 

1946 tavaszától az MKP honvédségen belüli terjeszkedésé-
nek és térnyerésének súlypontjai a HM KPO, az irányítása alá 
tartozó Határőrség és vele szoros kapcsolatban álló HM Sze-
mélyügyi Osztály voltak.51 A katonai államvédelem és az alá-
rendeltségébe tartozó szervek jelentős erőt képviseltek az MKP 
irányítása alatt és a párt politikai célkitűzéseinek támogatásá-
ban. A határőrség átszervezését követően 14+1 határvadász 
zászlóalj került kommunista irányítás és vezetés alá, tízezer fős 
létszáma alkalmassá tette arra, hogy fegyveres erőként támo-
gasson egy kommunista puccsot vagy elriassza a riválisokat.52 
 
 

Összegzés 
 
Fentiek alapján megállapítjuk, hogy akárcsak az 1945 utáni ma-
gyar belpolitikában, úgy a kommunista vezetésű HM KPO-n is 
a valós vélemény mindvégig a háttérben maradt. Háttérben 
maradt, mert az egyéni egzisztenciális okok a beosztottak párt-
tagság-választását korábban érdemben befolyásolták. Az egyet-
len törésvonal az 1945. november 4-i országos népképviseleti 
választások jelentették. Egy pillanatra a magyar társadalom el-
hitte, hogy van választási lehetősége a szovjet és kommunista 
iránnyal szemben. Ez belső morális válsághoz vezetett az osz-
tályon, de ahogy a magyar állampolgárok többsége nem, úgy 
az osztály beosztottai sem sejtették, hogy a hazai látszatsiker el-
lenére nem változtathattak hazájuk presztalinizálásán. A HM 
KPO nemcsak a katonai államvédelem szerve, hanem tényleges 
fegyveres erőt képviselő szervezet, hadsereg volt a hadseregen 

                                                      
49 GYARMATI 2011, 72-74. o. 
50 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 136. o. 
51 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 45. o. 
52 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 2. o. 
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belül. Irányítása kulcsfontosságúnak bizonyult a második vi-
lágháborút követő „átmeneti években”, ami egyértelmű MKP 
dominanciát feltételezett. 
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HAMERLI PETRA 
 

AZ ABESSZÍNIAI HÁBORÚ 
A MAGYAR–OLASZ KAPCSOLATOKBAN 

 
 
Az 1935. október 2–3-ára virradó éjjelen kirobbant abesszíniai 
háború volt az első valódi fegyveres összecsapás az 1918-ban 
véget ért világháborút követően.1 Az 1936 májusáig húzódó 
konfliktus jelentős változásokat idézett elő mind az olasz kül-
politikában, mind az európai nemzetközi viszonyokban. E vál-
tozások hatást gyakoroltak az olasz–magyar barátsági szerző-
dés 1927-ben bekövetkezett aláírása nyomán megerősödött ma-
gyar–olasz kapcsolatokra is. Tanulmányomban azt kívánom rö-
viden bemutatni, hogy Magyarországon miként fogadták 
Olaszország etiópiai akcióját, és a megváltozott olasz külpoli-
tika hogyan befolyásolta a két állam viszonyát. 
 
 

Az abesszíniai háború hatása az olasz külpolitikára  
Magyarország szempontjából 
 
Az abesszíniai háború meglehetősen élénk visszhangot váltott 
ki Magyarországon, amelyet sajtóhírek és politikai beszédek, 
feljegyzések mellett a diplomáciai körökben született jelentések 
is tanúsítanak. Bár a nyilvánosságnak szánt információk és a 
diplomaták titkos, bizalmas beszámolói számos esetben eltérést 
mutatnak, ezek olykor csak árnyalatnyi különbségeket, inkább 
diskurzusbeli eltéréseket jelentenek. Az etióp háború magyar-
országi fogadtatása kapcsán azonban markánsan különböznek 
egymástól a nyilvános és a nem nyilvános vélekedések. Ahhoz, 
hogy ennek oka érthetővé váljon, szükséges kitérni arra, hogy 
miként alakult Magyarország és Olaszország viszonya az 

                                                      
1 DI NOLFO 2015, 177. o. 
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abesszíniai háborút megelőzően, és a konfliktus milyen, ha-
zánkra nézve fontos változást eredményezett az olasz külpoli-
tikában. 

Magyarország, mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik 
pillére, és Olaszország az első világháborúban ellenfelekként 
néztek szembe egymással. Noha Olaszország eredetileg az 
1882-ben aláírt hármas szövetség révén a Monarchia és Német-
ország szövetségese volt, a háború kitörésekor pedig a semle-
gesség mellett foglalt állást, az antant az 1915. április 26-án alá-
írt londoni titkos szerződésben lefektetett területi ígéretekkel 
rávette az olasz kormányt a belépésre.2 A háborút követően 
azonban a Monarchia felbomlott, s a helyén megalakult új álla-
mok egyike, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság szintén igényt 
tartott – egyebek mellett – a szerződésben Olaszországnak ígért 
Isztriára és Dalmáciára,3 így a békekonferencián az olaszok nem 
kaphattak meg minden nekik ígért területet, ami csalódást oko-
zott az olasz társadalomban és a politikusok körében is. 

A későbbiekben kiéleződő olasz–jugoszláv konfliktus fő 
oka azonban nem az ígéretek betartásának elmaradása volt, ha-
nem sokkal inkább az, hogy Jugoszlávia puszta létével is hát-
ráltató tényezőt jelentett az olasz célok megvalósításában. Be-
nito Mussolini 1922-es hatalomra jutását követően ugyanis 
Olaszország Európát illetően a Balkánon és a Duna-medencé-
ben kívánt teret nyerni, a hosszú távú célok között pedig a Me-
diterráneum feletti hegemónia megszerzése és afrikai gyarmat-
birodalom kiépítése szerepelt.4 Az abesszin krízis abban a te-
kintetben jelentett fordulópontot Olaszország külpolitikájában, 
hogy míg a konfliktust megelőzően az olasz lépések elsősorban 
a balkáni és a közép-európai befolyás elérését célozták, addig a 

                                                      
2 Az ígéreteket lásd: DDI. Quinta serie, vol. 3. 470. irat. A londoni titkos szer-
ződés szövege, 1915. április 26. 
3 HORNYÁK 2004, 11. o. Az állam hivatalos neve 1929 októberéig Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyság volt, azonban mind a szakirodalom, mind a korabeli 
források használják a későbbi, „Jugoszlávia” elnevezést az 1929 előtti évekre 
vonatkozóan is. A továbbiakban én is ezt a tendenciát követem. 
4 CAROCCI, 1969. 13–14. o. és L.NAGY, 1995. 83. o. 
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háború kirobbanását követően az afrikai ambíciókra tevődött a 
hangsúly.5  

Földrajzi elhelyezkedésénél fogva Magyarország nyilván-
valóan a balkáni és a közép-európai térnyerésre vonatkozó 
olasz elképzelésekben töltött be fontos szerepet. A régió feletti 
befolyás eléréséhez Olaszország számára az első lépést Jugo-
szlávia kiiktatása jelentette. Noha az 1920-as évek elején az 
olasz kormány rövid ideig közeledett a délszláv államot is ma-
gában foglaló kisantanthoz, amely bilaterális egyezmények há-
lózataként alakult meg 1920–1921-ben, hamar bebizonyosodott, 
hogy Olaszország érdekeit inkább a jugoszláv-ellenes törekvé-
sek segíthetik elő. Mussolini korai elképzelései – nevezetesen a 
térség államai közötti együttműködést célzó Balkán-Locarno, 
illetve a dalmáciai olaszoknak privilégiumokat biztosító Net-
tuno-konvenciók – ugyanis megbuktak Belgrád ellenállásán.6 
Ennek eredményeképp Mussolini 1925–1926 tájékán visszatért 
a már 1918-ban, Vittorio Emanuele Orlando kormánya alatt jó-
váhagyott Badoglio-tervhez, amely a névadó Pietro Badoglio 
tábornok elképzelése nyomán Jugoszlávia körbekerítését, s 
belső, etnikai ellentéteinek fokozásával történő gyengítését, il-
letve felbomlasztását célozta.7 A tervezet kivitelezéséhez Olasz-
ország a területi konfliktusok miatt ugyancsak jugoszláv-elle-
nes államokra, azaz Albánia, Bulgária, Románia és Magyaror-
szág segítségére számíhatott.8 

A fentiekkel tökéletesen tisztában volt a magyar kormány 
is, így a miniszterelnök, Bethlen István kidolgozott koncepciót 
vázolt fel Magyarország és Olaszország együttműködésére vo-
natkozóan. Mivel hazánk a trianoni békeszerződésben foglalt 

                                                      
5 ORMOS 1969a, 29. o.  
6 HORNYÁK 2004, 191–201. o. Mussolininak 1925-ben nem sikerült nyélbe 
ütnie a balkáni államok közötti együttműködést célzó Balkán-Locarnót, és 
ugyanebben az évben a jugoszláv parlament elutasította a Nettuno-konven-
ciók ratifikálását. 
7 BUCARELLI 2006, 23. o. 
8 HORNYÁK 2004, 27. o. A jugoszláv-ellenes olasz célokat szolgálta az Albá-
niával kötött I. és II. tiranai paktum (1926 és 1927), valamint az olasz–román 
barátsági szerződés (1926).  
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rendelkezések értelmében – amellett, hogy az országot a dön-
téshozó nagyhatalmak hadi korlátoknak és a magas jóvátételi 
kötelezettségnek vetették alá – elveszítette területének kéthar-
madát, amely jelentős lélekszámú magyar nemzetiségű lakos 
határon túlra kerülését is eredményezte, Bethlen elgondolásá-
ban azok revíziója első helyen szerepelt.9 A miniszterelnök a 
Kárpátok mentén húzódó védvonal visszaszerzésének szüksé-
gességét az úgynevezett „szláv veszéllyel” indokolta, amely 
szerint Magyarországot az a veszély fenyegette, hogy revízió 
elmaradása esetén a szlávok – akiket a kisantant, és az egyre 
erősödő Szovjetunió tömörített – bekerítik az országot. A reví-
ziós célok elérésében Bethlen a nagyhatalmak közül Olaszor-
szágra számított, amely a szlávok – különösen a délszlávok – 
természetes ellenfeleként szintén érdekelt volt a versailles-i bé-
kerendszer felülvizsgálatában. A miniszterelnök úgy véleke-
dett, hogy Magyarország az olaszok bábáskodása alatt közeled-
hetne Romániához is, amelynek érdekeivel ugyancsak ellentét-
ben állt a szovjet terjeszkedés, végcélja pedig az olasz–magyar–
német együttműködés lett volna, amelyben Olaszország és Né-
metország ellensúlyozták volna egymást, lehetővé téve – a te-
rületeit időközben visszanyert – Magyarország politikai önálló-
sodását, és közép-európai vezető szerepét.10 A „szláv veszély-
ről” való véleményét és a magyar–olasz együttműködés szük-
ségességét Bethlen az 1927 áprilisában zajló római látogatása 
során Mussolininak és az olasz külügyi államtitkárnak, Dino 
Grandinak is kifejtette.11 

A revízió legfőbb akadályát a Magyarországtól jelentős 
nagyságú területeket szerzett utódállamok által formált kisan-
tant jelentette, amelynek elsődleges célja – a Habsburg-restau-
ráció megakadályozása mellett – az első világháborút követően 
kialakult status quo megőrzése volt.12 A magyar és az olasz ér-
dekek ezen a ponton találkoztak egymással. Ha ugyanis – olasz 

                                                      
9 ORMOS 1971, 133. o. 
10 Uo, 140–143. o. 
11 ASMAE. Archivio di Dino Grandi (1920–1977). Busta 8. Fasc. 76. Sottofasc. 
4. Mussolini feljegyzése Bethlennel folytatott beszélgetéséről, 1927. április 4. 
12 ÁDÁM 1981, 5. o. 
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szempontból megközelítve a kérdést – Magyarország a revízió-
val visszakapta volna a Délvidéket, az Jugoszlávia gyengülését 
jelentette volna. Magyar szemszögből tekintve, amennyiben az 
olaszok jugoszláv-ellenes terveit sikerült volna véghezvinni és 
előidézni a délszláv állam felbomlását, úgy a kisantant is fella-
zult volna, megszüntetve a revízió akadályát. 

A két állam közötti érdekegyezőségnek köszönhetően – 
hosszas tárgyalásokat, taktikázást követően – 1927. április 5-én 
aláírták az olasz–magyar barátsági, békéltető eljárási és válasz-
tott bírósági szerződést, amely virágzó együttműködést ered-
ményezett a kék állam között. A magyar–olasz viszony – kisebb 
hullámvölgyeket leszámítva – a két világháború közötti idő-
szak egészében jónak mondható, 1934 végéig pedig Olaszor-
szág jelentette Magyarország legfontosabb külpolitikai partne-
rét. Az elsősorban a magyar revízió elősegítésére és a Jugoszlá-
vián belül szerveződő horvát és macedón szeparatista csopor-
tok (Usztasa, VMRO) támogatására irányuló politikai kapcsola-
tok mellett virágzott a kulturális együttműködés, és nem voltak 
elhanyagolhatóak a gazdasági kooperációra irányuló lépések 
sem.13 

Ezt a szoros együttműködést árnyékolta be az abesszíniai 
háború kirobbanása azáltal, hogy ekkortól kezdve Olaszország 
szinte csak az afrikai terveire koncentrált,14 ami értelemszerűen 
azt eredményezte, hogy Magyarország háttérbe szorult az ola-
szok fontossági sorrendjében. Etiópia lerohanásának fontos 
előzménye volt, hogy 1935. január 5-én Mussolini és Franciaor-
szág miniszterelnöke, Pierre Laval benemavatkozási egyez-
ményt írtak alá, továbbá megállapodtak bizonyos afrikai gyar-
matok hovatartozásáról is. A Mussolini–Laval paktum értelmé-
ben Olaszország részvényhez juthatott Etiópiában, továbbá 
megszerezhette az egyetlen abesszin vasútvonalat, amely alkal-
mas volt arra, hogy az Etiópia elleni hadjárathoz a felvonulást 

                                                      
13 A két világháború közötti magyar–olasz kapcsolatokról több tanulmányt 
írtam már. A legátfogóbbak: HAMERLI 2015, HAMERLI 2017a, HAMERLI 
2017b.  
14 ORMOS 1969a, 17. o. 
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és utánpótlást biztosíthassa. Ebből Mussolini arra következte-
tett, hogy Franciaország nem fog szót emelni az olasz akció el-
len.15 Azt, hogy Mussolini nemcsak utólag magyarázta Laval 
hozzáállásának félreértelmezésével az etiópiai akcióját, hanem 
valóban így értelmezte az elhangzottakat, alátámasztja az, hogy 
az olasz politikai körökben már a franciákkal való tárgyalások 
legelején arról folytak az eszmecserék, hogy a francia–olasz 
megállapodás megnyitja majd Olaszország számára az utat az 
afrikai állam megszerzéséhez. A Palazzo Chigiben úgy véle-
kedtek, hogy Etiópia egyfajta kárpótlást jelenthet az első világ-
háborút követően elszenvedett sérelmekért.16 
 
 

Az abesszíniai háború visszhangja Magyarországon 
 
Az abesszíniai háború17 kirobbantásának közvetlen ürügye az 
úgynevezett Val-Val incidens volt 1934 decemberében, amikor 
is etióp katonák megtámadták az oázis kútjánál állomásozó, 
olasz szolgálatban lévő helyőrséget. Bár az incidensnek olasz 
beavatkozással gyorsan sikerült véget vetni, az eset révén Mus-
solini később az etióp támadásra adott lépésként tudta feltün-
tetni Abesszínia lerohanását.18 

A Népszövetségnek Etiópia is tagja volt, így megszállását 
követően segítségért fordulhatott a tanácshoz, amely október 9-
én kelt feljegyzésében gazdasági szankciókat rótt ki Olaszor-
szágra. Elsősorban a britek kereskedelmi érdekeit figyelembe 
véve, a szankciók nem terjedtek ki olyan, stratégiai és katonai 
szempontból fontos termékek behozatalának korlátozására, 
mint például a vas, vagy a kőolaj.19 Így a szankciók önmaguk-
ban mintegy látszatfenntartó szereppel bírtak, mivel bevezeté-

                                                      
15 ORMOS 1969b, 350. o. 
16 DE FELICE 1974, 396–400. o. 
17 Az abesszíniai háború eseménytörténetét részletesen lásd: ORMOS 1970, 
96–180. o. és DE FELICE 1974, 597–757. o. 
18 ORMOS 1970, 40–42. o. 
19 DI NOLFO 2015, 181. o. 
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süket követően Etiópia úgy érezhette, hogy az ország ellen el-
követett agressziót a Népszövetség Tanácsa megbüntette, azon-
ban a valóságban a korlátok nem jelentettek akadályt Olaszor-
szág számára a hadművelet folytatásában.  

Az olasz–etióp háború hosszú távú hozadéka, hogy Olasz-
ország elveszítette a lehetőségét mind a Franciaországgal, mind 
a Nagy-Britanniával való kapcsolatok szorosabbra fűzésének, s 
Mussolini számára az egyetlen potenciális nagyhatalmi szövet-
séges Németország maradt.20 Ennek köszönhetően 1936. októ-
ber 25-én Németország és Olaszország egyezményt írt alá a jö-
vőbeni politikai együttműködésükről, amely Berlin–Róma ten-
gely néven vált ismertté. Ezzel látszólag valóra váltak Gömbös 
Gyula miniszterelnök céljai, aki már 1927-ben így nyilatkozott 
a Magyarság című napilap hasábjain: „Ami a külpolitikát illeti, úgy 
látom a helyzetet, hogy a fajvédők által régóta hangsúlyozott elv, hogy 
Európa külpolitikai egyensúlya Berlin és Róma tengelyében kere-
sendő, most megvalósul. Magyarországra nézve elérkezett a döntő pil-
lanat: vagy csatlakozunk a Berlin és Róma tengelye által meghatáro-
zott külpolitikai koncepcióhoz, vagy ellene foglalunk állást egy balkáni 
orientációval.”21 Nyilatkozatában Gömbös nem rejtette véka alá, 
hogy az olasz–német együttműködést, és az ehhez történő ma-
gyar csatlakozást a revízió sikerének kulcsaként látta.22 A né-
met–olasz közeledést előidéző abesszíniai konfliktus azonban 
Olaszország meggyengülését eredményezte, s 1935-re nyilván-
valóvá vált az európai, köztük a magyar politikusok számára is, 
hogy az olasz állam nem képes Németországgal egyenlő ha-
talmi potenciált képviselni, így előbb-utóbb fel kell majd adnia 
a közép-európai pozícióját, ami a térség német hegemóniájához 
vezet.23  

Magyarországot nem érte válatlanul az abesszíniai háború 
kirobbanása, miután Mussolini már tavasszal kifejtette Villani 

                                                      
20 ORMOS 1969. 387–393. 
21 MAGYARSÁG, 1927. január 1. 3. „Politikusok nyilatkoznak az országgyű-
lés feladatairól és a külpolitika problémáiról.”  
22 Uo. 
23 ORMOS 1969a, 26. o. 
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Frigyes római magyar követnek, hogy „afrikai terveit minden ren-
delkezésre álló eszköz felhasználásával meg kívánja valósítani és el van 
tökélve a fegyveres akció megindítására”.24 A magyar politikusok 
az akciót – miként a francia–olasz viszony korábbi megerősö-
dését sem – nem fogadták kitörő örömmel, s a konfliktus kirob-
banását követően először úgy vélekedtek, hogy amennyiben a 
Népszövetségben dönteni kellene az Olaszország ellen esetle-
gesen bevezetendő szankciókról, úgy Magyarország a szavazás 
során tartózkodni fog. Colonna és a budapesti olasz követségi 
titkár, Baldoni azonban kijelentette, hogy a tartózkodás nem fe-
lel meg annak, ahogyan Mussolini értelmezi a magyar–olasz 
barátságot.25 

Ezt figyelembe véve, az Olaszországgal fennálló jó vi-
szonyra való tekintettel a magyar politikusok végül nyíltan ál-
lást foglaltak a szankciók bevezetése ellen. „Azért nem fogadtuk 
el az Olaszország ellen tervezett szankciókat, mert ezt így kívánja tő-
lünk az az etikai alap, amelyre a magyar külpolitika fel van építve. 
Amikor ugyanis két félről van szó, egy Afrikában élő állam lakosságá-
ról és a mi olasz barátainkról, az csak természetes, hogy a magyar hű-
ség jegyében – amely mindig vezérlő csillaga volt és lesz a magyar po-
litikának – nem szavazhattunk a mi barátunk: Olaszország ellen.”26 – 
magyarázta meg a döntést beszédében Gömbös. 

Hasonlóan fogalmazott az egykori kormányfő, Bethlen is, 
kifejtve, hogy véleménye szerint az első világháborút követően 
kialakult status quót nem lehet szankciók útján megvédel-
mezni, mivel a fennálló rend Európa több államában visszatet-
szésre talált. Így az efféle intézkedések ahelyett, hogy elősegí-
tették volna a kontinens államai közötti békét, inkább tovább 
mélyítették a meglévő szakadékokat.27 Colonna örömmel szá-

                                                      
24 Uo, 19. o.  
25 MNL OL. K 64. 63. csomó. 1935 – 23. tétel. 664. (Aláírás nélkül). Napi jelen-
tés, 1935. október 8. 
26 VONYÓ 2004. 689–690. o. Beszéd a NEP Nagytanácsának gyűlésén, 1935. 
október 11. 
27 ASMAE. AA. PP. 1931–1945. Ungheria. Busta 12. Fasc. Rapporti politici. Te-
lepresso n. 12234/1640. Colonna Mussolininak, 1935. november 17. 
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molt be Mussolininak arról, hogy József főherceg is elégedett-
ségét fejezte ki az olaszok afrikai sikerei láttán, s gyarmatosító 
szándékukat jogosnak ítélte annak fényében, hogy a párizsi bé-
kekonferencián Olaszországot nem jutalmazták meg kellőkép-
pen a szövetségesei a háborús áldozatvállalásért. A főherceg ki-
tért a magyar és az olasz politikai érdekek egyezésére, és a Né-
metországgal való jó viszony kiépítésének szükségességére, mi-
közben nem mulasztotta el felhívni a budapesti olasz követ fi-
gyelmét arra, hogy Franciaország nem támogatja a magyar re-
víziót.28 

A magyar politika ezzel látszólag támogatta Olaszországot 
az abesszin konfliktus során, és az Olaszország ellen népszövet-
ségi intézkedést elrendelő Anglia és Franciaország politikai ku-
darcát kívánta. Ebből azonban hiba lenne azt a következtetést 
levonni, hogy Magyarország egyetértett volna az akcióval. In-
kább úgy értékelhető az állásfoglalás, hogy a hivatalos magyar 
vélemény nyilvánvalóan nem lehetett elítélő Olaszországgal 
szemben, amely a nagyhatalmak közül egyedüliként fejezte ki 
nyíltan a magyar revíziós törekvések támogatására való hajlan-
dóságát.29 A kulisszák mögött azonban bizonyos ellenérzések is 
megfogalmazódtak. Tekintve, hogy a magyar vezetés attól tar-
tott, hogy az etióp háború évekre lefoglalja majd Olaszorszá-
got,30 a Herczeg Ferenc által vezetett Magyar Revíziós Liga tag-
jaiban felmerült az a gondolat, hogy esetleg célravezetőbb lenne 
Nagy-Britannia segítségéért folyamodni a revízió kivitelezése 
érdekében. Ez a csoport úgy vélekedett, hogy az etióp konflik-
tus kérdésében Magyarországnak semleges álláspontot kellett 
volna elfoglalnia annak érdekében, hogy a kapu nyitva marad-
jon Anglia felé, de ugyanakkor ne égessék fel az Olaszország-
hoz vezető hidat sem.31  

Mindazonáltal egy hónappal később az olasz politikusok 
megkönnyebbülten értesülhettek arról, hogy az angolbarát 

                                                      
28 Uo. Telepresso n. 11340/1522. Colonna Mussolininak, 1935. október 23. 
29 RÉTI 2003, 104–105. o. 
30 ORMOS 1969a, 47–48. o. 
31 ASMAE. AA. PP. 1931–1945. Ungheria. Busta 13. Fasc. Rapporti anglo–ung-
heresi. Telepresso n. 11341/1523. Colonna Mussolininak, 1935. október 21. 
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megnyilvánulások nem a társadalom többségének véleményét 
képviselik, hanem csak egy kisebb csoport állásfoglalását, 
ugyanis a Népszövetség előtt Magyarország nyíltan állást fog-
lalt a szankciók bevezetése ellen.32 Erről Horthy Miklós kor-
mányzó évekkel később így emlékezett meg a memoárjában: 
„Mussolini az 1935 januárjában Lavallal kötött megegyezése alapján 
azt tételezte fel, hogy Franciaország nem tanúsít majd ellenkezést, ha 
Olaszország terjeszkedési törekvése a közeli Tunisz helyett a távol eső, 
alig civilizált Abesszínia felé fordul. Mussolini a stresai értekezleten, 
amely a németeknek a rajnai tartományba való bevonulásával foglal-
kozott, félreérthetetlen célzást tett afrikai szándékaira; és mivel az an-
golok semmi észrevételt nem tettek ez ellen, Mussolini azt hitte, hogy 
erről az oldalról is belenyugvásra számíthat. Minthogy Magyarország 
kapcsolata Olaszországhoz időközben egyre mélyebb lett, és szerződé-
sekben megszabott, határozott alakot is öltött, semmi okunk sem volt 
rá, hogy az értelmetlen szankciókhoz csatlakozzunk.”33 A kor-
mányzó szavait úgyszintén értelmezhetjük úgy, hogy a szank-
ciók elleni állásfoglalás inkább az évek során szorossá vált ma-
gyar–olasz kapcsolatoknak szólt, mintsem az olasz politikai lé-
pés iránti maradéktalan helyeslésnek. 

* 
Ily módon elmondható, hogy Magyarország ambivalensen vi-
szonyult az abesszíniai háborúhoz. Mussolinit, mint láthattuk, 
az bírta rá Etiópia lerohanására, hogy maga mögött vélte Fran-
ciaország támogatását. A francia–olasz megegyezés viszont el-
lentétes volt Magyarország érdekeivel, mivel Franciaországot a 
magyar vezetés a revíziót leginkább akadályozó kisantant párt-
fogójaként tartotta számon. Ennek fényében a Mussolini–Laval 
féle paktum elhidegülést hozott a magyar–olasz kapcsolatok-
ban,34 annak ellenére, hogy Mussolini kifejtette, hogy nézete 
szerint a megállapodás révén el lehet érni, hogy Franciaország 

                                                      
32 Uo. Telegramma in arrivo n. 8491. Colonna Mussolininak, 1935. november 
13. 
33 HORTHY 2012, 183. o.  
34 ORMOS 1969a, 21. o. 
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a közeljövőben a revíziós politika támogatója legyen. Erre azon-
ban a magyar vezetők nem láttak esélyt.35 Ez a franciákkal való 
olasz együttműködés, valamint az, hogy az olasz külpolitika 
súlya Afrikába tevődött át, egyfelől ellenérzést váltott ki a ma-
gyar kormányból az abesszíniai háború iránt. Másfelől viszont 
a konfliktus azáltal, hogy Etiópia lerohanását követően nyilván-
valóvá vált, hogy e lépésével Mussolini elveszítette Anglia és 
Franciaország támogatását, megcsillantotta a magyarok által 
évek óta óhajtott német–olasz közeledés lehetőségét,36 amit a 
Berlin–Róma tengelyt létrehozó megállapodással megvalósult. 

Ettől kezdve mind Magyarország, mind Olaszország poli-
tikáját jelentősen befolyásolták a német lépések, s bár a ma-
gyar–olasz kapcsolatok továbbra is erősek maradtak, elmond-
ható róluk, hogy csak Németország árnyékában vizsgálhatóak. 
Ezt alátámasztja, hogy az 1927-ben megfogalmazott célok, ne-
vezetesen a revízió és a jugoszláv-ellenes olasz lépések tekinte-
tében a két állam csak német támogatással ért el (rész)sikereket. 
Ezek a sikerek két okból is csupán részleges eredményeket je-
lentettek. Egyfelől Németország számított döntő tényezőnek 
Olaszország helyett abban, hogy a revízió és Jugoszlávia fel-
bomlása miként valósult meg, másfelől mind Magyarország te-
rületi gyarapodásának, mind a délszláv állam átmeneti meg-
szűnését előidéző Független Horvát Államnak (Nezavisna 
Država Hrvtaska, NDH) véget vetett az, hogy a tengelyhatal-
mak vereséget szenvedtek a második világháborúban. 
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35 MNL OL. K 64. 63. csomó. 1935 – 23. tétel. 5. Villani Kányának, 1935. január 
3. 
36 Uo. 844. Villani Kányának, 1935. december 21. 
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Summary:  
The Abyssinian War in the Hungarian–Italian Relations 

 
The Abyssinian War (1935–1936) was the result of Benito Mus-
solini’s colonialist ambitions towards Africa and the Mediterra-
nean region. It meant a turning point in Italy’s foreign policy, 
which previously concentrated mainly on gaining influence in 
Central Europe and in the Balkans. Because of its location, Hun-
gary had an important part in helping these latter aspirations. 
When Italy began to focus on its African ambitions, the sig-
nificane of the Hungarian–Italian relations decreased.  
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These circumstances determined the Hungarian attitude to-
wards the Abyssinian War, which can be considered to be am-
bigious. As the Hungarian political élite was aware of the facts 
mentioned above, the Government did not really welcome the 
Italian action. However, in view of the Hungarian–Italian fri-
endship, Hungary decided to vote against the sanctions given 
to Italy by the Council of the League of Nations. Another state-
ment of the Hungarians was that the Abyssinian War would 
waste the Italian Army’s force, which, as a long run, caused the 
weakening of Italy’s position in the international relations’ 
system.  
 
Keywords: Hungarian–Italian Relations, Abyssinian War, Fas-
cist Foreign Policy, Italian Colonialism, International Relations. 
 



 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOÓ ANDRÁS 
 

VÁLSÁGOK UTÁN, ARMAGEDDON ELŐTT. 
DÉTENTE ILLÚZIÓK ÉS AZ OSZTRÁK–MAGYAR 

MONARCHIA GYENGÜLŐ POZÍCIÓJA AZ ELSŐ 

VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN 
 
 
1911-től, a hatalmi diplomáciában – számolva egy nagy össze-
csapás elkerülhetetlenségével – az addigra kialakult szövetsé-
geken és nagyhatalmi partnerségeken (hármas szövetség, hár-
mas antant) túlmutató elgondolások is születettek. Kísérletek 
történtek a megelőző évek ellentéteinek mérséklésére. A meg-
lévő hatalmi csoportosulások mellett, különösen az Osztrák–
Magyar Monarchia esetében, szövetségese Németország szá-
mára pedig úgyszintén, szükségesnek mutatkozott a sajátos és 
különálló érdekeket szolgáló útkeresés, sokszor gazdasági, 
vagy pénzügyi okokból is, de sok egyéb megfontolás is szerepet 
játszott. A Monarchián belül Magyarország például jelentős 
kölcsönt kívánt szerezni a francia pénzpiacról.1 A magyar kor-
mány tárgyalásokat folytatott, és a franciák rövidebb ideig 
késznek mutatkoztak a kiemelkedőnek ígérkező hitelügylet tá-
mogatására, egészen addig, amíg az orosz sajtóban frontális tá-
madás nem indult a tervezett lépések ellen, táplálva azt a meg-
győződést, hogy a rendelkezésére bocsátott összeget a Monar-
chia majd hadicélokra használja fel. Ezt azután a francia lapok 
is hangoztatni kezdték, kiemelve, hogy a kölcsönt Oroszország 
„ellenségeitől” meg kell tagadni. A közhangulat kedvezőtlen 
fordulata eltántorította a francia vezetést a tranzakció melletti 
fellépéstől. A brit diplomácia szintén a hitelnyújtás ellen érvelt.2 
A Foreign Office mérvadó irányítói úgy vélték, hogy sem a 

                                                      
1 BRIDGE 1972, 177. o. 
2 JESZENSZKY 1994, 260. o., BD V., 814. o., Nr. 875., 1909. december 28. 
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francia, sem pedig a brit kormánynak nem szabad a kölcsönfel-
vételt „megkönnyítenie” olyan államok számára, amelyek Né-
metországgal ápolnak szoros kapcsolatokat.3 

Wekerle Sándor kormánya a kútba esett francia hitelfelvé-
teli kísérlet után Londonhoz fordult, és már-már sikerült meg-
állapodnia egy tízmillió fontot biztosító bankszindikátus felál-
lításáról, a Foreign Office azonban végül a kölcsön folyósítása 
ellen foglalt állást. Esme Howard budapesti brit főkonzul talá-
lóan állapította meg, hogy az elutasítás miatt „nolens volens” 
válik majd szorosabbá a dualista Monarchia függése Németor-
szágtól.4 1911. december 11-én a mondottak ellenére is újabb 
tárgyalások kezdődtek Franciaországgal egy 450 millió frankos 
hitelkeretről. Jóllehet francia kollégájával együtt a bécsi brit 
nagykövet Sir Fairfax Cartwright, aki lelkes híve volt Ausztria–
Magyarország közelítésének a hármas antanthoz, elkövetett 
mindent, hogy a kölcsön folyósítását minden hazájában felho-
zott ellenérv dacára elérje, ezúttal a francia kormány bizonyult 
jóval elutasítóbbnak. 1912 elejére a Monarchia vezetői feladták 
a reményt, a Foreign Office pedig elégedettséget mutatott a köl-
csönügylet kudarca felett. A Monarchia pénzügyi helyzete 
1911-től kezdve romlott, amiben szerepet játszott az angol és a 
francia tőke fokozatos, de egyre érezhetőbb kivonulása az oszt-
rák piacról.5 

1911 szeptemberében egyre valószínűbbé vált, hogy Olasz-
ország és Törökország között háború lesz az észak-afrikai Tri-
polisz birtoklásáért. A Monarchia tartózkodott mindenfajta be-
avatkozástól, Londonban pedig nem láttak okot arra, hogy az 
olaszok kedvét az egyébiránt kalandornak tekintett vállalkozá-
suktól elvegyék. Amikor 1911. szeptember 29-én Olaszország 
hadat üzent a törököknek, mind Ausztria-Magyarország, mind 
Nagy-Britannia semlegességüket deklarálták.6 Az osztrák–ma-
gyar külügyminiszter, Alois Lexa Aehrenthal aggódott, hogy az 

                                                      
3 BD VIII., 441. o., Nr. 341., 1910. szeptember. 
4 JESZENSZKY 1994, 261. o. 
5 BRIDGE 1972, 177. o., LÖDING 1969, 3. o. 
6 BD IX./1., 287. o., Nr. 254., 1911. szeptember 30., v.ö. BRIDGE 1972, 180. o. 
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ottomán birodalom a háborút nem képes megvívni és hamaro-
san széthullik, de Olaszországgal, mint a Monarchia szövetsé-
gesével szemben visszafogott álláspontra helyezkedett. London 
nem volt hajlandó közvetíteni a török Porta és az olasz kormány 
között. Az olaszok támadását erkölcsileg ugyan elítélték, de a 
politikai számítás jóval lényegesebb volt.7 Winston Churchill is 
úgy vélte, hogy „túlontúl is egyértelmű” a Balkánon kialakuló-
ban lévő, Németország, Ausztria-Magyarország és Törökor-
szág által reprezentált politikai együttműködés, ezért Nagy-
Britanniának „minden téren” Olaszországot kell támogatnia, 
mégpedig erkölcsi megfontolásoktól függetlenül. Németor-
szág, Ausztria–Magyarország, Törökország, sőt velük együtt 
még Románia is, egymással szövetkezve, „veszélyes” frontot 
alkothattak volna Churchill vélekedése szerint, így a nemzet-
közi „egyensúly” csak akkor maradhatott továbbra is kedvező 
Anglia számára, ha minden előzetes feltételtől függetlenül áll-
nak Olaszország oldalára.8 London beavatkozásra azonban 
nem gondolt. A brit sajtó morális szempontokat hangoztatva 
ítélte el az agresszort, a külügy pedig ezalatt eredményesen 
igyekezett fellépni annak érdekében, hogy a Times kritikus 
hangnemét mérsékelje. A Foreign Office azt is szorgalmazta, 
hogy a „törökbarát agitációt” minél inkább „fojtsák el”. A kül-
ügyminisztériumi sajtóiroda utasítást kapott, hogy ne adjon ki 
olyan információkat, amelyek alapján a brit hivatalos véle-
ményt az olaszokkal ellenségesnek lehet beállítani. Mindez a 
német vezetésű hármas szövetség közvetett gyengítését szol-
gálta.9 

Bécs a német külügyi vezetéssel összhangban ekkor abban 
reménykedett, hogy Olaszország – amelyben szövetségesként 
korántsem bíztak már – gyarmatszerző „kalandjával” komoly 
ellentétbe sodorja magát a Földközi-tengeren ugyancsak érde-
kelt Franciaországgal és főleg Angliával, ezáltal pedig ismét 
jobban ráutalt lesz két régi szövetségesére. Bécsben Aehrenthal 

                                                      
7 BRIDGE 1972, 181. o. 
8 UO., ill. BD IX./1., p. 278., Nr. 240., 1911. szeptember 26. 
9 BRIDGE 1972, 181. o., BD IX./1., Nr. 257. 
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közös külügyminiszter meg is állapította, hogy az adott hely-
zetben Olaszországnak elemi érdeke, hogy Németország és 
Ausztria-Magyarország „barátságát évekre biztosítsa” a maga 
számára. A Monarchia diplomáciájának irányítója nem titkolta, 
hogy számára igen „megfelelő” az olaszok észak-afrikai lekö-
töttsége.10 A német fővárosba ráadásul kedvező hírek futottak 
be, melyek szerint az olasz miniszterelnök és a király is késznek 
mutatkoztak arra, hogy a hármas szövetséget minden változta-
tás nélkül rövid időn belül megújítsák.11 

A németek borotvaélen táncoltak, egyensúlyozva a „szö-
vetséges” (Olaszország) és a „barát” (Törökország) között. Ber-
lin így javaslatot tett Londonnak a közös fellépésre, de nem ta-
lált kedvező fogadtatásra a brit külügyi vezetésnél.12 Vilmos 
császár Theobald von Bethmann-Hollweg német kancellár in-
tencióival szemben erőteljesen síkra kívánt szállni a törökök ol-
dalán, meg volt ugyanis győződve arról, hogy az olaszokat csak 
Anglia bujthatta fel a háborúra. A Monarchiát viszont a háború 
hatásai aggasztották a balkáni status quo tekintetében, és im-
már nehezen viselt, kényszerű függősége is a németektől.13 

A tripoliszi háború folyamán a bécsi külügyminisztérium, 
azaz a császárvárosi épületének helyéről ismert és emlegetett 
Ballhausplatz számára nehéz volt lépést tartani a német diplo-
mácia nem egyeztetett manővereivel, mialatt egyre nyilvánva-
lóbbá vált, hogy legyen szó Rómáról vagy Konstantinápolyról, 
mindenütt általában a másodhegedűsi szerepet kénytelen vál-
lalni. Berlin viselkedésének magyarázatát Aehrenthal az angol-
német ellentétben vélte felfedezni. Ugyanis a német fővárosban 
szerinte attól tartottak, hogy az olasz-török háborúban sérülhet-
nek az ottomán birodalom területén nem sokkal korábban sike-
resen megerősített német pozíciók, lévén hogy: Nagy-Britannia 
titkon Olaszország támogatója, miközben – mint az olaszok 

                                                      
10 FISCHER 1969, 206. o., ill. GP XXX./2., 497-499. o., Nr. 11 218., 1911. novem-
ber 9. 
11 GP XXX./2., Nr. 11 217., 1911. júl. 31. 
12 BRIDGE 182. o., ill. BD IX./1., 303-304. o., Nr. 276., 1911. október 9. 
13 FISCHER 1969, 206. o., ÖUA III., 436. o., Nr. 2756., 1911. október 11., BRIDGE 
1972, 183. o. 
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szövetségesének – a háború ódiumát mégis Németországnak 
kell viselnie. Ezért kezdett a német diplomácia a Balkánon aktí-
vabb politikába, mialatt az olaszok igényeit mérsékelni kívánta. 
Mindeközben Berlin megfeledkezett arról, hogy a török biroda-
lom jövője tekintetében igencsak érdekelt szövetségese, Auszt-
ria-Magyarország véleményét előzetesen kikérje.14 Bécsben bi-
zalmatlanabbá váltak a fő szövetségessel szemben. 

A tripoliszi háború nem bizonyult jó alkalomnak ahhoz, 
hogy Ausztria-Magyarország Németországtól független külpo-
litikát demonstráljon és önállóan kooperáljon például Nagy-
Britanniával. A Foreign Office azonban így is alapvetően ked-
vezően ítélte meg az osztrák-magyar külügyminisztert. 1912 
februárjában Aehrenthal halálhíre osztatlan részvétet keltett az 
egész brit politikai vezetésben. Politikáját – dacára néhány év-
vel korábbi rossz megítélésének – jótékony hatásúnak minősí-
tették, amely „visszafogta” Ferenc Ferdinánd főherceg és trón-
örökös növekvő befolyását, éppúgy, mint adott esetben a német 
szövetségest is.15 

Az új közös külügyminiszter, Leopold Berchtold gróf, nem 
számíthatott ugyanarra a bizalomra Londonban, amelyet előd-
jének, ha nehezen és hosszabb idő után is, de sikerült kivívnia. 
Erősek voltak a kételyek abban a vonatkozásban, hogy meny-
nyire sikerül majd ellenállnia a német befolyásnak. Berchtold 
lelkiismeretes és nagy munkabírású diplomata volt, mégis sok-
kalta inkább hajlott arra, hogy ne bízzon saját – Aehrenthaléhoz 
alapvetően hasonló – status quo és békepárti elgondolásaiban, 
így nagyobb eséllyel hagyatkozott mások tanácsaira. A Monar-
chia külpolitikája váratlanul több különböző személy akarata és 
befolyása alá került (pl. Ferenc Ferdinánd, Conrad von Hötzen-
dorff), és a Ballhausplatzon megsokasodtak az eltérő irányvo-
nalat proponáló legkülönfélébb elképzelések.16 A trónörökös 
növekvő befolyására egyértelműen utalt, hogy az Aehrenthal 

                                                      
14 TOBISCH 1994, 95. o. 
15 BRIDGE 1972, 191-192. o., ill. BD IX./1., 535-536. o., Nr. 542., 1912. január 18. 
16 BRIDGE 1972, 193. o. 
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által utódként megjelölt három személy, mégpedig Burián Ist-
ván gróf közös pénzügyminiszter, Szécsen Miklós gróf párizsi 
nagykövet és Berchtold közül, kettővel szemben Ferenc Ferdi-
nánd ellenvetését jelezte. Aehrenthal egyik lehetséges utódja-
ként jelölte meg Berchtoldot, de nem az első helyen.17 Túlzás 
lenne a trónörökös akaratát döntőnek minősíteni, ugyanis 
Berchtold személyéhez Ferenc József is ragaszkodott, egy egész 
sor kiváló és tapasztalt diplomatával szemben, akiket neki sze-
mélyesen Berchtold ajánlott maga helyett, mivel a posztot – 
amelyre már elődje súlyos betegsége idején felkérték – eleinte 
egyáltalán nem kívánta elvállalni.18 

1912 februárjában – már kijelölt külügyminiszterként – 
Berchtold, előadta elképzeléseit az uralkodónak a jövő külpoli-
tikáját illetően. Ekkor úgy látta, a Monarchia saját javára aknáz-
hatja ki az olasz-török háború révén előállt helyzetet, egyúttal 
nyíltan utalt Olaszországgal kapcsolatosan a preventív háború 
lehetőségére, amit tudvalevőleg Conrad von Hötzendorf vezér-
kari főnök kiváltképp támogatott. Az olaszok szorongatott 
helyzetét kihasználva ugyanis, a Monarchia rátámadhatott 
volna ingadozó szövetségesére, hogy „ártalmatlanná tegye” év-
tizedekre.19 A megelőző háborúval Berchtold szerint is elkerül-
hető lett volna az, hogy később az olaszok egy számukra ked-
vező időpontban a Monarchiára támadjanak. A preventív há-
borúból húzható haszon így ellensúlyozhatta volna az angol-
német ellentétből fakadó kedvezőtlen körülményeket, vagyis 
Németországnak és vele Ausztria-Magyarországnak a boszniai 
krízis (1908) óta meglévő elszigeteltségét Európában.20 Gondo-
latmenetét a következőképp folytatta: 

„Egy küzdelem Olaszországgal szemben lényegében párviadal 
lenne az Adria feletti hegemóniáért, és ennek a mérkőzésnek során […] 
az ellenfelet támogatásban részesítenék a nyugati hatalmak flottái. 

                                                      
17 HANTSCH 1963, I. 241. o., 2. lábjegyzet, REDLICH 1953, I. 129. o., 1912. már-
cius 7. 
18 SKŘIVAN 2013, 118. o. 
19 HANTSCH 1963, I. 243. o. 
20 UO. 
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Egy effajta tengeri háborút nem lennénk képesek megvívni. Némikép-
pen más volna a helyzet, amennyiben az angol-német ellentét konflik-
tussá terebélyesedne és az angol, valamint talán a francia flotta is az 
északi vizeken lenne elfoglalva, úgy, hogy egyedül az olasz flottával 
lenne dolgunk …”21 

Berchtold utóbb mégis defenzív orientációjú külpolitikát 
kívánt folytatni, elkötelezettségét a status quo iránt a Monar-
chia viszonylag gyengének mutatkozó helyzete is indokolttá 
tette. Miközben nagy figyelmet szentelt az angol-német kapcso-
latok alakulásának és a kialakult hatalmi tömbök ellenkező ol-
dalon álló tagjai közötti eseti együttműködéseknek. A nagyha-
talmi diplomácia alapvető meghatározói, az új külügyminiszter 
szerint, továbbra is a hármas szövetség, illetve a nyugati hatal-
mak és Oroszország által alkotott hármas antant maradtak. Az 
előbbi azonban – mint maga rámutatott – „sokat veszített kon-
zisztenciájából”, miáltal a tagjai túlzottan is sokszor jártak el ön-
állóan, anélkül, hogy szövetségeseikkel konzultáltak volna.22 
Németország arra ösztönözte Berchtoldot, hogy mutatkozzék 
rugalmasnak Olaszországgal szemben, mivel közeledett a hár-
mas szövetség megújításának időszaka. Berlinben nem kíván-
ták, hogy egy a balkáni érdekellentétek miatt újra fellángoló 
osztrák-magyar-olasz ellentét a hármas szövetség felbomlásá-
hoz vezessen.23 

A német vezetés tartott attól, hogy az olasz-török konflik-
tus átterjedhet a Balkánra, háborúba sodorva az ottani szláv ál-
lamokat, s ezáltal összeütközést von majd maga után Oroszor-
szág és a Monarchia között. Olaszország azonban abban a hely-
zetben volt, hogy kiterjeszthette a háborút az európai török te-
rületek egy részére, mivel ügyesen „lebegtethette” a hármas 
szövetség megújításának kérdését, ezáltal rettentve el Ausztria-
Magyarországot és a németeket is attól, hogy az olasz terveket 
keresztezzék. Berlin háborús terveiben az olasz fegyveres erőre 

                                                      
21 Uo. 243-244. o., idézet Berchtold kiadatlan emlékirataiból. 
22 BRIDGE 1972, p. 193. o., HANTSCH 1963, I. 245-246. o. 
23 FISCHER 1969, 211. o. 
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is számított Franciaország ellen, miközben Anglia semleges-
sége is biztosíthatónak tűnt.24 

A britek irányába történő újabb nyitás gondolatának elő-
térbe kerülését megkönnyítette, hogy Olaszország túlzottan is 
agresszívan lépett fel a tengerszorosok környékén, ezáltal arra 
kényszerítve a törököket, hogy a Dardanellák vizeit elaknásít-
sák. Mindez a nemzetközi hajózás és kereskedelem komoly 
fennakadását okozta. Mind a német, mind a brit kormányra 
nagy nyomás nehezedett ezután a kereskedelmi hajózásban ér-
dekeltek részéről, ami ösztönözte az együttműködést a hatalmi 
politika síkján is.25 A britek felé tett gesztusok, majd az egyér-
telmű enyhülési (détente) törekvések 1912-ben a német külpo-
litika lényeges vezérmotívumává váltak. Az elkövetkező idő-
szakban, amelyet a Balkán-háborúk és az európai Törökország 
széthullása tett különösen feszültté, a britek nagyobb kompro-
misszumkészséget mutattak Németország irányában. Sir Ed-
ward Grey brit külügyminiszter 1911 novemberében egyenesen 
új politikát hirdetett meg, szorgalmazva az angol-német köze-
ledést.26 A következő esztendő során a détente-kísérletek hosz-
szabb ideig tartó, valós, de csupán átmeneti eredményeket fel-
mutató korszaka kezdődött. A dualista Monarchiának fokozot-
tan kellett figyelnie a nemzetközi környezet változásait. A bosz-
niai krízis óta, amikor Ausztria-Magyarország függősége Né-
metországtól különösen egyértelművé vált, a Nagy-Britannia és 
Németország közötti mélyülő antagonizmus, mint az osztrák-
magyar külpolitikát erősen és negatívan befolyásoló tényező 
volt jelen. A Ballhausplatz diplomatái remélték, hogy a két 
nagyhatalom közt mutatkozó enyhülés új lehetőségeket ad a 
Monarchia számára is. A bécsi politikusok és a sajtó egyes kép-
viselői azon a véleményen voltak, hogy az angol-német ellentét 
miatt igencsak leszűkült Ausztria-Magyarország mozgástere a 

                                                      
24 CRAMPTON 1981, 9. o., FISCHER 1969, 211. o., ill. ÖUA IV., 121-123., Nr. 
3469., 1912. április 23. 
25 CRAMPTON 1981, 10. o. 
26 WIENER 1972, IV., 2908-2909. o. 
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nemzetközi politikában, így a détente felettébb üdvözlendő fej-
leménynek tűnt.27 A legtekintélyesebb osztrák napilap, a kor-
mányzati álláspontot gyakran közlő Neue Freie Presse a kér-
dést illetően a következőkben összegezte az uralkodó benyo-
másokat: 

„Az ellentét Németország és Anglia között a nemzetközi politika 
legmeghatározóbb tényezője. E köré a középpont köré szerveződik min-
den más esemény, és az egész világ szinte lélegzetvisszafojtva figyel a 
legkisebb változásra […] az előkészületekre és a titkolózásra, minden 
lépésre ebben a nagy és félelmetes sakkjátszmában.”28 

Az osztrák-magyar külügyminisztérium 1911 decemberé-
ben készített memoranduma szerint az angol-német ellentét 
adott a politikai helyzetnek „világtörténelmi” jelentőséget. Ter-
mészetesnek találták azt, hogy az olaszok a hármas szövetség-
ből kilépve azonnal csatlakoznának az ellentétes hatalmi cso-
portosuláshoz. Mindezek miatt Ausztria-Magyarországnak 
„kényesen óvatos” politikát kellett folytatnia, mivel az angol-
német ellentétből eredő feszültségek úgymond „minden irány-
ban” hatást gyakoroltak. Arra a következtetésre jutottak, hogy 
sem a balkáni problémák, sem pedig az Olaszországgal fenn-
álló feszültségek „véglegesen” meg nem oldhatók, ameddig a 
„nagy döntés” Európa jövőjéről meg nem történik. Erre a dön-
tésre azonban a „Vogézeknél és a tengereken, melyek a német 
és az angol partokat mossák, kerül majd sor” – zárták le az ér-
velésüket az akkor kissé determinisztikusnak látszó, de kétség-
telenül váteszi hivatali emlékirat szerzői.29 

A liberális párt több meghatározó politikusa szerette 
volna, ha sikerül áttörést elérni az angol-német kapcsolatokban, 
azonban éppen a flottakérdés kapcsán újra és újra szembesül-
niük kellett Berlin hajthatatlanságával. Churchill, immár az Ad-
miralitás Első Lordjaként, 1911. szeptember végén kifejtette az 
angol királyi házzal rokoni kapcsolatban álló Mensdorff-
Pouilly-Dietrichstein grófnak a Monarchia nagykövetének, 

                                                      
27 KIEßLING 1996, 102-103. o. 
28 Neue Freie Presse, 1912. február 25., idézi: KIEßLING 1996, 103. o. 
29 ÖUA III., Nr. 3095., 1911. december 12., KIEßLING 1996, 104. o. 
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hogy brit részről további engedményeket nem kívánnak fel-
ajánlani, a fegyverkezési verseny lassítását egyedül Németor-
szágtól várják, ahol a brit fejlesztések ütemének minden ko-
rábbi csökkentésére csak még nagyobb ütemű hajóépítés volt a 
válasz. Churchill szerint a német flotta támadó jellegéhez két-
ség sem férhetett, és hangsúlyozta, hogy a tengeri fölény Nagy-
Britannia számára sokkal lényegesebb biztonságpolitikai kér-
dés, mint Németországnak. Churchill kiemelte az európai 
egyensúly fontosságát, amelyet Franciaország bármilyen to-
vábbi „gyengítése” felboríthatott. Az egyensúly és a béke meg-
őrzésében ugyanakkor – nem minden diplomáciai szándék nél-
kül említve mindezt – Ausztria-Magyarországnak is fontos fel-
adatot tulajdonított, amely szövetségesére szerinte „jótékony” 
befolyást gyakorolhatott.30 1911 decemberében ismét remény 
ébredt ugyan, hogy a brit-német viszonyban javulás áll be, de 
csak fokozatos és lassú enyhülésről lehetett szó, melynek során 
szóba sem kerülhetett, hogy a britek lazítsák kapcsolataikat 
Oroszországgal vagy Franciaországgal.31 

A détente lehetősége egyre inkább foglalkoztatta a Monar-
chia diplomatáit. A londoni osztrák-magyar nagykövet, Mens-
dorff számos kísérletet tett arra, hogy személyes beszélgetése-
ken keresztül mozdítsa elő a két ország közeledését.32 A bécsi 
külügyben ugyanakkor gyakran nem kaptak elegendő informá-
ciót Berlinből az Angliával folyó tárgyalások tartalmát és ered-
ményességét illetően. Ez érvényes volt a Haldane-misszióra is. 
A brit hadügyminiszter látogatását előkészítő lépésekről Bécs 
sok előzetes értesüléssel nem rendelkezett.33 

Már 1912 januárjában a tárgyalások felvételét sikerült elő-
mozdítani üzletemberek és pénzmágnások közvetítő tevékeny-
ségének köszönhetően. A gazdasági kapcsolatokban érdekelt és 
emiatt a politikai megegyezést szorgalmazó érdekcsoportok be-

                                                      
30 ÖUA III., 362-369. o., Nr. 2667., 1911. szeptember 29. 
31 KIEßLING 1996, 105. o. 
32 UO. 106. o., ill. ÖUA III., 834-836. o., Nr. 3299., 1912. február 16. 
33 TOBISCH 1994, 101. o., ill. KIEßLING 1996, 107. o. 
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folyása csak egy, noha fontos tényező volt a mérleg serpenyőjé-
ben, a fő kérdés viszont a flottafejlesztések korlátozása maradt 
a britek számára, miközben Németországban Alfred von Tir-
pitz admirális a birodalmi haditengerészet irányítója és az őt 
lelkesen támogató II. Vilmos igyekeztek az ellenséges szövetsé-
gektől félő közvéleményt megnyerni egy újabb grandiózus flot-
taprogramnak. A kancellár Bethmann-Hollweg számára azon-
ban a détente folyamat erősítése egy darabig jóval fontosabb 
volt, emiatt a politikai vezetés és a haditengerészet között 1911 
és 1912 fordulóján hatalmi harc is kibontakozott. Bethmann-
Hollweg mindent megkísérelt, hogy korlátokat szabjon a Tir-
pitz által szorgalmazott terveknek, és minél hamarabb átfogó 
politikai megállapodást szeretett volna tető alá hozni a britek-
kel. Mindazonáltal a kancellár maga is csak abban az esetben 
látta értelmét az egyezkedésnek, amennyiben garanciákat kap. 
Akár az egész flottaprogramról lemondott volna, ha mindezért 
cserébe egy semlegességi egyezményt írhat alá az a britekkel. 
Ha Nagy-Britannia valóban hajlandó lett volna semlegességre 
kötelezni magát egy európai konfliktus esetén, az természete-
sen kivételes eredménynek számított volna a német diplomácia 
számára, de egyúttal London részéről az előző közel egy évti-
zed politikájának szinte teljes felülbírálását is jelentette.34 

1912 februárjában, a Németországgal fennálló nézeteltéré-
sek kiküszöbölése végett, Haldane brit hadügyminiszter által 
Berlinbe vezetett misszió ugyan minden lényeges eredmény 
nélkül zárult, teljes kudarcot nem jelentett mégsem, mert Beth-
mann-Hollweg kancellár és környezete arra a következtetésre 
jutott, hogy amennyiben nincs is lehetőség általános kompro-
misszumra, azért gyakorlati téren lehetséges együttműködést 
kialakítani, amely akár többet érhet, mint egy papíron rögzített 
megegyezés. Konkrétabb kérdéseket illetően egyeztetés kezdő-
dött a két nagyhatalom között, így a nevezetes bagdadi vasút-
vonal építéséről és a portugál gyarmatok jövőjéről. Londonba 
új nagykövetet neveztek ki, célként tűzve ki az „egészséges lég-

                                                      
34 MOMMSEN 1990, 250-252. o. 
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kör” kialakítását. Ezután a flottakérdést, amely a legtöbb prob-
lémát okozta és a détente legfőbb buktatójának bizonyult, ke-
rülni igyekeztek.35 Nagy-Britannia és Németország kapcsolata-
iban nem sikerült új fejezetet nyitni a Lord Haldane által kezde-
ményezett tárgyalásoknak, pedig azok eleinte jól haladtak. Vil-
mos és Tirpitz már-már abban reménykedtek, hogy Londonban 
megelégszenek a hajóépítés lelassításával, és politikai egyez-
ségre számíthatnak komoly garanciákkal, anélkül is, hogy a 
flottaprogramot alaposabban meg kellene nyírbálni. A hadügy-
miniszter tárgyalási „eredményeinek” vonatkozásában London 
csekély elégedettséget mutatott, ugyanis nem látták úgy, hogy 
a Berlinben felkínált engedmények révén csökkenne a német 
flotta fenyegetése, és a fegyverkezési verseny lanyhulásával je-
lentősebb összegeket lehetett volna megtakarítani a brit költ-
ségvetés számára. A Foreign Office-ban attól tartottak, hogy 
Berlin célja csupán Nagy-Britannia eltávolítása antant partnere-
itől. Rövidesen kiderült, hogy a brit kormány a német flotta-
program nagyarányú csökkentése, nota bene az arról való teljes 
lemondás nélkül politikai megegyezésre nem hajlandó. Amint 
mindez világossá vált, a császár és Tirpitz nem látták értelmét 
további alkudozásnak, a kancellár és a külügyi vezetés azonban 
mégsem akarták a nehezen beindított tárgyalásokat megszakí-
tani. A brit külügyminiszter, Grey 1912. március 17-én megkül-
dött javaslatai nem tartalmaztak ajánlatot arra vonatkozólag, 
hogy Nagy-Britannia semlegességet vállalna egy kontinentális 
háború esetén. A németek csalódottak voltak, mert abban re-
ménykedtek, hogy legalább arra az esetre sikerül semlegességi 
megállapodást kötni, ha Ausztria-Magyarország és Németor-
szág a francia-orosz szövetséggel keveredik háborúba a Balkán 
miatt. Bár a gyarmati kérdéseket illetően, így a bagdadi vasút 
ügyében is, a tárgyalások fonala nem szakadt meg, Berlinben 
mégis óriási volt a kiábrándultság, a kudarc egyenes következ-
ménye a fegyverkezési verseny újbóli fokozódása lett.36 
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36 UO. 251-252. o. 
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A német vezetés a tárgyalások eredménytelenségét szövet-
séges partnere irányában vonakodott elismerni, így azok végle-
ges kudarca után egy hónap is eltelt, mire az osztrák-magyar 
diplomácia számára teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a brit 
hadügyminiszter berlini küldetése semmiféle változást nem ho-
zott. A tárgyalásokat kísérő belső hatalmi konfliktusok Német-
országban a szövetséges előtt szintén nagyrészt rejtve marad-
tak. A háttérben lezajlott folyamatok csak akkor váltak Bécs szá-
mára is igazán nyilvánvalóvá, amikor újra felélénkült a közvé-
lemény által is támogatott német flottaépítési láz.37 Az osztrák-
magyar diplomácia végül meglehetősen pontos képet rajzolha-
tott magának a rendelkezésére álló információkból, a német ve-
zetés pedig a későbbiekben már rendszeresen informálta szö-
vetségesét az Angliával gyarmati ügyekben folytatott tárgyalá-
sokról. 

Berchtold júliusban a Haldane-missziót – hónapokkal a 
brit hadügyminiszter berlini útját követően – teljes kudarcként 
jellemezte, és a háború előtti diplomáciára olyannyira jellemző 
determinizmussal arra utalt, hogy az „összeütközés” aligha-
nem elkerülhetetlenné vált.38 A brit külügyminiszter március-
ban kifejtette az osztrák-magyar nagykövet előtt, hogy a német 
hadihajók építését közvetlen fenyegetésként értékelik. Nyugta-
lanító volt az is, hogy júliusban a Monarchia londoni nagykö-
vete már arról értesítette Bécset, hogy Londonban sokan komo-
lyan felvetették az angol-francia antant szövetséggé alakításá-
nak gondolatát.39 Ha tényleges szövetség végül nem is született, 
még ugyanabban a hónapban Franciaország és Nagy-Britannia 
szorosabbra fűzte gyakorlati katonai együttműködését. A 
Reichstag által immár jóváhagyott flottaprogramra a britek is 
fokozták a hadihajók hadrendbe állításának ütemét, de ami a 
legfontosabb, döntést hoztak arról, hogy a brit földközi-tengeri 

                                                      
37 TOBISCH 1994, 101-104. o. 
38 KIEßLING 1996, 107-108. o., v.ö. ÖUA IV., Nr. 3343., Nr. 3374., Nr. 3394. 
39 HHStA PA VIII., K. 148., Nr. 21. A-G., 1912. március 12., ill. UO. Nr. 29.D., 
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flottát visszavonják a hazai vizekre. Megállapodtak a franciák-
kal, hogy háború esetén a Földközi-tenger védelme teljes egé-
szében a francia hadihajókra hárul, ennek fejében a La Manche 
csatornán a brit hadiflotta védelmezte Franciaországot is. Júli-
usban hivatalosan is rögzítették a brit-francia flotta-megállapo-
dást.40 Ami mindebből a Monarchiát is érintette, természetesen 
az volt, hogy flottáját elviekben már a német tengeri haderő 
földközi-tengeri divíziójaként kezelték. Winston Churchill egy 
az osztrák-magyar nagykövetnél elfogyasztott munkareggeli 
során azt nyilatkozta, hogy a sajtóban napvilágot látott hírek el-
lenére, eszük ágában sincs feladni pozícióikat a Földközi-tenge-
ren, de nem látják értelmét, hogy „régimódi” hadihajókat állo-
másoztassanak ott, ahol Ausztria és Olaszország a legmoder-
nebb típusokat bocsátja vízre. Az angol-német détente eshető-
ségeire vonatkozólag Churchill közölte: amíg Németország 
„pisztolyt töltve áll” szemben Angliával, legfeljebb „hűvösen 
korrekt” viszony alakítható ki.41 

Ausztria–Magyarország vezetőinek aggodalmai tehát 
megerősítést nyertek. Ennek ellenére július végén Grey egyik 
Németországgal szemben barátságos hangot megütő beszéde 
és egy fontos, a német kancellár optimizmusáról beszámoló 
berlini jelentés újra derűlátásra sarkallta a Ballhausplatzot.42 A 
bizakodó hangulatot Greynek a Monarchia nagykövete, Mens-
dorff előtt kifejtett és új elképzeléseket sejtető politikai „hitval-
lása” is erősítette, amit az év során sokszor megismételt: „sepa-
rate groups not opposite”, vagyis elképzelhetőnek vélte a fennálló 
egyensúly mellett, hogy az egymástól különálló hatalmi cso-
portok tagjai között lehetséges a konkrét kérdésekben való 
együttműködés.43 

A Grey által meghirdetett politika valóban érvényre is ju-
tott Nagy-Britannia és Németország kapcsolataiban 1912 nya-

                                                      
40 MOMMSEN 1991, p. 252. o. 
41 HHStA PA VIII., K. 148., Nr. 32.B., 1912. július 5. 
42 KIEßLING 1996, 108. o., ill. ÖUA IV., Nr. 3629., 1912. júl. 17. 
43 HHStA PA VIII., K. 148., Nr. 33. A-G., 1912. július 19. 
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rától 1914-ig, mindenekelőtt a Balkánon, ahol ebben az időszak-
ban több földcsuszamlásszerű változás következett be, amelyek 
zöme rendkívül kedvezőtlenül érintette a dunai Monarchiát. A 
nagy várakozásokkal szemlélt újabb keletű angol-német közel-
keleti détente azonban előre nem várt nehézségeket is támasz-
tott Ausztria-Magyarország számára. Bécsben többször azt ta-
pasztalták, hogy Berlinnek fontosabb az együttműködés létre-
hozása Nagy-Britanniával, mint saját szövetségesének támoga-
tása. A háborút megelőző két esztendő során jelentős mértékű 
befolyást gyakorolt az osztrák-magyar külpolitikára az angol-
német détente és a belőle fakadó balkáni együttműködés, amely 
egyrészről elégedettséggel tölthette el Bécset, minthogy annak 
negatív következményeit már hosszú ideje tapasztalnia kellett, 
másrészt azonban a németek kevésbé mutatkoztak készséges-
nek arra, hogy a Monarchia balkáni hátvédjének szerepét ját-
szák.44 

Eleinte Bécsben nagy lehetőséget láttak arra, hogy a Mo-
narchia és Nagy-Britannia viszonya ismét a tradicionális ala-
pokra kerüljön, legfőképp a közel-keleti és a földközi-tengeri 
politikában szerettek volna ismét bizalmas együttműködést ki-
alakítani. Az újabb együttműködés keresésére az osztrák-ma-
gyar külügyminisztert több megfontolás is motiválta:  

1. a tripoliszi háború következményei, melyek a török bi-
rodalmat tovább gyengítették, emiatt a balkáni status quo poli-
tika folytathatóságának esélye csökkent. 

2. Bécsben úgy érezték, hogy Ausztria-Magyarország a 
keleti politikában egyre inkább elszigetelődik, szövetségesétől 
nem kap megfelelő támogatást, de Nagy-Britannia megnyer-
hető a balkáni politikához. 

3. Továbbá úgy tűnt, hogy a dunai Monarchia és Nagy-
Britannia viszonyában a századfordulót követően észlelhető 
markáns elhidegülés elsősorban annak a tévhitnek köszönhető, 
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hogy Londonban azt hiszik, az osztrák-magyar külpolitikát 
„Berlinben csinálják”.45 

A balkáni status quo viszont jóval hamarabb felborult, 
mint arra Bécsben számítottak. Az első Balkán-háború azonnali 
kihívásokat támasztott, néhány hónapon belül az évtizedekig 
hangoztatott szólamok a fennálló helyzet megőrzéséről egy-
szerre teljesen értelmüket veszítették, ezek helyett a balkáni ha-
tárok átrajzolása került napirendre a nagyhatalmak Londonban 
megrendezett nagyköveti konferenciáján 1912 decemberétől. A 
hónap közepén megnyitott konferencia egyben az angol-német 
együttműködésnek is teret nyitott. A két hatalom legfőképp az 
albán határok megállapításánál talált közös nevezőt. Elsősor-
ban Németország kívánta megakadályozni, hogy a konferen-
cián ismét a hármas szövetség és az antanthatalmak szemben-
állása váljék meghatározóvá. A Balkán-háború első hónapjai-
ban és a londoni követi konferencián is a Monarchia Németor-
szág részéről csak „langyos” támogatásban részesült, különö-
sen a londoni német nagykövet Lichnowsky magatartása keltett 
nemtetszést a Bécsben.46 Lichnowsky, aki korábban Bécsben is 
teljesített szolgálatot, nem értékelte túlzottan nagyra a Monar-
chiát, mint szövetségest és úgy látta, hogy Németország szá-
mára fontos új partnereket találni. A londoni konferencián elért 
együttműködést Angliával nagyon ígéretesnek találta, és véle-
ménye szerint azt semmiképpen nem volt szabad kockára 
tenni. A kancellárhoz intézett szavaiban 1913 januárjában kife-
jezésre juttatta, hogy Berlinnek minden körülmények közt ön-
mérsékletre kell intenie a bécsi vezetést. Lichnowsky óvott at-
tól, hogy a Monarchiához fűződő szövetséget túl tág keretek 
között értelmezzék, amely arra kényszerítette volna Németor-
szágot, hogy mindenhová „vakon kövesse” szövetségesét. Lon-
don is elismerte ekkor a németek mérsékelt, szövetségesüket 
visszafogó balkáni politikáját. II. Vilmos arra utalt egy ízben, 

                                                      
45 UO. 110. o., v.ö. ÖUA IV., Nr. 3644., 1912. július 24., Nr. 3633., 1912. július 
20., Nr. 3674., 1912. augusztus 8. 
46 LÖDING 1969, 65. o., v.ö. GP XXXIV./1., 281-283. o., Nr. 12763., 1913. január 
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hogy a Monarchia a boszniai válság során már „elszalasztotta” 
a kedvező alkalmat arra, hogy a „fegyverek erejével zabolázza 
meg” Szerbiát, az adott helyzetben pedig aligha lehet elfogad-
tatni a német közvéleménnyel, hogy az albán határok kérdése 
miatt kelljen háborúba vonulni. Németország csak annyi koc-
kázatot kívánt vállalni, amennyi feltétlenül szükséges volt ah-
hoz, hogy a Monarchiát létében ne fenyegesse egy túlzottan 
megerősödött Szerbia vagy egy köréje csoportosuló balkáni 
szövetség által, így az életképes albán ütközőállam létrehozását 
azért erőteljesen támogatták.47 Bécsben sokszor igen gyengének 
látszott a szövetséges birodalom lojalitása, Berlin az albán hatá-
rok minden erejével arra törekedett, hogy visszafogja a Monar-
chia próbálkozásait és világossá is tette: Ausztria-Magyaror-
szág balkáni érdekei miatt nem vállal háborús kockázatot.48 

Amilyen nagy reményeket ébresztett kezdetben a berlini 
détente politika a Ballhausplatzon, ugyanannyira jelentékeny 
elégedetlenséget is kiváltott, amikor kiderült, hogy annak ára a 
Monarchia jelentős önkorlátozása a számára létfontosságú bal-
káni politikában. Berchtold a következőképpen fogalmazott, 
azután, hogy Bethmann-Hollweg kancellár felszólította a bécsi 
vezetést, tanúsítson visszafogott magatartást, a javuló angol-
német viszony zavartalansága érdekében: 

„A német álláspont, amely szerint nekünk meg sem szabad moz-
dulnunk, avégett, hogy az angol-német közeledés elvetett magva nyu-
godtan szárba szökkenhessék, szemtelenül nyíltan jut kifejezésre …”49 

Az osztrák-magyar külügyminiszter elégedetlensége vé-
gül odáig fokozódott, hogy nemtetszésének már a szövetséges 
partner felé is hangot adott. Berchtold egyenesen azt állította, 
hogy a német politika akaratlanul is az oroszok és a franciák 
kezére dolgozik.50 Németország nem mutatkozott támogató-
nak, ugyanakkor a német kancellár 1912. decemberi Reichstag-

                                                      
47 SCHÖLLGEN 1984, 355-356. o. 
48 KIEßLING 1996, 114-115. o. 
49 idézi: HANTSCH 1963, I. 388. o. 
50 KIEßLING 1996, 115. o., v.ö. ÖUA VI., Nr. 7889., 1913. július 21. 
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beszédében biztosította szövetségesét, Németország külső tá-
madás esetén a Monarchia mellett áll majd, de a külügyminisz-
térium (a Wilhemstraße) vezetői csak olyan esetben látták a ka-
tonai segítséget helyesnek, ha a Habsburg Monarchia nagyha-
talmi státuszát közvetlen veszély fenyegeti, jóllehet akkor teljes 
erővel, ez viszont nem jelentette azt, hogy Bécs önálló elgondo-
lásaihoz is támogatást nyújtottak volna. A Wilhemstraßen a kö-
vetkezőképp fogalmaztak:  

„Szövetségünk célja, hogy a nagy közép-európai Monarchia 
nagyhatalmi státusza magunk mellett érintetlenül megmaradjon, ne-
hogy egy napon, amint ezt Bismarck herceg mondotta, szemtől szembe 
találjuk magunkat Oroszországgal a hátunkban a franciákkal. Akár-
mely okból kelljen is tehát Ausztriának nagyhatalmi helyzetéért küz-
denie, nekünk az oldalára kell állnunk, hogy ne kelljen később egy meg-
gyengült Ausztria mellett egyedül harcba szállnunk.”51 

1913 őszén úgy tűnt, hogy az angol-német ellentét mérsék-
lődésével a Monarchia a Balkánon ismét aktívabb politikába 
kezdhet. A Balkán-háborúk azt az irányzatot erősítették a bécsi 
vezetésben, amely a támadó fellépés mellett szállt síkra a Mo-
narchia nagyhatalmi helyzetének és presztízsének a megóvása 
érdekében, mindenekelőtt a vezérkari főnök Conrad von Höt-
zendorf, aki a Szerbia elleni preventív háborút sürgette. A dip-
lomaták köreiben szintén úgy gondolták, hogy a Monarchiának 
immár létfontosságú, további engedményeket ne tegyen. A bal-
káni események átmeneti hasadást eredményeztek a német-
osztrák-magyar szövetségen belül, miközben Bécs energikusan 
kívánt fellépni. Mindezzel párhuzamosan elérhetőnek tűnt még 
az is, hogy egy európai konfliktus esetén Angliát sikerül semle-
gesíteni.52 Egy háború esélye Németország és a britek közt je-
lentősen csökkent, ami hiú reményekre adott okot a háborús 
esélyek latolgatásánál London várható magatartását illetően. 
Az utóbbi illúziókat Tisza István is osztotta, aki abban remény-
kedett, hogy Anglia mérséklőleg befolyásolja majd a hármas 
antant többi tagjának, különösképpen pedig Oroszországnak a 
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magatartását a Monarchia Szerbia elleni fellépésekor. Bizonyos-
nak tekinthető, hogy Bécsben később, 1914-ben, a júliusi válság 
során, a britek kedvező magatartásával számoltak, mígnem az 
illúziókat szerte foszlatta Szögyény-Marich László berlini oszt-
rák-magyar nagykövet 1914. július 31-i jelentése, amelyben azt 
közölte, hogy a német kormány addigi meggyőződésével szem-
ben bizonyos, hogy Anglia a küszöbönálló európai háborúba be 
fog avatkozni.53 Ezután már a fegyvereké lett a szó, mindemel-
lett a fentebb bemutatott összefüggések, a világháború valam-
ennyi máig ható következményének fényében, méltó figyelmet 
érdemelnek az események értékelésénél. 
 
 

Felhasznált irodalom 
 
Levéltári források: 
HHStA PA VIII. 148: = Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien: Po-
litisches Archiv des Ministeriums des Äußern 1848-1918, VIII., 
England (London), Karton, 148.  
 
Nyomtatott forrásgyűjtemények: 
BD = British Documents on the Origins of the War 1898-1914, 
vol. V., VIII., IX/1. ed. G. Peabody GOOCH, Harold 
TEMPERLEY, printed & publ. By His Majesty’s Stationery Of-
fice, London, 1926-1938. 
GP = Die große Politik der Europäischen Kabinette 1871-1914. 
Sammlung der Diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes. 
ed. Johannes LEPSIUS, Albrecht MENDELSSOHN-
BARTHOLDY & Friedrich THIMME, XXX./2., XXXIV./1., De-
utsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte, Berlin, 
1922-1927. 
ÖUA = Österreich-Ungarns Außenpolitik von der bosnischen 
Krise 1908 bis zum Ausbruch des Krieges 1914. Diplomatische 
Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des 
Äußern, vol. III-IV., VI. ed. Ludwig BITTNER, Hans 

                                                      
53 Uo. 121-123. o. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Válságok után, Armageddon előtt… 

94 
 
 
 
 
 
 
 
 

UEBERSBERGER, Österreichische Bundesverlag, Wien, Le-
ipzig, 1930. 
WIENER 1972 = WIENER, Joel H. ed.: Great Britain: The Span 
of Empire 1689-1971. A Documentary History., IV. köt., Chelsea 
House Publishers – McGraw Hill Book Co., London, New York 
etc. 1972. 
 
Irodalom, naplók: 
BRIDGE 1972 = BRIDGE, Francis Roy: Great Britain and Aust-
ria-Hungary 1906-1914; A Diplomatic History. London School 
of Economics and Political Science – Weidenfeld & Nicolson, 
London, 1972. 
CRAMPTON 1981 = CRAMPTON, R. J.: The Hollow Detente. 
Anglo-German Relations in the Balkans, 1911-1914. George 
Prior Publishers, Humanities Press, London – Atlantic 
Highlands, New Jersey, 1981.  
FISCHER 1969 = FISCHER, Fritz: Krieg der Illusionen. Die 
deutsche Politik von 1911 bis 1914. Droste Verlag, Düsseldorf, 
1969. 
HANTSCH 1963 = HANTSCH, Hugo: Leopold Graf Berchtold: 
Grandseigneur und Staatsmann, I-II., Verlag Styria, Wien-Graz-
Köln, 1963. 
JESZENSZKY 1994 = JESZENSZKY, Géza: Az elveszett presz-
tízs. Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britan-
niában (1894-1918), Magyar Szemle Könyvek, Budapest, 1994. 
KIEßLING 1996 = KIEßLING, Friedrich: Österreich-Ungarn 
und die deutsch-englischen Détente-bemühungen 1912-1914. 
Historisches Jahrbuch 116. (1996) 102-125. o. 
LÖDING 1969 = LÖDING, Dörte: Deutschlands und Österre-
ich-Ungarns Balkanpolitik von 1912-1914 unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer Wirtschaftsinteressen, Ph.D. disszertá-
ció Universität, Hamburg, 1969. 
MOMMSEN 1990 = MOMMSEN, Wolfgang J.: Der autoritäre 
Nationalstaat: Verfassung, Gesellschaft und Kultur im de-
utschen Kaiserreich, Fischer Taschenbuch Vrlg., Frankfurt a. M. 
1990. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joó András 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDLICH 1953 = REDLICH, Joseph: Das politische Tagebuch 
Joseph Redlichs 1908-1919. I-II. {ed. Fritz Fellner}, Verlag Böh-
lau, Graz, Köln, 1953. 
SCHÖLLGEN 1984 = SCHÖLLGEN, Gregor: Imperalialismus 
und Gleichwicht. Deutschland, England un die orientalische 
Frage, 1871-1914. Oldenbourg, München, 1984. 
SKŘIVAN 2013 = SKŘIVAN, Aleš: Leopold Graf Berchtold – 
Grandseigneur und Staatsmann oder der Urheber des Weltkri-
eges? Zur Außenpolitik der Habsburgermonarchie der letzten 
Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. West Bohemian Historical Re-
view 2013, no. 1, 116-125. o. 
TOBISCH 1994 = TOBISCH, Manfred: Das Deutschlandbild der 
Diplomatie Österreich-Ungarns von 1908 bis 1914. Peter Land 
Europäischer Vrlg. der Wissenschaften Frankfurt a. M., Berlin, 
Bern etc. 1994. 
 
 

Summary:  
After Crises, Before Armageddon. The Weakening Position 
of the Austro-Hungarian Monarchy on the Eve of the First 

World War 
 
Austria-Hungary’s raison d’être could be better understood (as 
it was once pointed out by one leading diplomat of the Dual 
Monarchy), if explained by foreign policy arguments, rather 
than by internal policy reasons. This maxim became more evi-
dent in the early years of the 20th century for the multiethnic 
state, which eagerly tried to reestablish its former prestige as a 
Great Power in Europe. The study follows Vienna’s efforts to 
find a coherent strategy on the eve of the Great War (1911-1914), 
partly to avoid being dragged into a devastating conflict, and 
partly to emphasize its independence. As some diplomatic ma-
neuvers clearly show, Vienna saw it utterly difficult to find the 
desired place under the sun. The core issue was that the ambi-
tious German Reich could be the only dependable partner in a 
stable alliance, while the major goals of a new, more dynamic 
Austro-Hungarian foreign policy would not necessarily consort 
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with the German aims, and not even increase the prestige of the 
Monarchy to attract new partners. While trying to establish a 
foreign policy course which would guarantee success, illusions 
of a détente, especially an Anglo-German rapprochement, 
strengthened expectations that Austria-Hungary could enter a 
new, more promising phase in international history. A possible 
realignment of the Great Powers could not be excluded, but the 
détente period before 1914, helped to nourish vague hopes. 
Greater and more optimistic expectations finally contributed 
(all the more) to some fateful decisions in the high summer of 
the year 1914. 
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SARLÓS ISTVÁN 
 

„MÁLENKIJ ROBOT” HELYETT. 
BAJA VÁROS KÖZMUNKAHIVATALA, 1944-45 

 
 

A tanulmány célja és a felhasznált források 
 
1944. október 20-án a 2. Ukrán Front csapatai megszállták Baja 
városát. A harcvonal eltávolodása után a Vörös Hadsereg meg-
kezdte Baján a berendezkedését, a biztos hátországi támasz-
pontjának kiépítését, amely együtt járt a polgári lakosság kény-
szermunkára hurcolásával, azaz a „málenkij robot”-tal. Baja vá-
ros megbízott polgármestere, dr. Takáts Endre1 a megszálló 
szovjet csapatok önkényeskedésének megfékezésére, és az el-
lenőrizetlen munkára kényszerítés megakadályozására 1945 ja-
nuár elején létrehozta Baja Város Közmunkahivatalát, amely-
nek elsődleges feladata szovjet csapatok munkásigényének ki-
elégítése, a dolgozók magyar felügyelet alatt tartása, ezzel a 
Szovjetunióba való elhurcolásuknak megakadályozása volt. A 
bajai közmunkahivatal létrehozásakor egyedi esetnek számított 
a magyar közigazgatásban, de később több törvényhatóság is 
átvette, lemásolta a bajai példát. 

Baja Város Közmunkahivatalának fennmaradt iratai a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának Bajai 
Fióklevéltáránál találhatók, de az iratanyag csak alapszinten 
rendezett, a főbb iratcsoportokat különítették el, mint: közmun-
kaügyek, levelezések, személyi kartonok, egyéb ügyek, stb. 
Emellett a tanulmány megírásához jelentős mennyiségű forrás 

                                                      
1 Dr. Takáts Endre (1907-1984), főlevéltáros, Magyarországon több levéltárban 
is dolgozott vezetőként. 1944-45-ben rövid ideig Baja város polgármestere, 
majd 1956-57-ben a forradalom alatt a soproni Nemzeti Bizottság elnöke és a 
városi végrehajtó bizottság elnökhelyettese. Életéről részletesen lásd: 
MADARÁSZ 2007. 
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található a polgármesteri hivatal iratanyagában, a városi köz-
gyűlés iratanyagában és a főjegyzői és közjogi ügyosztály iratai 
között. Baja város 1944-45-ös történetéről minimális szakiro-
dalmi feldolgozás állt csak a rendelkezésemre. Faludi Gábor ba-
jai munkásmozgalom történetét összefoglaló munkája mára 
ideológiailag túlhaladottá vált,2 de a benne szerepeltetett tény-
adatok és nevek valósak, amit a levéltári források is alátámasz-
tanak. 2016-ban Fábián Borbála az által szerkesztett 1956-os for-
radalom bajai eseményeit feldolgozó történeti forrásokat és sze-
mélyes visszaemlékezéseket összegyűjtő műnek bevezető ta-
nulmányában összefoglalja Baja város 1944-56 közötti történe-
tét, itt elsősorban a forradalom előzményeiről olvashatunk, de 
a szovjet megszállás kapcsán a közmunkahivatalról is találha-
tóak adatok. 

A dokumentumokban található pénzösszegeket minden 
esetben fenntartásokkal kezeltem, bár 1944-45 fordulóján a pen-
gőnek még volt vásárlóértéke, de ez a magyar valuta egyedül-
álló hiperinflációja miatt 1945 második felétől ez fokozatosan 
megszűnt.3 
 
 

A „málenkij robot” 
 
A „málenkij robot” eredetileg a szovjet csapatok által megszállt 
területeken élő német ajkú lakosság újjáépítési munkálatokra 
történő kivezénylésének hadparancsa volt. A 60. számú hadpa-
rancsot a 2. és a 3. ukrán front vezetői adták ki 1944. december 
22-én. A polgári lakosság mozgósítása romeltakarításra, és 
szovjet katonai objektumok építésére, bányászatra már az or-
szág megszállásával együtt elkezdődött, de hivatalosan csak 

                                                      
2 E részeket fenntartásokkal és megfelelő forráskritikával kell kezelni. 
3 A pénzromlásról részletesen lásd: KAPOSI 2002, 327-329. o. és ROMSICS 
2002, 309-310. o. 
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1944. december 22-től, a 2. és a 3. ukrán front vezetőinek had-
parancsa után tehették ezt a megszállók. Malinovszkij marsall4 
és Tolbuhin marsall5 hadparancsának értelmében a 17-45 év kö-
zötti német származású férfi és 18-30 év közötti női lakosságot 
akarták a magyarországi – később szovjetuniós – újjáépítési 
munkálatokba belekényszeríteni, de a katonai hatóságok gyor-
san kiszélesítették a hadparancs értelmezését, és nemcsak a né-
meteket, a volt SS-es, Volksbund-os és nyilas szervezetek tagjait 
vitték el, hanem a hadsereg igényeinek kielégítésére szabadon 
válogattak a magyar lakosságból. A „málenkij robot = kicsi 
munka” jelzőt a szovjet katonák ismételgették, amikor a polgári 
lakosságot összeszedték, ezzel azt próbálták érzékeltetni, hogy 
csak rövid ideig és helyben van szükség a munkaerőre. A lakos-
ság összegyűjtésének módszerei idővel átalakultak, az embere-
ket átverték: rövid igazoltatás, mozielőadás, betakarítás, stb. 
után is elindíthattak valakit egy szovjet kényszermunkatá-
borba.6 

Az emberek elhurcolásáról a politikai vezetés is tudott, 
1944. december 16-án az Állami Honvédelmi Bizottság ülésén 
ismertették a németek Szovjetunióba hurcolásának folyamatát, 
és azt is mindenki tudta, hogy ezt az NKVD7 irányítja. 

A megszállt területeken a Vörös Hadsereg már a 60. had-
parancs előtt megkezdte a férfi lakosság mozgósítását a helyre-
állítási munkálatokhoz. Ezt Baján 1944. november 28-án tették 
meg: „Baja thj. [törvényhatósági jogú] város polgármestere. Hir-
detmény. Felhívom Baja város területén lévő minden munkanélküli 
férfit 16. évtől 60. éves korig, hogy aki a háború következtében állását 

                                                      
4 Malinovsziij, Rogyion Jakovlevics (1898-1967), az orosz, majd a szovjet had-
sereg tagja, a II. világháború alatt a 2. ukrán front parancsnoka a Szovjetunió 
marsallja, majd a hidegháború idején a hadügyminisztere. 
5 Tolbuhin, Fjodor Ivanovics, (1894-1949), az orosz, majd a szovjet hadsereg 
tagja, a II. világháború alatt a 3. ukrán front parancsnoka, a Szovjetunió mar-
sallja, majd katonai körzetparancsnok. 
6 A szovjet fogság népességre gyakorolt hatásairól lásd: KAPOSI 2002, 326. o. 
7 Az NKVD 1934-46 között a Szovjetunió belügyi népbiztossága, az államigaz-
gatás első számú belügyi szerve volt – mai megfelelője a belügyminisztérium. 
Az NKVD-hez tartoztak a belügyi rendfenntartó szervek, az állambiztonsági 
szervek és a kényszermunkatáborok – GULAG – hálózata. 
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elvesztette, foglalkozását nem folytathatja, vagy bármilyen oknál 
fogva jelenleg munka nélkül van, nyilvántartásba vétel végett folyó évi 
november hó 29-től /szerdától/ kezdve f. évi december hó 6-ig bezárólag 
/szerdáig/ jelentkezzék a városháza földszint 56. sz. szobában. Aki a 
felhívásnak nem tesz eleget, vagy hamis kifogással a jelentkezés alól 
kivonja magát, ellene a legszigorúbban fogok eljárni. Baja, 1944. évi 
november hó 28. napján. dr. Takáts Endre sk. a város vezetője.”8 
 
 

A szovjet csapatok Baján 1944-45-ben 
 
A 2. Ukrán Front csapatai 1944. október 19-én érték el Baja déli 
határát. Malinovszkij marsall az esti órák és a Duna jobb partján 
tapasztalható német aktivitás miatt város megszállást más-
napra halasztotta. A szovjet csapatok 20-án bevonultak Bajára, 
a német hadsereg feladta a várost és a Duna jobb partjára, a ge-
menci erdőbe vonult vissza a kiépített állásaiba.9 A városveze-
tés dr. Bernhart Sándor10 polgármesterrel az élen a Dunántúlra 
hajózott át, a legmagasabb rangú helyén maradó városi tisztvi-
selő dr. Takáts Endre levéltáros volt. Október 21-én az orosz vá-
rosparancsnok11 dr. Takáts Endrét választotta a „város vezető-
jének, polgármesterének“ és „Bács megye kormányzójának“.12 

                                                      
8 MNL-BKML IV. 1407. l. 33/38/1944. számú hirdetmény, iktatva 1944. nov-
ember 30. 
9 FALUDI, 22. o. és FÁBIÁN 2016, 6-7. o. 
10 Dr. Bernhart Sándor (1889-1984), ügyvéd, városi tisztviselő, Baja város pol-
gármestere. 1913-ban ügyvédi vizsgát tett, 1914-től Baja város közigazgatásá-
ban töltött be funkciókat, 1937-45 között a város polgármestere. 1945 után el-
lehetetlenítették, 1961-ben az Amerikai Egyesült Államokba távozott. 1992-
ben Baja város díszpolgára lett, 1994-ben a holokauszt alatt a zsidókkal szem-
ben tanusított emberséges magatartásáért a Yad Vasém a Világ Jámborai közé 
sorolta. Életéről részletesen lásd: BÁNÁTI 1996, 37-43. o. 
11 E parancsnok neve nem maradt fent. Az iratokban Kuznyicov őrnagyot em-
lítik, de ő csak október 24-től városparancsnok, és a megszállási feladatokat 
ellátó erők parancsnoka. MNL-BKML, IV. 1407. u. 33/5/1944. Az irat iktatva 
1944. november 4. 
12 MNL-BKML, IV. 1407. u. 2/1944. Az irat iktatva 1944. október 23. és MERK 
2001, 94. o. 
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Baja város október 19-től november 24-ig a harcvonalban 
volt. A Vörös Hadseregnek a Baja környéki Duna szakaszon 
közel egy hónapjába került az áttörés kierőszakolása. A néme-
tek Gemencben kiépített védőállásaival szemben a szovjet had-
sereg lövészárokrendszert épített ki a Kamarás-Duna partján. A 
Duna parton elhelyezkedő Szentjános városrészből kitelepítet-
ték a lakosokat, az elhagyott épületek egy részét lőszerraktár-
nak használták, a folyó és a holtág partjára csak külön parancs-
noki engedéllyel mehettek le polgári személyek. 1944. novem-
ber 9-10-én éjszaka a jugoszláviai folyószakaszon Batinánál13 
keltek át a szovjet csapatok és a partizánok a Dunán, majd 2 
nappal később Apatinnál14 is sikerült kialakítani egy áttörési 
pontot. November 19-én a batinai és az apatini áttörési ponto-
kat egységes hídfőállássá alakította a Vörös Hadsereg, ezzel a 
csata eldőlt, érvényesült a szovjetek anyagi fölénye és megindí-
tották a támadását a Drávaszög felé. A német csapatok feladták 
Tolnát és Baranyát, visszavonultak. E támadással párhuzamo-
san Baján november 24-én keltek át a szovjet csapatok a Dunán, 
Baja kikerült a harcvonalból.15 

A megszállók számára a biztos „hátország” létrehozása 
volt az elsődleges kérdés. Ennek megfelelően a szovjet katonai 
parancsnokság a számára stratégiai fontosságú helyreállítási 
munkálatokat már november közepén megkezdte. A városi 
középületek nagyobb részében16 és a nagyobb magánházakban 

                                                      
13 Magyar nevén Kiskőszeg, a település ma Horvátország része. 
14 A település ma Szerbia része. 
15 FALUDI, 23. o. és FÁBIÁN 2016, 6-7. o. 
16 A városháza, a ferences rendház és a ciszterci rendház, valamint a városi 
bérház maradt meg a város kezelésében, a többi középületből katonai kórház 
lett. 
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katonai kórházakat hoztak létre. A kórházak összesített kapaci-
tása már kezdetben elérte a 3.000 ágyat.17 A budapesti és a du-
nántúli harcokban megsérült vörös katonákat ápolták itt, a hősi 
halottakat is itt temették el.18 

A Vörös Hadsereg 1944 novemberében hadifogolytábort 
hozott létre a Vaskúti úton a régi utászlaktanyában. Az NKVD 
GUPVI által működtetett tábor Magyarországon egyedülálló-
nak mondható, mivel egyszerre volt gyűjtőtábor, internálótá-
bor, átmeneti és átvevőtábor. Az internáltakat később a Szovjet-
unióba szállították, ezért tranzitlágerként is szolgált.19 A bajai 
tábor foglyait elsősorban Aradra szállították tovább vasúton, 
ahonnan a Kárpátokat délről megkerülve mentek tovább a 
Szovjetunió keleti területei felé a szerelvények.20 A hadifogoly-
tábor közelsége a szovjet hadseregnek dolgozó mozgósított 
munkások számára állandó fenyegetést jelentett. 

Baja 1944-45-ben közlekedési csomópontnak számított a 
Bátaszék–Baja–Szabadka–Szeged első osztályú vasúti szárny-
vonal és a délvidéki HÉV vonalak összefutása valamint a dunai 
kikötő miatt. A dunai hajózás helyreállításához a lebombázott 
hidak roncsait előbb ki kellett emelni a folyóból, és a háború 
alatt a szövetséges bombázók által a folyóba telepített mágneses 
aknák is fenyegették a hajózást. A Baja környéki vasútvonalak-
ban – a lebombázott Duna hidat leszámítva – nem estek komoly 
károk,21 a Bátaszék–Szeged vonal 40-50 km/h-ra csökkentett se-
bességgel végig járható maradt, és a Zombor felé vezető két 
HÉV is használható volt 30 km/h-val.22 A Dunántúllal való 

                                                      
17 A bajai katonai kórház létrehozásáról részletesen lásd: MNL-BKML, IV. 
1407. l. 21, 22, 25, 30, 35, 44/33/1945. számú iratok. 
18 A Déri-kertben a nyilvántartás szerint 657 katona nyugszik, más bajai teme-
tőkben további 11. A ténylegesen itt eltemetett hősi halottak száma a visszajel-
zések szerint ennek a négyszerese is lehetett. Erről részletesen: FALUDI, 24. o. 
és MERK 2001, 86-92. o. 
19 Erről részletes lásd: BOGNÁR 2013, 257-262. o. 
20 BICZÓK 2015, 34-40. o. 
21 A visszavonuló német csapatok Baja-Bátaszék között megrongálták a vasút-
vonalat, de ezt gyorsan helyreállították. 
22 A vasútvonalakat a Vörös Hadsereg az államhatárok figyelembe vétele nél-
kül használta 1945 április végéig, utána már csak a határig. Ez a HÉV vonalak 
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közlekedés helyreállításához a lerombolt bajai híd helyére a 
szovjet csapatok pontonhíd építésébe kezdtek. E pontonhíd 
megépítéséhez vették először nagy tömegben igénybe a városi 
lakosságot. Az építési munkálatokat november 29-én akarták 
kezdeni, de a munkások hiányában ez 1 hetet késett. December 
5-én már nagyon szigorú utasítás érkezett a városvezetéshez: 
„Baja város polgármestere. Hirdetmény. Többszöri sikertelen próbál-
kozás után utolsó ízben kísérlem meg magam, hogy a szovjet parancs-
nokság hídépítési munkálataihoz szükséges munkáskezeket előteremt-
sem. Ha ez a kísérletem sikertelen marad, maga a szovjet katonaság 
fogja jól bevált módszerével és mindenre való tekintet nélkül a 2000 
munkást és 250 kocsit előállítani. 

Nyomatékosan felhívom tehát a város lakosságát, hogy minden 
18-45 éves férfi azonnal jelentkezzék a városháza kis tanácstermében 
6 napi élelemmel, ásóval, vagy lapáttal felszerelve. A kocsitulajdono-
sok kocsikkal, lovakkal és 6 napi takarmánnyal kötelesek jelentkezni a 
Vörös Őrség városházi őrszobája előtt, ellenkező esetben kocsijukat, 
lovukat a szovjet parancsnokság utasítására elkoboztatom. A kórház, 
közhivatalok, iskolák, közüzemek vezetői jelenteni kötelesek, hogy férfi 
személyzetüknek hány tagja nélkülözhető. Ezeknek haladéktalanul ad-
janak utasítást, hogy jelentkezési kötelezettségüknek tegyenek eleget. 

Gondoskodni kívánok a kirendelt munkások méltányos és a szű-
kös viszonyok között megengedhető napszámjáról. Ezért mindenki, aki 
bármilyen címen mentesül majd a közmunka alól, napi 5.- P-t köteles 
fizetni. Aki jelen felhívásomnak nem tesz eleget haladéktalanul, azt a 
szovjet parancsnokság utasítására azonnal letartóztattatom, vagyonát 
elárvereztetem, hogy a közmunkán résztvevők napidíja legalább rész-
ben megtérülhessen. Baja, 1944. december hó 5-én. dr. Takáts Endre, 
a város vezetője.”23 

Az előző felhíváshoz az utólagos csatolmány az igazi fe-
nyegetés: „Utolsó felhívás! Felhívjuk Baja város lakosságát, hogy 
amennyiben még a mai nap folyamán munkára kocsival-lóval, vagy 

                                                      
esetében Hercegszántót és Garát jelentette, a Baja-Szeged vonalnál Bácsalmás 
után észak felé kitérővel Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza felé lehetett eljutni 
Szegedre. 
23 MNL-BKML IV. 1407. l. 52/33/1944. számú hirdetmény, iktatva 1944. dec-
ember 6. 
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anélkül nem jelentkezik, meg lesz tizedelve. A város népére ez a mun-
kakötelezettség a szükséghíd elkészítéséig érvényben marad. A megje-
lenés minden nap kötelező, gyülekezés a Vörös Őrség városházi őr-
szoba előtt reggel ½ 7 órakor mindaddig, amíg a munka be nem feje-
ződik. A legelső elfogott ember, aki a felhívásnak nem tesz eleget halál-
lal bűnhődik. Vörös Őrség parancsnoksága.”24 

A polgármester felhívásában már olvasható, hogy a moz-
gósított munkaerő számára mindenképpen szeretne minimális 
fizetést biztosítani, ami a munkások regisztrálását és egy a 
munkaszervezéssel foglalkozó központi szervet feltételezett, 
ezért 1945 január elején létrejött Baja Város Közmunkahivatala. 
 
 

Baja Város Közmunkahivatalának létrehozása 
 
Dr. Takáts Endre a vármegyében tett hivatalos útjai során látta 
a robotmunkával, közmunkával kapcsolatos problémákat, 
ezért a közmunkahivatal létrehozásával megpróbált elébe 
menni mind a szovjet hadsereg túlzott, és önkényesen behajtott 
igényeinek, mind a vármegyei és városi polgárság érdektelen-
ségének. „30/1945. polgm. [polgármesteri] szám. Hirdetmény. Ér-
tesítem a város közönségét, hogy a robotmunkával kapcsolatos szám-
talan nehézség és visszaélés megszüntetésére közmunkahivatalt állítok 
fel. Az oroszok részéről történő igénylés esetén ez a hivatal fogja a köz-
munkára jelentkezőket beidézni. Minden jelentkezőt munkaigazol-
vánnyal látunk el, amelyen a csoportvezető a közmunkában eltöltött 
napokat igazolja. Minden munkanap után 10.- P-t fizetünk. Felhívom 
a város közönségét, hogy a közmunkahivatalnál, városháza 41. sz. szo-
bában jelentkezzenek azokat férfiak és nők, akik fent említett feltételek 
mellett közmunkára vállalkoznak. – Jelentkezni lehet holnap – 9-én – 
8-2 óráig. Baja, 1945. január hó 8-án. dr. Takáts Endre s.k. a város 
vezetője.”25 

Kuznyicov őrnagy elismerte hivatalos szervként a köz-
munkahivatalt, mivel a megszálló hadsereg számára több 

                                                      
24 Uo. 
25 MNL-BKML IV. 1407. l) 6/33/1945. számú hirdetmény, iktatva 1945. január 
10. 
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előnnyel, mint hátránnyal járt a működése. Egy magyar nyelvű 
városi hivatal és a magyar munkavezetők sokkal könnyebben 
szót értettek a munkásokkal, mint a szovjet katonák. A teljes 
adminisztrációt átvállalta a közmunkahivatal, ami nagy köny-
nyebbséget jelentett a megszállóknak.26 A hivatal által biztosí-
tott, kezdetben 10 Pengős napidíj a munkások fizetését és ellá-
tást is megoldotta, erről sem a szovjet hadseregnek kellett gon-
doskodnia. A magyar lakosság számára is jó megoldás volt a 
közmunkahivatal. A munkások kikerültek a szovjet hadsereg 
fennhatósága – joghatósága – alól, így a munkások folyamatos 
zaklatása, a teljesítőképességüket meghaladó dolgoztatása mér-
séklődött, majd megszűnt. Dr. Takáts Endre a közmunkahiva-
tal felállításának hirdetményét mindössze egyszer ismételte 
meg, január 13-án, ekkor már az intézkedésben alapvető célként 
a zaklatás megszüntetését jelölte meg: „65/1945. polgm. sz. Hir-
detmény. Hogy megszüntessük a lakosság állandó zaklatását, s a két-
kezi munkájukból élők ingyen dolgoztatását, közmunkahivatalt állítot-
tam fel, hogy az itt jelentkezők munkaigazolvánnyal ellátva a munká-
juk után járó napi 10.- P-t kifizethessük. Felhívom a város közönségét, 
hogy a nagy munkakeresletre való tekintettel jelentkezzenek a város-
háza 41. sz. szobában levő közmunkahivatalban. A nőket is felhívom 
erre a jelentkezésre, mert a kórházak takarítására női munkaerőre van 
szükség. Baja, 1945. január 13. dr. Takáts Endre, a város vezetője.”27 

A fizetés és a – január végétől – napi egyszeri étkezés mel-
lett a közmunkások további kedvezményekre is számíthattak. 
Bizonyos iparcikkeket és használati tárgyakat nem lehetett 
kapni a városban, ezeket a központból utalták ki, és a jelentke-
zők, rászorulók kapták meg elsőként. Az egyik legégetőbb 
probléma a megfelelő lábbeli hiánya volt, ezt facipők készítésé-
vel próbálták meg kezelni. 1945. január 28-án a Közellátási Hi-

                                                      
26 A Vörös Hadsereg kommunikációs problémáit mutatja, hogy a második vi-
lágháború végén a szovjet katonáknak csak a közel 2/3-a tudott írni, természe-
tesen olvasni ennél többen tudtak. 
27 MNL-BKML IV. 1407. l. 10/33/1945. számú hirdetmény, iktatva 1945. január 
14. 
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vatal 1.000 pár facipőt készíttetett, és Griegl Károlynál árusítot-
ták 12 Pengős egységáron. A közmunkásként bejegyzettek el-
sőbbséget élveztek a vásárláskor.28 

Január 15-én vált teljessé a rendszer. A polgármester egy 
újabb felhívásában közzétette, hogy a városi üzemekben a szov-
jet hadseregnek dolgozó összes munkást regisztrálják a köz-
munkahivatalnál, fizetést és napi egyszeri étkezést biztosítanak 
nekik, ezzel őket is átveszik a megszálló hadseregtől. „3006. kig. 
[közigazgatási] 1945. Hirdetmény. Felhívom a város területén az 
orosz katonaságnak dolgozó műhelyeket, üzemeket és minden vállala-
tot, hogy az ott foglalkoztatott robotmunkások névjegyzékét a városi 
székház 41. számú hivatalban 48 órán belül adják be, mert akik ezt 
nem teszik meg, végzett munkájukért fizetést nem kaphatnak. Baja, 
1945. január 15. Polgármester.”29 A városparancsnok egyetértett 
a kezdeményezéssel, és a hirdetményben megjelölt határidőre, 
az üzemek katonai parancsnokainak segítségével a lehetőségek 
szerint mindenkit regisztráltak a városnál. Kuznyicov őrnagy 
engedélyt adott arra, hogy a bajai hivatal a tevékenységét egész 
Bács-Bodrog vármegyére kiterjessze. Ha Baja város nem tudta 
a megfelelő számú szakmunkást, vagy fogatot kiállítani, akkor 
a környező falvakból hívtak be közmunkára embereket. A fal-
vak lakói gyorsan belátták, hogy a helyben munkanélküliek 
számára a bajai közmunkahivatalnál történő regisztráció, és az 
ott felajánlott munkák elfogadása biztonságot jelenthet, ezért 
egy idő után sokan önként jelentkeztek.30 
 
 

A hivatal működése 1945-ben 
 
A hivatalt gyorsan, a pillanatnyi igényeknek megfelelően hoz-
ták létre, de már kezdettől fogva egységesen működött, ezért 

                                                      
28 Erről lásd részletesen: MNL-BKML IV. 1407. l. 37/33/1945. számú hirdet-
mény, iktatva 1945. február 6. 
29 MNL-BKML IV. 1407. l. 11/33/1945. számú hirdetmény, iktatva 1945. január 
16. 
30 MNL-BKML, IV. 1442. 4. doboz, Névjegyzék a közmunkára berendelt mun-
kásokról. Bácsalmás, Jánoshalma. 
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megállapítható, hogy a munkáját átgondoltan szervezték meg. 
A hivatal elsődleges tevékenységi köre a megszálló szovjet csa-
patok építkezéseihez a szükséges munkaerő kiállítása volt. Er-
ről minden nap a helyszínen egyeztettek a szovjet hadsereg 
tisztjei a kint dolgozó csoportvezetővel. A csoportvezető ezután 
megküldte a létszámigényt a városházára, ahol a másnapi behí-
vásokat intézték. A nagyobb építkezéseket, azaz a nagyobb lét-
számigényt jóval előre jelezte a Vörös Hadsereg, erre a hivatal-
nál már előre tudtak készülni; ezért a napi változások csak 1-2 
főt és az éppen lebetegedett emberek, vagy kiesett igavonó ál-
latok pótlását jelentette. 

1945 januárjában a közmunkahivatal megkezdte a város-
ban – elsősorban az épületekben – esett károk felmérését. Baja 
területét 10+1 körzetre osztották. A 10 körzetet a városrészek-
nek megfelelőek alakították ki, 9 sorszámot kapott, a 10. a kül-
területek voltak. A +1-es körzethez a városi középületek tartoz-
tak. Mindenkinek önállóan kellett megtennie a kárbejelentést, 
amelyet a körzetileg illetékes összeíró személyesen ellenőrzött 
helyszíni szemlével. Ekkor töltötték ki a kárbejelentő lapot. A 
kárbejelentő lap egy több részletre is kiterjedő formanyomtat-
vány volt. A ház tulajdonosának és az ott lakóknak az adatai 
mellett tartalmazta az épületben esett károkat, a károk helyre-
állításához szükséges építőanyagokat és azok mennyiségét, va-
lamint a helyreállításhoz szükséges munkások és munkaórák 
számát is. A kárfelmérést egy pénzügyi becsléssel fejezték be, 
de olyanra is volt példa, hogy valaki már a saját költségén hely-
reállíttatta az épületben esett károkat. A kárbejelentő lapokat 
sorszámozták, a legmagasabb sorszám az 518-as, amely az Or-
szágos Társadalombiztosító Intézet Arad utcai székházában 
esett károkat írja le.31 A felmérések alapján a közmunkahivatal 
a saját hatáskörében – a szovjet hadsereg igényeit szem előtt 
tartva – döntötte el a városi épületek felújításának a sorrendjét. 

                                                      
31 MNL-BKML, IV. 1442. 4. doboz, Közmunkaügyek. Az iratok rendezetlensé-
géből és az egyértelmű hiányokból következően nem állíthatjuk biztosan, hogy 
ez volt a legmagasabb sorszám. 
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Az éppen aktuális feladatokat levélben mindig megküldték jó-
váhagyásra a városparancsnokságnak, de a szovjet hadsereg 
igazából csak a saját munkaigényére figyelt, ha azt biztosítot-
ták, akkor a városi épületek kijavítására kivezényelt munkások 
létszámához mindig hozzájárult.32 

A hivatal a működése során több egyéni formanyomtat-
ványt használt: munkanélküliséget bejelentő lap, munkásössze-
sítő ív, munkanapló, munkalap, munkaigazolvány, vagy köz-
munkakönyv. A „munkanélküliséget bejelentő lap”-ot a köz-
munkára jelentkezéskor töltötték ki. A jelentkező sorszáma és 
személyi adatai mellett tartalmazta a szakszámot, amely a vég-
zettségi besorolást jelezte. Meghatározó volt a sorszám, ugyanis 
a nyilvántartásokban ezzel azonosították a közmunkást, és a 
munkaigazolványában is feltüntették, mint azonosítót.33 A 
„munkásösszesítő ív”-en a munkások nevét és sorszámát tün-
tették fel, valamint a ledolgozott napjaikat és munkahelyüket.34 
A közmunka szempontjából a legfontosabb dokumentum a 
munkanapló volt. Ezt mindig a csoportvezetők írták, naponta 
feljegyezték benne, hogy hol és milyen munkát végeztek az az-
napra kirendelt munkások, akiket itt a sorszámukkal jeleztek. 
A munkanaplókat a kiérkező szovjet katonák bármikor megte-
kinthették és ellenőrizhették is, a fordítást-tolmácsolást szinte 
minden esetben magyarok végezték.35 A „munkalap” az adott 
közmunkáshoz tartozott. A munkanaplóban szereplő munká-
sok sorszámai alapján itt vezették az egyéni munkaidőt és az 
elvégzett munka mennyiségét. E dokumentum a hivatalnál ma-
radt, és ez alapján kapták a munkások a fizetésüket.36 A köz-
munkás a „munkaigazolvány, vagy közmunkakönyv”-ben ve-
zethette a saját munkáját, az aktuális csoportvezető minden 
munkanap végén bejegyezte és aláírásával igazolta az elvégzett 

                                                      
32 Erről példák: Uo. 2. doboz, Levelezések. A hivatal a levelezését folyószámo-
san iktatta, és csak töredékesen maradt fent. 
33 Uo. 1. doboz, Munkanélküliséget bejelentő lapok csomó. 
34 Uo. 5. doboz, Egyéb közmunkaügyek. Munkásösszesítő ívek. 
35 Uo. 6. doboz, Egyéb közmunkaügyek. Munkanaplók. 
36 Uo. 5. doboz, Egyéb közmunkaügyek. Munkalapok. E csomó biztosan hiá-
nyos! 
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munkát. A fizetéskor a munkalap és a munkakönyv adatait 
mindig összevetették.37 

Az első fizetést január 20-án, szombaton reggel 8 és délután 
2 óra között adták ki. Ehhez a munkaigazolványokat előző nap 
kellett leadni a hivatalnál, ahol kiszámolták mindenkinek a já-
randóságát. A leadott igazolványokat másnap reggel munka-
kezdéskor adták vissza mindenkinek. A fizetés felvételekor a 
kijelölt munkahelyét senki sem hagyhatta el, meghatalmazással 
egy családtag vehette fel a pénzt a városházán.38 A következő 
fizetést még szintén szombaton kapták az emberek, de azután 
februártól átálltak a csütörtök-pénteki fizetésre. 1945-46-ban 
még vasárnap is dolgoztak, de 1947 elejétől a vasárnapot már 
mindenki megkapta szabadnapnak. Előzetesen lehetett szabad-
ságot kérni, ezt a szovjet parancsnokság munkaerő-igénylésé-
hez igazodva adták meg, ha az illető munkája éppen nélkülöz-
hető volt. Bárki jelenthetett beteget, de ezt ellenőrizték, és a szi-
muláló a kihagyott napok száma után 5 pengős büntetést fize-
tett.39 A közmunka alól lehetett kérni felmentést egészségügyi 
indokkal, de ez nem volt általános. A felmentési kérvényeket az 
„Egyéb közmunkaügyek” között kezelték, mindössze 15 darab 
kérvény maradt fent, mindegyik 1945-ből.40 

1945. február 1-től a Bács-Bodrog vármegye összes telepü-
léséről jelentkezhettek a lakosok, egyetlen kitétel volt, hogy Ba-
ján tartózkodjon a jelentkező. A nem bajai lakosok számára a 
folyamatos hajnali bejárás problémát jelentett, de sokan a biz-
tonság kedvéért inkább megoldották valahogy, de kérhettek 
szükségszállást is. Ha a környező településekről valaki fogattal 

                                                      
37 Uo. 6. doboz. Munkanaplók. Közmunka-igazolvány, vagy közmunkakönyv 
csak néhány maradt fent mintának, mivel ezek a tulajdonosnál maradtak. Ar-
ról nincs pontos információm, hogy eltérés esetén melyik volt a mérvadó. 
38 MNL-BKML IV. 1407. l. 11/33/1945. számú hirdetmény, iktatva 1945. január 
16. 
39 MNL-BKML, IV. 1442. 4. doboz, Egyéb közmunkaügyek. 
40 Uo. A 15 eset vélhetően az egész 1945-ös évre vonatkozik, mivel a dátumok 
alapján található februári és decemberi beadvány is. 
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érkezett a robotra, akkor ő is szállíthatta a többieket.41 A várme-
gyének három járása volt, a bajai, a bácsalmási és a jánoshalmi, 
de a közigazgatási határok összekeveredtek, így a szovjet meg-
szállási körzeteknek megfelelően tartották nyilván a Bajára be-
érkezett közmunkásokat. Bácsalmáson tartották nyilván a Bács-
bokod, Borota, Dávod, Csátalja, Felsőszentiván, Gara és Her-
cegszántó községekből érkezőket.42 Jánoshalmán tartották nyil-
ván a Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Rém, 
Tataháza és Vaskút községből érkezőket.43 Baján, a városi lako-
sok között tartották nyilván az összes többi községből érkező 
közmunkást.44 1945-ben a falusi módos, nagyobb földterületen 
gazdálkodó parasztok megtalálták a kibúvót a közmunka-köte-
lezettség alól. Őket elsősorban a szállítókapacitás biztosítása 
miatt hívták be fuvarosnak a fogataikkal és az igavonó állataik-
kal együtt. A felszerelt fogatot, kocsit mindenki elküldte, de 
közmunkára nem a tulajdonos, hanem a bérese, vagy napszá-
mosa jelentkezett be helyettesként. Az érvényben lévő szabá-
lyozás szerint ezt nem tehették meg, így amikor a heti bérfize-
tésnél kiderültek a cserék, a gazdát feljelentették, és eljárás in-
dult ellene. A feljelentéseket a városi tanácsnál gyűjtötték össze 
és folytatták le az eljárást, amely minden esetben pénzbírsággal 
végződött. A fogatot kiállította, a helyettese dolgozott is, de a 
gazda a személyes behívó megtagadásáért felelt, és pénzbírság-
gal „megválthatta” a közmunka kötelezettségét, vagy jött és ké-
sőbb ledolgozta.45 

A vaskúti úton lévő katonai fogolytábor lakói számára már 
1944. december 9-én a városi szükségkonyháról hordták az ebé-
det,46 így a közmunkahivatal által éppen kiközvetített dolgozók 

                                                      
41 Uo. Névjegyzék a közmunkára berendelt munkásokról. 
42 Uo. Névjegyzék a közmunkára berendelt munkásokról. Bácsalmás. 
43 Uo. Névjegyzék a közmunkára berendelt munkásokról. Jánoshalma. 
44 A nyilvántartásban 1945. július 28-tól már szerepelnek az Érsekcsanádról, 
Sükösdről és Nemesnádudvarról érkezők is, mivel ekkortól e három község a 
bajai járás része lett. 
45 MNL-BKML, IV. 1442. 4. doboz, Névjegyzék a közmunkára berendelt mun-
kásokról. Bácsalmás, Csátalja. Gáspár Lajos ügye, 1945. március 16. 
46 MNL-BKML IV. 1407. l. 55/33/1944. számú hirdetmény, iktatva 1944. dec-
ember 9. 
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számára is biztosítottak napi egyszeri meleg étkezést.47 Idővel 
a meleg ebéd nagyobb vonzerőnek bizonyult, mint a fizetés, mi-
vel a pengő a hiperinflációja miatt az 1945 közepétől már sem-
mit sem ért. 

A közmunkahivatalnál külön tartották nyilván a veszélyes 
és gyanus elemeket. Külön-külön nyilvántartást vezettek a má-
sodik világháború előtt, vagy alatt, a Volksbundba, belépettek-
ről és a nyilasokról.48 Mindkét nyilvántartásban a férfiakat és a 
nőket külön vették, és feltüntették a lakhelyüket is. Ugyanígy 
külön nyilvántartást vezettek az állami, vármegyei és városi in-
tézményekben dolgozó nőkről és férfiakról. Őket a közmunka 
alóli mentesítés miatt emelték ki. A listákon elsősorban iskolai 
tanítónők, és városi hivatali alkalmazottak találhatók. A férfiak 
és a nők listáját egybevetve megállapíthatjuk, hogy a férfiak 
esetében csak nagyon indokolt esetben – nélkülözhetetlen mun-
kavégzés – mentesítettek a közmunka-kötelezettség alól.49 

1945 márciusától a rendszer hatékonyan működött, szinte 
teljes egészében lefedte a szovjet hadsereg igényeit és a városi 
helyreállítási munkálatokra is maradt még elegendő munkaerő. 
A polgármester hirdetményeiben – 1945. február 1-én dr. Takáts 
Endrét dr. Surányi György váltotta a polgármesteri székben – 
egy visszatérő elem van, ez a szovjet katonai kórház személy-
zetre vonatkozó igénye. A kórházi orvosokban is hiány mutat-
kozott, de a segítő szakszemélyzet: nővérek, betegápolók, taka-
rítók szinte teljesen hiányoztak. Szakképzett nővért és ápolót 
alig lehetett találni, mivel ők a magyar kórházban dolgoztak, 
vagy még 1944-ben katonai szolgálatra vonultak be és a vissza-
vonuló német-magyar hadsereggel nyugatra távoztak.50 
 

                                                      
47 MNL-BKML, IV. 1442. 2. doboz, Levelezések. 1945. január 18-án kelt polgár-
mesteri levél. 
48 Uo. 4. doboz, Speciális nyilvántartások. Az Waffen SS-be, az SS-be, a Wehr-
machtba és a Hitlerjugend magyarországi szervezeteibe belépettekről nem ta-
láltam nyilvántartást. 
49 Uo. 
50 MNL-BKML IV. 1407. l. 27/33/1945. számú hirdetmény, iktatva 1945. január 
27. 
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A hivatal működése 1950-ig 
 
Baja Város Közmunkahivatala 1945 tavaszától 1950-es meg-
szüntetéséig egy lényegi változástól eltekintve változatlan for-
mában működött. 1946 elején megjelentek a munkaközvetí-
tők.51 Bács-Bodrog vármegye területi integritása ekkorra állt 
helyre, a vármegyei hivatalok az 1941 előtti rendben működtek. 
Az országos politikai helyzet is stabilizálódott, bár a Szövetsé-
ges Ellenőrző Bizottság árnyékában ez csak átmeneti állapot 
volt. A „málenkij robot”-ra történő elhurcolás veszélye jelentő-
sen csökkent. A fegyverszüneti megállapodások aláírása után a 
Vörös Hadsereg sem erőltette a további katonai célú építkezé-
seket. A közmunkahivatal figyelmét az újjáépítési munkálatok 
felé fordíthatta. A hatékonyabb munkaszervezés és munkásirá-
nyítás érdekében először a környező falvakban alkalmazták a 
munkaközvetítőket. A helyi munkaközvetítők napi kapcsolat-
ban voltak a közmunkahivatallal, és az ott jelzett munkás-
igényre a falubeliek közül ők tettek javaslatot. A helyi viszonyo-
kat ismerve az embereket gyorsabban és ésszerűbben lehetett a 
felmerülő új, egyre specializáltabb feladatokra kijelölni és moz-
gósítani. Baján 1950-ig bőven volt javítási, helyreállítási munka: 
a lerombolt Duna híd újjáépítése, a kikötő és a vasútvonalak 
helyreállítása, a Kamarás-Duna partján kiépített katonai véd-
művek elbontása, a mátéházi majorságban és az ipari üzemek-
ben a termelés beindítása. Az első hároméves terv keretében 
végrehajtott bajai beruházásokhoz a munkaerő jelentős részét a 
közmunkások adták. A stabil fizetőeszköz, a forint megjelenése 
után a napidíjak fizetése körüli bonyodalmak is rendeződtek. A 
katonai közigazgatás megszűnt. A megszálló szovjet csapatok 
jelentős részét a békeszerződés aláírása után, 1947-ben kivonták 
az országból, így az általuk használt infrastruktúra visszakerül 
a területileg illetékes magyar közigazgatáshoz. 

A városi közmunkahivatal jogilag 1950. január 1-én szűnt 
meg, amikor Magyarország közigazgatási rendszere átalakult, 
Bács-Bodrog vármegye összeolvadt a Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

                                                      
51 MNL-BKML, IV. 1442. 3. doboz, Munkaközvetítő lapok. 
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vármegyéből leválasztott Solt-Kiskun részekkel, létrejött Bács-
Kiskun megye. Az 1949. augusztus 20-án életbe lépett új alkot-
mány, és az 1950. évi I. törvénycikk, az első tanácstörvény gya-
korlatilag felszámolta a helyi közigazgatás önállóságát, szinte 
mindent a központból intéztek. A közmunkahivatal folyamat-
ban lévő ügyeit felosztották a végrehajtó bizottság alá tartozó, 
az adott feladatban illetékes osztályok között.52 
 
 

Összegzés, eredmények 
 
Baja Város Közmunkahivatalának tevékenységéről nagyon ne-
héz objektív következtetéseket levonni, vagy egy mérleget ké-
szíteni, ugyanis kevés pontos adat áll rendelkezésünkre. A hi-
vatalnál regisztrált közmunkások sorszáma 1949 végén 26.874-
nél állt meg, de ebben feltételezhetően mindenki benne van;53 
az éveken át dolgozók, és a csak 1-2 napig közmunkások is. A 
„málenkij robot” magyarországi áldozatainak a pontos száma 
sem ismert, ebből egy Bajára és Bács-Bodrog vármegyére visz-
szavetített „mi lett volna ha…” becslést adni lehetetlen. A szi-
gorúan vett számadatok felsorolása helyett azt megállapíthat-
juk, hogy a közmunkahivatal megtalálta az összhangot a szov-
jet katonai parancsnoksággal, amely elismerte a tevékenységét, 
együttműködött vele, és ezzel sok helyi lakost megmentett a 
szovjet munkatáborba történő elhurcolástól. A sebtében, admi-
nisztrációs és fegyveres nyomás árnyékában kialakított, ideig-
lenesnek szánt rendszer kiállta a próbát, és sok bácskai ember-
nek jelentette a túlélést a második világháborút követő zavaros 
időkben. A vármegye civil lakosságának jelentős része megme-
nekült a folyamatos zaklatásoktól, és alkalmazkodva a meg-
szállás jelentette új helyzethez viszonylagos nyugalomban élhe-
tett. Természetesen mindenkit nem tudtak kimenteni, többen 

                                                      
52 MNL-BKML, IV. 1442. 2. doboz, Levelezések. 1949. november 29-én kelt le-
vél a folyamatban lévő ügyek és iratok átadásáról. Aláírása olvashatatlan, a 
kiadványozót nem tüntették fel. 
53 A sorszámokat folyamatosan adták ki, de vannak hiányosságok, bár ezek a 
kartonok elveszhettek. 
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kerültek kényszermunkatáborba, viszont ők elsősorban a vá-
rostól távol hadifogságba esett katonák voltak.54 
 
 

Felhasznált források 
 
Levéltári források: 
MNL-BKML, IV. 1407. l. = Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kis-
kun Megyei Levéltárának Bajai Fióklevéltára. IV. 1407. u. Baja 
Város Tanácsának (1929-től Polgármesteri Hivatalának) iratai 
fond; Főjegyzői és Közjogi Ügyosztály iratai 1940-1950 állag. 
MNL-BKML, IV. 1407. u. = Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kis-
kun Megyei Levéltárának Bajai Fióklevéltára. IV. 1407. u. Baja 
Város Tanácsának (1929-től Polgármesteri Hivatalának) iratai 
fond; Elnöki iratok 1881-1950 állag. 
MNL-BKML, IV. 1442. = Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun 
Megyei Levéltárának Bajai Fióklevéltára. IV. 1442. Baja Város 
Közmunkahivatalának iratai 1944-1950 fond. 
 
Szakirodalom: 
BÁNÁTI 1996 = BÁNÁTI Tibor: Bajai arcképcsarnok. Bajai Dol-
gozatok 11. Türr István Múzeum, Baja, 1996. 37–43. o. 
BICZÓK 2015 = BICZÓK Sándor (szerk.: MERK Zsuzsa): Kato-
naidőm emlékei 1944-1947. Bajai Dolgozatok 19. Türr István 
Múzeum, Baja, 2015. 
BOGNÁR 2013 = BOGNÁR Zalán: A szovjetek egyik legjelen-
tősebb magyarországi fogolykoncentráló központja – Baja 
(1944-1945). In: ERDŐDY Gábor (főszerk.): Rendszerváltások 
kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születés-
napjára. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. 257-262. o. 
FALUDI = FALUDI Gábor (szerk.): A bajai munkásmozgalom 
főbb eseményei 1890-1950. MSZMP városi-járási bizottsága és a 
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézete, 
Baja, é.n. 

                                                      
54 Erről lásd: BICZÓK 2015. 
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FÁBIÁN 2016 = FÁBIÁN Borbála: Baja története 1944 és 1956 
között. A forradalom előzményei. In: FÁBIÁN Borbála (szerk.): 
Az 1956-os forradalom Baján. Az „Októberi Szabadság emlék-
műve” Baján. Jobb Bajáért Polgári Egyesület, Baja, 2016. 6-30. o. 
KAPOSI 2002 = KAPOSI Zoltán: Magyarország gazdaságtörté-
nete 1700-2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002. 
MADARÁSZ 2007 = MADARÁSZ Lajos: 100 éve született dr. 
Takáts Endre, egykori igazgatónk. 
http://mnl.gov.hu/mnl/veml/100_eve_szuletett_dr_ta-
kats_endre_egykori_igazgatonk. (letöltés időpontja: 2018. 02. 
15.) 
MERK 2001 = MERK Zsuzsa (szerk.): Nagy András emlékezete. 
Egy kisváros, Baja főépítészének munkássága. Bajai dolgozatok 
13. Türr István Múzeum Múzeumbarátok Köre Alapítvány, 
Baja, 2001. 
ROMSICS 2002 = ROMSICS Ignác: Magyarország története a 
XX. században. Harmadik javított és bővített kiadás. Osiris Ki-
adó, Budapest, 2002. 
 
 

Zusammenfassung: 
Statt „Málenkij robot”. 

Öffentlicher Bauamt in Baja, 1944-45 
 
Am 22. Oktober 1944 kamen sowjetische Truppen in Baja an. 
Die deutsche und die alliierten ungarischen Truppen umreißen 
die Stadt. An den Ufern der Donau führte der Militärkomman-
dant Bajan den „malenkij robot” ein, um militärische Ein-
richtungen zu bauen, um militärische Befestigungen für die 
Rote Armee Armee zu bauen. Aber der Bürgermeister, dr. 
Endre Takáts war unter ungarischer Kontrolle, indem er ein 
städtisches öffentliches Amt anordnete und leitete. Die öffent-
lichen Arbeiter, die für die sowjetische Armee arbeiteten, wur-
den in der Stadt neu registriert, von der Stadt bestellt und ver-
sorgt. Die sowjetische Armee wurde von der Organisation von 
Renovierungsarbeiten durch die Übernahme von Verwaltung 
und Versorgung „ausgeschlossen”. Die Einwohner der Stadt 
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Baja konnten so - natürlich nicht alle - die langfristige Zwang-
sarbeit in der Sowjetunion vermeiden. 
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FAZEKAS FERENC 
 

ANA ZORA MASPOLI: RÖMISCHE MILITARIA AUS 

WIEN. DIE FUNDE AUS DEM LEGIONSLAGER, DEN 

CANABAE LEGIONIS UND DER ZIVILSIEDLUNG 

VON VINDOBONA1 
 
A Római Birodalom határprovinciáinak, így Pannonia provin-
cia történetének és régészetének kutatása elválaszthatatlan a ró-
mai területeket a barbároktól több, mint négy évszázadon ke-
resztül védelmező római hadseregtől. A római hadsereghez 
kapcsolható emlékek, ’régiségek’ – építészeti és tárgyi emlékek 
– kutatása ezért már nagyon korán a birodalmi (Osztrák-Ma-
gyar Monarchia) és honi antikvárius érdeklődés homlokterébe 
került. 

A római hadtörténeti kutatások mellett, a római hadsereg 
fegyverzetének vizsgálata, feldolgozásának megindulása2 leg-
főképp a 19. század végétől egyre szaporodó régészeti ásatá-
sokból előkerült fegyvereknek (pl. Max VON GROLLER kutatásai 
a carnuntumi legiostábor területén),3 a kiemelkedő fegyverlele-
teknek (pl. Eskü téri sisak előkerülése)4 s egy-egy kutató (pl. 
Viktor HOFFILER5) érdeklődésének volt leginkább köszönhető. 
A bíztató kezdetek ellenére azonban a későbbiekben hosszabb 

                                                      
1   AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-17-4-I. KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI 

KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT. 
2 Vö. KOCSIS, László: Pannonian weaponry. Acta Classica Universitatis Scientia-
rium Debreceniensis 30, 1994, 63-71. 
3 VON GROLLER, Max: Römische Waffen. Römische Limes in Österreich 2, 1901, 
85-132. 
4 HAMPEL, Joseph: Ein Helm von der pannonischen Reichsgrenze. Zeitschrift 
für historische Waffen und Kostümkunde 2, 1899, 192-201; NAGY Géza: Az Es-
kütéri sisak. Budapest Régiségei 7, 1900, 67-83.  
5 E.g. HOFFILER, Viktor: Római fegyverek a M.N. Múzeum kőemlékein. Arc-
haeológiai Éresítő 29, 1909, 314-328. 
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szünet következett, s bár a második világháború utáni időszak-
ban a római hadtörténeti kutatások, elsősorban a határvédelmi 
rendszer kutatása intenzívebbé vált,6 a pannoniai római fegy-
verzetre vonatkozó kutatások ezzel szemben háttérbe szorul-
tak, s jóval egyenetlenebb képet mutattak. A fegyvertörténeti 
kutatások a rövidebb leletközléseken túl, elsősorban egyes for-
rás- (fegyverzet ábrázolásai a kőplasztikai emlékeken7) és csak 
bizonyos tárgycsoportokkal8 foglalkoztak. A provinciális 
anyagi kultúra, a tárgycsoportok feldolgozása, publikálása 
MÓCSY András irányítása mellett számottevő eredményeket ért 
el, a fegyverzet és a katonai felszerelés kutatása még továbbra 
is hiátusként jelentkezett9 az 1980-as évek második felétől a 
nemzetközi10 – és időben ezzel párhuzamosan a magyarországi 
– római fegyvertörténeti kutatásokban. Elsősorban a nyugati 
kutatásban – az angol római kori kutatók részéről – a specialis-
ták, fegyvertörténészek érdeklődése a római hadsereg fegyver-
zete és (katonai) felszerelése felé fordult, mindez nemcsak az új 
eredmények bemutatásának és megvitatásának teret adó új 
konferencia-sorozat ROMEC = Roman Military Equipment 

                                                      
6 Vö. GABLER, Dénes: The History of Limes Research in Hungary. In: Visy, Zs. 
(Ed.), The Roman Army in Pannonia. Budapest 2003, 9-16. 
7 UBL, Hansjörg: Waffen und Uniform des römischen Heeres der Principat-
sepoche nach den Grabreliefs Noricums und Pannoniens. Dissertation zur Er-
langung des Doktorgrades an der philosopische Fakultät der Universität 
Wien. Klosterneuburg 1969. [Végül UBL kiemelkedő munkája majd négy évti-
zeddel később, 2013-ban jelent meg: UBL, Hannsjörg: Waffen und Uniform des 
Römischen Heeres der Prinzipats-epoche nach den Grabreliefs Noricums und 
Pannoniens. (Hrsg. P. Scherrer). Austria Antiqua 3. Graz, 2013.] 
8 Ld. B. THOMAS, Edit: Helme, Schilde, Dolche. Studien über römisch-panno-
nische Waffenfunde. Budapest 1971. 
9 MÓCSY András: Provinciális régészetünk állásáról. Archaeológiai Értesítő 109, 
1982, 290. 
10 A kutatástörténet legutóbbi összefoglalását ld. FISCHER, Thomas: Die Armee 
der Ceasaren. Archaeologie und Geschichte. Regensburg 2012, 64-74, különö-
sen a jelzett időszakra 73-74. 
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Conference létrejöttét, hanem új összefoglaló munkák megszü-
letését is eredményezte.11 

A hazai római kori fegyvertörténeti kutatások ismételt fel-
lendülése BORHY László és KOCSIS László – elsősorban a védő-
fegyvereket érintő – munkái révén következett be.12 KOCSIS 
László 1994-ben megvédett kandidátusi disszertációja a panno-
niai védőeszközökről az első modern feldolgozásnak tekint-
hető; elsőként tárgyalta e funkcionális fegyvercsoportokat a tel-
jes provinciális területre vonatkozóan, például a sisakok vizs-
gálata révén számtalan új eredményt hozott.13 KOCSIS László 
nemzetközi visszhangot kiváltó késő római sisak-típusokat 
elemző kutatásai mellett, a továbbiakban a kutatások kiegyen-
lítettebbé váltak, MRÁV Zsolt példaértékű feldolgozásai révén a 
római fegyverek mellett a katonai felszerelés feldolgozása és 
publikálása is előrehaladt.14 

Az utóbbi évtizedben elért eredmények ellenére azonban a 
ripa Pannonica menti római táborokból származó római militaria 
feldolgozására csupán elvétve került sor,15 ezért fontos Ana 
Zora MASPOLI munkája, amely a Monographien der Stadtarchäo-
logie Wien című sorozat 4. köteteként jelent meg.16 

                                                      
11 BISHOP, Michael C. – COULSTON, John C. N.: Roman Military Equipment: 
From the Punic Wars to the Fall of Rome. London 1993; FEUGÈRE, Michel: Les 
armes des Romains. Paris 1993. 
12 A teljesség igényét nélkülözve, ld. KOCSIS László: I.sz.-i sisak az aquincumi 
légióstáborból. Budapest Régiségei 25, 1984, 227-246; BORHY László: Zwei neue 
Parade-Brustplatten im Ungarischen Nationalmuseum. Bayerische Vor-
geschichtsblätter 55, 1990, 299-307. 
13 KOCSIS László: Római védőeszközök Pannoniában. Pajzsok, sisakok. (Kan-
didátusi értekezés). Budapes 1994. – A nemzetközi kutatás érdeklődésére is 
számot tartó kézirat, sajnos mindmáig nem jelent meg. 
14 A szerző gazdag munkásságából, ld. MRÁV, Zsolt: Paradeschild, Ringknauf-
schwert und Lanzen aus einem römerzeitlichen Wagengrab in Budaörs. Arc-
haeologiai Értesítő 131, 2006, 33-73; MRÁV Zsolt: Egy Flavius-kori katonai öv ve-
retei Balácáról. Balácai Közlemények 10, 2008, 17-41. 
15 KOVÁCS, Péter: Militaria from Annamatia. Journal of Roman Military Equ-
ipment Studies 16, 2008, 273-278. 
16 A publikáció előzménye a szerző azonos című, a 2012-ben a bécsi egyetemen 
megvédett diplomamunkája (A diplomamunka témavezetője Univ.-Doz. Mag. 
Dr. S. Groh volt). 
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A munka célja a mai Bécs belvárosának helyén, a Kr. u. 1. 
század első harmadától az 5. század elejéig fennálló Vindobona 
és polgári környezetének területén előkerült római fegyverek és 
katonai felszerelés, valamint lószerszámok feldolgozása. 

A kötet öt nagyobb egységre tagolódik – ezek metodikai 
szempontból tökéletesen felépített módon – a bevezető, a fel-
dolgozandó leletcsoportokat és a lelőhelyet bemutató fejezetből 
(1. Einleitung) kiindulva, három feldolgozó- és elemző illetve ér-
tékelő fejezet következik (2. Römische Militaria und Pferdegeschirr 
aus Vindobona; 3 Archäologisch-historische Auswertung; 3. Zusam-
menfassung), végül a kötetet a klasszikus, monografikus feldol-
gozások szabályainak megfelelően katalógus (5. Katalog) zárja. 

A kötet első, bevezető (Einleitung) fejezetében a régészeti 
feldolgozás tárgyát képező leletcsoportok általános bemutatá-
sára kerül sor. A címben szereplő római militaria meghatáro-
zása, azonban a modern kutatásban sem teljesen problémamen-
tes, általában a római fegyverzetet és katonai felszerelést illetik 
összefoglaló néven militaria-ként, a lószerszámzatok e tekintet-
ben – katonai vagy polgári céllal történik a felhasználása – már 
’határterületnek’ számítanak [8-9.]. A feldolgozásba a szerző 
végül 260 tárgyat vett fel, ami – a római Vindobona kutatástörté-
netét figyelembe véve – magas számnak tekinthető, s említést 
érdemel az a tény is, hogy a tárgyak többsége, mintegy 3/4-e 
modern ásatásokból származik! 

A fejezet következő részében a lelőhelyet kontextualizálja. 
A római emlékek kutatástörténete (1.2 Geschichte der archäolo-
gischen Forschung in Wien) mellet a római kori Vindobona törté-
nete, topográfiája is ismertetésre kerül. A szerző részletesen tár-
gyalja – a fegyverzet és felszerelés vizsgálata szempontjából – 
fontos csapattörténetet (1.6 Vindobona als Truppenstandort) [17-
20]. Vindobona esetében hosszú ideig, mintegy négy évszáza-
don keresztül követhető katonai jelenlét, változó helyőrségek-
kel, mutatható ki. A katonai tábor időrendjét az újabb, modern 
Bécs belvárosában végzett ásatások (pl. Judenplatz) tovább fi-
nomították [Vö. 19, Tab. 4]. A fejezetet a lelőhely-komplexum 
(castra legionis, canabae és a legiostábortól DK-re elterülő polgári 
település) topográfiai szempontú zárja. 
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A feldolgozás, s egyben monográfia gerincét a második fő-
fejezet (2. Römische Militaria und Pferdegeschirr aus Vindobona) al-
kotja, a szerző itt az Ekkehard DESCHLER-ERB által kidolgozott 
leletkategóriákat követve17 csoportosítja a leletanyagot. Az an-
tikvárius módszertant követő tárgytipológiai feldolgozás a le-
letek funkcionális, tipológiai meghatározástól a kronológiai 
elemzésig terjed. A leletanyag vizsgálata során nagy hangsúlyt 
kapnak az analóg leletek, amelyek az előkerült római militaria 
meghatározását és keltezését segítik.  

A szerző, a vindobonai militaria-leletek között nagyobb 
funkcionális csoportokat támadó- [27-37] és védőfegyvereket 
[37-46], a katonai viselet legkülönfélébb elemeit, katonai öv- és 
övszerelékek [45-61] különített el. További csoportot alkotnak a 
lószerszámzathoz sorolható leletek [61-70], valamint a katonai 
felszerelés további elemei [70-72], utóbbi ’kategória’ igen széles 
spektrumot ölel fel, hiszen a római katonai csákány (dolabra) 
szegélyvereteitől a feltételesen azonosítható leletekig, pl. római 
jelvény, (záró)veretek, terjed. 

A. Z. MASPOLI Vindobona területéről meglehetősen nagy-
számú támadófegyvert (43 lelet) azonosított, amelyet távolsági 
(Fernkampfwaffen) és közelharci fegyverekre (Nahkampfwaffen) 
osztott fel, ezen belül további funkcionális típusokat különített 
el; előbbiekbe a dárdák (Speerspitzen), nyílhegyek, lövedékeket, 
plumbata-t és parittyalövedékeket sorolta, utóbbiak közé a ró-
mai kardokhoz- és tőrökhöz tartozó töredékek kerültek. Az elő-
került támadófegyverek legnagyobb számú csoportját a dárdák 
(12) és a vasból készült masszív lövedékhegyek, projektilek al-
kották, ami - tekintetbe véve a vas szálfegyverek korrózióját - 
provinciális összehasonlításában is szerencsésnek mondható. 
Mindezzel szemben a közelharci fegyverek közül meglepő a 
kora római időszakban meghatározó tőr (pugio) és rövid kard 
(gladius) alulreprezentáltsága, egy kérdéses pengetöredék, Kat. 

                                                      
17 DESCHLER-ERB, Ekkehard: Ad Arma! Römisches Miliär des 1. Jahrhunderts 
n. Chr. in Augusta Raurica. Forschungen in Augst 28. Augst 1999. 
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33 mellett csak a fegyver szerelékeit sikerült azonosítani. Né-
hány további kiegészítés a párhuzamokhoz: további plumbatat 
még 2009-ben Ulcisia/Szentendre római segédcsapattáborából 
közölt RUPNIK László.18 A Kat. 35. kardbújtatókhoz kapcsoló-
dóan itt hívnám fel a figyelmet egy további analóg leletre, ha-
sonló kidolgozású delfines kardbújtató töredéke Lussoniumból 
is előkerült.19 

A római fegyverzet legjellemzőbb alkotórészét képező vé-
dőfegyverzet elemeiként összesen 54 tárgyat sikerült meghatá-
rozni. Ezek nagyobb részét a testpáncélzat (lemez- pikkely- és 
sodronypáncél) megmaradt részei, valamint az elsősorban a le-
mezpáncélhoz tartozó kis méretű szerelékek (páncélcsatok, zsa-
nérok, etc.) tették ki. A védőfegyverek további sikerrel azonosí-
tott csoportjait a sisakok és pajzsok alkották, Vindobonában 
mindössze három töredéket (Kat. 42-44) sikerült sisak részeként 
azonosítani. A feldolgozott leletanyagban két viszonylag épen 
maradt pajzsdudor és nagyobb számú, 12 pajzsveretet sorol-
ható még a védőfegyverek közé. 

A Vindobonában előkerült római militaria legnagyobb cso-
portját – más lelőhelyekhez hasonlóan – a katonai viselet leg-
fontosabb eleme, a katonai öv és szerelékei képezik. A római 
kor alatt dinamikusan változó katonai övviselet, az övek konst-
rukciójának átalakulása a régészeti leletanyagban is jól követ-
hető, az övcsatok, övveretek mellett a közép császárkorban is 
egyre nagyobb számban jelennek meg a szíjvég-veretek és öv-
csüngők. A jelzett tárgycsoportok Vindobonaból is nagy változa-
tosságban ismertek: a közép császárkora jellemző pelta formájú 
övcsatok (Peltaförmige Schnallen) mellett a gyűrűs csat 

                                                      
18 Vö. RUPNIK, László: New Plumbata Mamillata Find from Szentendre. In: 
Szilvia Bíró (Szerk.), EX OFFICINA… Studia in honorem Dénes Gabler. Győr, 
Mursella Régészeti Egyesület, 2009, 491-499. 
19 FAZEKAS Ferenc: Bronztárgyak Lussoniumból. In: Fazekas F. – Priskin A. 
(Szerk.), Ripam omnem quaesivit. Ünnepi tanulmányok prof. Visy Zsolt 65. 
születésnapjára tanítványaitól. Specimina nova; Supplementum 8. – Paksi Múze-
umi Füzetek 6. Pécs – Paks, 2009, 49-51, valamint FAZEKAS, Ferenc: Bronzene 
militärische Ausrüstungsgegenstände aus dem römischen Kastell von Lusso-
nium (Paks-Dunakömlőd). Teil 1. Specimina nova 21-22, 2013, 61-63. 
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(Ringschnalle) és késő császárkori D-formájú (D-förmige 
Gürtelschnalle) csatot is sikerült azonosítani. Az öv- és szíjvég-
veretek esetében az időrendi spektrum már szűkül, zömében a 
közép császárkori, Kr. u. 2-3. századi formák (pelta motívu-
mokkal vagy betűkkel áttört veretek, Klosterneuburg-típusú 
övveret illetve amphora formájú, lándzsa alakú övcsüngők, 
etc.) dominálnak. 

A militaria-leletek speciális funkcionális csoportját képezik 
a lószerszámzathoz és a lovas katona felszereléséhez (Pferde-
geschirr und Reiterausrüstung) kapcsolódó tárgycsoportok. A 
vindobonai anyagból összesen 38 tárgyat sikerült az említett cso-
portokhoz sorolni, ezeket a szerző funkcionalitást és a tipoló-
giai osztályozásokat figyelembe véve további csoportokra osz-
tott: nyeregveretek (Sattelgurtbeschläge), falerák (Phaleren), ló-
szerszám-csüngők (Pferdegeschirranhänger), szíjbújtatók 
(Riemendurchzüge), szíjelosztók (Riemenverteiler) és zablák (Tren-
sen). Ezek legnagyobb csoportját a változatos méretű és for-
májú, szív-, pelta-, kerek- vagy épp levél formájú lószerszám-
csüngők alkotják, keltezésük a Kr. 1-3. század közötti időszakra 
tehető. 

A tárgytipológiai elemzést, a feldolgozott leletcsoportok 
szélesebb régészeti-történeti kontextusát analizáló fő-fejezet 
(Archäologisch-historische Auswertung) követi. Ebben nemcsak a 
militaria-leletek időbeni - térbeni vizsgálata kap helyet, hanem 
szerző kísérletet tesz az elért eredmények szélesebb, hadtörté-
neti és kultúrtörténeti keretekbe való beillesztésére is. Fontos a 
jelentékeny számú félkész katonai felszerelési tárgy, amely a 
tárgyak helybeli gyártására utal – a diverz leletek elterjedése és 
előkerülési körülményei azonban kevéssé segítenek a feltétele-
zett műhelytevékenység tisztázásában – a régészetileg igazolt 
fabrica (Wien 1, Am Hof Platz) területéről mindösszesen egyet-
len tárgy került elő. A Vindobona-ból előkerült lelettípusok (3.6 
Zur Verbreitung ausgewählter Fundgruppen aus Vindobona) elter-
jedésének kiértékelése érdekes képet mutat. Az uniformizált, 
standardizált római fegyverzetet igazoló – elsősorban a jobban 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recenzió 

128 
 
 
 
 
 
 
 
 

kutatott határvonalak területéről – felső-germániai - raetiai li-
messzakaszról, Britanniából származó párhuzamok dominan-
ciája mellett, Vindobonában a Közép-Duna-vidékre jellemző sze-
relékek-elemek (pl. trombita formájú áttört balteus-veret, 
UTERE FELIX-garnitúra) is előkerültek, ami a térségben állo-
másozó csapatok esetében, regionális „katonai divatként” értel-
mezhető. Az értékelő fejezeteket lezáró katalógus [98-125] egy-
séges, jól áttekinthető, szerkezete az elemző fejezetek sorrendjét 
követi leletcsoportok szerint. Külön kiemelendő a kötet kiváló 
grafikai minősége, a jól megszerkesztett táblázatok, a tárgyak-
ról készített színes fotók és a tematikus lelőhely-térképek nem-
csak illusztrálják, hanem egyúttal rendkívül informatívvá is te-
szik a publikációt. 

Összegezve Ana Zora MASPOLI munkája példaértékű a 
provinciális anyagközlések, feldolgozások, különös tekintettel 
a pannoniai fegyvertörténeti kutatások számára. A munka jól 
mutatja a római militaria feldolgozásában rejlő lehetőségeket, s 
a fegyvertörténeti kutatások hasznosságát a komplex szemlé-
letű római hadtörténeti kutatások számára (is). A recenzens 
megállapítása szerint a kötet egyik első, bevezető fejezetében 
(I.2. Methode…) megfogalmazott cél: „… Unter diesem Aspekt 
sollen die hier vorgelegten Funde einen Beitrag dazu leisten, diese 
Forschungslücke zu schlieβen.” [12.] a vizsgált lelőhely-komple-
xum, Vindobona/Bécs legiotábora és környező polgári települé-
sek esetében jól teljesült! 
 
Maspoli, Ana Zora: Römische Militaria aus Wien. Die Funde aus 
dem Legionslager, den canabae legionis und der Zivilsiedlung von 
Vindobona. MSW = Monographien der Stadtarchäologie Wien 8. 
Wien, Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie, 2014. 152 Se-
iten; 26 Abbildungen; 7 Karten; 23 Tafeln. 
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HARAMZA MÁRK 
 

MIKKO MOILANEN: MARKS OF FIRE, VALUE AND 

FAITH: SWORDS WITH FERROUS INLAYS IN 

FINLAND DURING THE LATE IRON AGE  
(CA. 700–1200 AD) 

 
Napjainkban egyre nagyobb érdeklődés övezi a középkori 
fegyverek, kiváltképp a kardok készítéstechnikáját, hadászati 
szerepét, valamint szocioarcheológiai és társadalomtörténeti 
vonatkozásait.1 E tárgykörhöz csatlakozik Mikko Moilanen 
könyve, amely közel tízéves kutatói tevékenységre épülve2 a 

                                                      
1 A témában megjelent legújabb munkák: Fedir Androshchuk: Meči vikingov. 
Kiev, 2013.; Lena Thålin Bergman – Birgit Arrhenius: Excavations at Helgö XV: 
Weapon Investigations, Helgo & the Swedish Hinterland. 2005.; Jiři Košta – Jiři 
Hošek: Early Medieval Swords from Mikulčice. Brno, 2014.; Stefan Mäder: Stähle, 
Steine und Schlangen: zur Kultur- und Technikgeschichte von Schwertklingen des 
frühen Mittelalters. Denzlingen, 2009.; Anne Pedersen: Dead Warriors in Living 
Memory: a Study of Weapon and Equestarian Burials in Viking-age Denmark. AD 
800–1000, Copenhagen, 2014.; Valeri Yotov: The Viking in the Balkans, Varna, 
2003.; Alan Williams: The Sword and the Crucible: A History of the Metallurgy of 
European Swords up to the 16th Century. Leiden, 2012. 
2 A korábbi publikációkra lásd: Mikko Moilanen: An application of methodology 
of experimental archaeology to scientific iron-working experiments: the making of 
Early Medieval swordblade inscriptions as an example. In: V. Immonen – M. Lem-
piäinen – U. Rosendahl (szerk.): Hortus Novus: Fresh approaches to medieval 
archaeology in Finland, Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XIV. Society for 
Medieval Archaeology in Finland, Turku, 2007. 21–33. o.; Uő: On the manufac-
ture of iron inlays in swordblades: an experimental study. In: Fennoscandia arc-
haeologica XXVI (2009) 23–37.; Uő: Forges and Smithing Hearths of Iron Age 
Blacksmiths. In: J. Harjula – M. Helamaa – J. Haarala (szerk.): Times, Things & 
Places: 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen, 2011. 118–129. o.; Uő: A Glimpse 
to the Technology of Sword Blades with Ferrous Inlays. 2015. Ezen kívül legfőképp 
a kísérleti régészetet illetően a szerző támaszkodik közöletlen MA-s szakdol-
gozatára is, amelyhez hét berakásos kardpengét készített el: Uő: Viikinkiaikais-
ten miekkojen säiläkirjoitusten valmistaminen kokeellisen arkeologian näkökulmasta. 
Pro gradu – tutkielma. Arkeologia, Turun yliopisto. 2006. 
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Finnország területéről előkerült 8–12. századi kardok egy kü-
lönleges fajtáját, a vasberakásos pengéket dolgozza fel. A vizs-
gált területről származó 874 fegyverlelet közül 151 példányon 
találhatók meg e technológia nyomai, többségük a 10. századra 
datálható. Függelékként a kötet önálló részét képzi a kardok 
méretadatainak táblázata (egy lelet esetében 22 méretfelvétel), 
a leletkatalógus, amely bemutatja a temetkezési szokásokat és 
leletkontextus alapján (például szórványleletek, halmok, ham-
vasztásos és csontvázas temetkezések) csoportosítja a vizsgált 
fegyvereket, valamint egy lista a kardművesség és a metallur-
gia szakkifejezéseinek magyarázatáról. 

A munka különlegességét annak módszertani sokszínű-
sége adja. A fegyverek formai jellemzői, valamint a hadviselés-
ben és a társadalomban betöltött szerepük mellett fontos és 
egyre inkább körüljárható kutatási területként jelenik meg a 
technológiai háttér, valamint az ebből adódó mechanikai tulaj-
donságok megismerése. Hasonlóképpen Moilanen is hangsúlyt 
helyez a klasszikus régészeti megközelítés mellett az archeome-
tallurgiai vizsgálatra, valamint az erre alapozott rekonstrukciós 
kísérletekre: a munka gerincét a fegyver klasszifikációra alkal-
mas alaki jellemzőinek, anyagtulajdonságainak, valamint a 
rajta található felirat tartalmának vizsgálata és az ebből kapott 
eredmények történeti kontextusba helyezése adja. Épp ezért 
nemcsak a tárgyi források elemzésére hagyatkozik, a vizsgáló-
dásokba az írásos emlékeket is bevonja, így érinti a korszak 
egyik legjelentősebb technológiai feljegyzését, Teophilus Pres-
byter De diversibus artibus című munkáját is. 

A fémberakás mint jellegzetes kardműves technológia, 
ezen belül is a vasötvözetből készült minták pengébe történő 
illesztése a tűzi hegesztés műveletéhez köthető, amely már a La 
Tène idők réteges kompozit-gyártásában is megjelent és fontos 
munkafázisát képezte a népvándorlás kori díszítő kovácshe-
gesztett kardok készítésének is. A feliratos pengék esetében a 
tűzi hegesztés nemcsak a berakások penge profiljába történő 
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rögzítését, hanem sok esetben damaszkolt alapanyaguk kiala-
kítását is jelentette.3 A vasberakás hagyománya azonban még a 
középkor folyamán megszakadt és átadta a helyét lágyabb, réz-
, ezüst-, ritkább esetben aranyalapú ötvözetek pengébe történő 
illesztésének, ami a mintázatok finomodásával és méretcsökke-
nésével hozható összefüggésbe. 

Ennélfogva a vasminták berakásának módja ismeretlen, 
amire a könyv szerzője kísérleti régészeti módszerrel, saját ké-
szítésű berakásos kardok kovácsolásával ad választ. Ehhez 
azonban fontos tisztázni e módszer kompetenciájának határait. 
Ugyanis a rekonstrukciós kísérletek és a múltbeli munkamenet 
közt a tárgyak formai-anyagi jellemzőin kívül biztos egyezés-
nek csupán az intuitív és gyakorlati megközelítés tekinthető, 
amellyel a kutatott technológia feltalálásakor is éltek. Azonban 
a műveleti sorrend (chaîne opèratoire) modellezése már nem csu-
pán ésszerűség és gyakorlatiasság kérdése. Mivel a legnagyobb 
problémát pont a lényegi rész, a korabeli szakemberek alap-
anyagokkal kapcsolatos ismereteinek feltérképezési nehézsége 
adja, a kísérletek sem garantálják, hogy ugyanarra a módszerre 
bukkanunk rá – még ha több megoldást is találunk az elkészí-
tésre –, mint amit az adott korszakban alkalmaztak. Így a kísér-
leti régészet megfelelő anyagismeretek mellett, reális hipotézi-
sek felállítására, az elméletek gyakorlati ellenőrzésére, valamint 
a ritkán előforduló korszakbéli technológiai feljegyzések „for-
ráskritikájára” a legalkalmasabb. Épp ezért rekonstrukcióit Mo-
ilanen archeometallurgiai vizsgálatra (radiográfia, mikroszkó-

                                                      
3A tűzi hegesztés vagy kovácshegesztés a kovácsolási alapműveletek közé tar-
tozik. Ennek során különálló vasötvözeteket hoznak anyagzáró kapcsolatba 
hegesztési hőfokon (1300 és 1400 °C között) történő összekovácsolással. A mű-
velettel tehát kötést hoztak létre, amely két elem összekapcsolására (pl. vas 
alapanyagú berakás és „ágyazata”) vagy több, különböző anyagminőségűré-
teg összekovácsolásával kialakított mintázat létrehozására is alkalmas volt. Ez 
utóbbira terjedt el a damaszkolás vagy a díszítő kovácshegesztés fogalma. Itt 
kell megjegyezni a recenzió írója által korábban már többször is hangoztatott, 
és Moilanen által is képviselt megállapítást, miszerint a díszítő kovácshegesz-
tés kizárólag dekoratív funkciót töltött be a kardkészítés során, a fegyver 
mechanikai tulajdonságait nem javította. 
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pos vizsgálat, keménységmérés, valamint további metallográ-
fiai elemzés), valamint a Finn Nemzeti Múzeum Konzerválási 
Osztályának archívumában őrzött röntgenfelvételek elemzé-
sére alapozza.4 Meglátása szerint a berakás többféleképp is tör-
ténhetett: a betűket kovácsolhatták közvetlenül a penge anya-
gába vagy elővésés után a penge felületébe. 

A szerző a kardpengék felső harmadán előforduló felirato-
kat tartalmuk alapján is csoportosítja (content-based grouping), 
elkülönítve a leggyakrabban megjelenő, kovácsnevekként is ér-
telmezett Ulfberht- és Ingelrii-variánsokat, további latin betűs 
feliratokat (Benno, Leutlrit, Gicelin), hibásan írt vagy betűhöz ha-
sonló jegyeket, valamint geometrikus szimbólumokat és motí-
vumokat, mint az általában hátoldali díszítésként előforduló 
rostélyos motívumot. Nem ritka a keresztény kultúrára utaló 
kereszt-szimbólum, valamint vallásos tartalmú szövegek (in no-
mine Domini, Amen) megjelenése sem. 

Mindezt összeveti a kardmarkolatok ismert tipológiai 
rendszereivel,5 ami alapján kísérletet tesz a felirattípusok kelte-
zésére is. Eszerint a két leggyakrabban előforduló kardfelirat 
(Ulfberht és Ingelrii) 900-tól terjed el, az apróbb vasberakásos 
minták a 950-es évektől, hasonlóan, mint a nevekhez tartozó me 
fecit. A Gicelin és az in nomine Domini 11–12. századra jellemzők. 
A pengék és markolatszerelékeik több esetben is szétválasztha-
tók műhelyhagyományok szerint, ezekből bizonyos szerelékek 
akár a finn térséghez is köthetők. 

Kétségtelenül céllal történt a feliratozás – amelyen belül a 
díszítő kovácshegesztés technológiai összetettsége miatt egy-
fajta kereskedelmi jelzet lehetett –, de a pontos jelentését és a 

                                                      
4A technológia kutatásának fontos részét képzi a tárgy restaurálásáról és kar-
bantartásáról őrzött dokumentációk áttekintése, mivel ezek meghatározzák a 
vizsgálhatóságot is. 
5 Anders Lorange: Den yngre jernalders sværd. Bergen, 1889., Rudolf Wegeli: 
Inschriften auf mittelalterlichen Schwertklingen. Leipzig, 1904., Jan Petersen: De 
Norske Vikingesverd. Christiania (Oslo), 1919., Ewart Oakeshott: Records of the 
Medieval Sword. Woodbridge, 1991., Alfred Geibig: Beiträge zur morphologischen 
Entwicklung des Schwertes im Mittelalter: Eine Analyse des Fundmaterials vom aus-
gehenden 8. bis zum 12. Jahrhundert aus Sammlungen der Bundesrepublik De-
utschland. Neumünster, 1991. 
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többszöri előfordulás miértjét nem tudjuk. Nyelvezete alapján 
egyértelműsíthető a keresztény (és ezáltal a karoling) világgal 
való kapcsolat, még akkor is, ha egy adott személy hitvilágára 
nem következtethetünk fegyvere vagy annak felirata alapján. 
Sőt, Moilanen szerint, mivel a korszakban az írásbeliség elterje-
désének korlátozottságával számolhatunk, nagy valószínűség-
gel a többség nem értette a betűk jelentését és azoknak valami-
lyen, az eredetitől eltérő, szimbolikus értelmet tulajdonított. En-
nek köszönhető az „elrontott” feliratok megjelenése is.6 

Az eredetmeghatározás korántsem egyszerű problémakö-
rét a könyv szerzője a termelés modellezésén keresztül közelíti 
meg, amelynek meghatározó része a kontinentális Európa és a 
skandináv-finn térség, mint centrum és periféria kapcsolata. 
Eszerint a feliratos kardok drága importcikknek számítottak – 
díszítettségük és költségük egyenesen arányos –, ami önmagá-
ban megalapozza a fegyver gazdasági-társadalmi státusszim-
bólum mivoltát. Ennek ellenére és a kereskedelmi hálóban be-
töltött periférikus helyzettől függetlenül arányában magas a 
számuk, ami a nagy kereslettel és helyi vagy környékbeli ter-
meléssel magyarázható – a metallográfiai vizsgálatok során elő-
forduló szennyezőanyagokból több esetben is skandináv alap-
anyagra lehet következtetni –, különösen abban az időszakban, 
amelyről az írott források a fegyverkereskedelem korlátozását 
említik. Az esetenkénti magas karbon-felhalmozódás az Eu-
rópa keleti feléhez köthető tégelyacél-kohászattal kapcsolható 

                                                      
6 A fenti okfejtés mellett meg kell jegyezni, hogy az Vlfberht-kardokkal sokat 
foglalkozó Anne Stalsberg a felirattípus elterjedésében korábbra datálja a „he-
lyesnek” feltételezhető betűsorrendet (+VLFBERHT+), míg a megváltozott 
sorrend (leggyakrabban +VLFBERH+T) nagy számban előfordul a viking kor 
középső és kései szakaszán. Ez területi hangsúlyokkal is párosul: a korábbi tí-
pus nagyban köthető a Frank Birodalom területéhez, míg a későbbi variánsok-
nál a skandináv előfordulás dominál. Így az „elrontott” feliratok megjelenése 
valóban összefüggésbe hozható a feliratok jelentésvesztésével és a betűsorrend 
másodrendűvé válásával. Haramza Márk: VLFBERHT – Egy kardfelirat eredete 
és technológiája. In: Micae Medievales VI. (2017) 115–116. vö. Anne Stalsberg: 
Herstellung und Verbreitung der Ulfberht-Klingen: Eine Neubewertung. In: Ze-
itschrift für Archäeologie des Mittelalters. XXXVI. (2008) 99. 
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össze. Mindemellett Moilanen elismeri, hogy árnyaltabb pro-
veniencia-meghatározás a markolatok szerkezeti, valamint a 
díszítő kovácshegesztett minták nyomelem-vizsgálatán keresz-
tül lehetséges. 

A magyar tudományos élet számára Mikko Moilanen 
munkájának behatóbb ismeretét nemcsak a Kárpát-medencé-
ben előforduló vasberakásos, feliratos kardok teszik indokolttá, 
amelyeknek a mű egyfajta kontinentális kitekintést ad, hanem 
általánosságban a hazai középkori fegyverek archeometallur-
giai és kísérleti régészeti kutatása is, amihez a mű reális mód-
szertani felvetéseket nyújt a díszítő kovácshegesztett leletek fel-
térképezésének, labortechnikai vizsgálatának, valamint törté-
neti kiértékelésének tekintetében. 
 
Moilanen, Mikko: Marks of Fire, Value and Faith: Swords with Fer-
rous Inlays in Finland During the Late Iron Age (ca. 700–1200 AD). 
(Archaeologia Medii Aevi Finnlandiae, 21.) Turku Suomen Kes-
kiajan Arkeologian Seura, 2015. 463 o.7 

 

                                                      
7 A könyv online elérhető: 
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/119919/diss2016Moi-
lanen.pdf?sequence=2&isAllowed=y (letöltés ideje: 2017. 01. 25.) 
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FRANK JACOB, GILMAR VISONI-ALONZO:  
THE MILITARY REVOLUTION IN EARLY MODERN 

EUROPE. A REVISION 

 
A különböző impozáns elméleteket szeretik egyetlen nagyobb 
munkához kötni, mintha elfelejtenék, hogy az ilyen gondolatok 
jobb esetben is csak nagy vitákat gerjeszthetnek. A különböző 
forradalmakról való gondolkodás már viszonylag korán, a 17. 
században megjelent, azonban a francia forradalom és főként 
az orosz forradalmak hatására kapott nagyobb publicitást. Ké-
sőbb az eszmetörténetben megjelent a radikális folyamatok 
ilyenfajta megjelölése, úgymint az ipari forradalom (Arnold 
Toynbee esszéje alapján),1 mezőgazdasági forradalom, kereske-
delmi és pénzügyi forradalom elmélete, stb. Ugyanebbe a kate-
góriába tartozik a hadügyi forradalom is, amely egy 20. század 
közepén kiadott esszéből alakult ki, és hatását a mai napig tet-
ten érhetjük a szakirodalomban. 

Michael Robertsnek az 1950-es években megjelent esszéje a 
17. századi svéd katonai változásokról felhívta a figyelmet a 
korszak alulreprezentáltságára és az eddigi vizsgálatok egyol-
dalúságára. Az azóta könyvtárnyi irodalmat generáló diskur-
zus elérte célját, egyre több, források feltárásával megírt törté-
neti szintézis vizsgálta a korszak történelmét politikai, gazda-
sági, társadalmi és természetesen hadtörténeti szempontból. A 
figyelemfelhívó munkát olyan elemzések követték, amelyek 
Európa világban betöltött helyével/szerepével is foglalkoztak. 
Erre legjobb példa Geoffrey Parker híres munkája,2 aki a Nyu-
gat felemelkedésének szemüvegén keresztül vizsgálta a 16-17. 
században végbement katonai változásokat. Bár több kritika je-
lent meg mind Roberts, de főként Parker írása nyomán, mégis 

                                                      
1 Arnold Toynbee: Lectures on the Industrial Revolution in England: Popular 
Addresses, Notes and Other Fragments. London, 1884. 
2 Geoffrey Parker: The Military Revolution. Military innovation and the Rise 
of the West, 1500-1800. Cambridge, 1990. 
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felmerülhet a kérdés, hogy a két, alapjában véve különböző el-
méletet lehet-e egy tematika alapján vizsgálni. 

Erre tett kísérletet a szerzőpáros tanulmánykötetében, de 
véleményem szerint már a kezdő mondatukat is érdemes lehet 
szó szerint idézni. „There never was a Military Revolution” – 
vagyis sosem volt hadügyi forradalom! Az erős kezdést pontos 
és szakmai érvelés követ, mintegy alkotóelemeire szedve szét a 
fent említett szerzők elméletét a „hadügyi forradalomról”. Nem 
is állnak itt meg: véleményük szerint a Nyugat nem a „hadügyi 
forradalom” vívmányaival igázta le a világot, hanem a koráb-
ban már kipróbált és sikeres taktikákkal (vagyis a klasszikus 
hadviselési formákkal) és Machiavelli technikái (úgy mint helyi 
szövetségesek keresése és politikai manőverek) segítségével. 

Eszmetörténeti szempontból a szerzők az evolúciót prefe-
rálják a hadtörténetben a revolúcióval (forradalom) szemben. 
Véleményük szerint inkább egyenes a fejlődés a kőbunkóktól 
az atombombáig, kisebb-nagyobb csúcspontokkal és visszaesé-
sekkel. Úgy vélekednek, hogy ezeket a technikai megakadáso-
kat lehetne úgy is nézni, mint a forradalmi változások kiindu-
lópontját, de mégsem ez a helyzet. 

Bármennyire is próbálnánk tagadni, a hadügyi fejlődésről 
alkotott képünket nagyban meghatározza az evolúciós szemlé-
let. A történelmi korszakok vizsgálata során legtöbbször úgy ér-
velnek, miszerint a régi korok hadseregeit egy modernebb kor 
jobb hadserege váltotta fel, aminek eszközei alkalmasabbak 
voltak arra a feladatra, amire létrehozták őket („ölni úgy, hogy 
ne öljenek meg minket”). Ha azonban egyszerű példákat né-
zünk láthatjuk, hogy ez az érvelés nem áll meg a lábán: az ős-
kori vadászatokon használt – igaz kezdetleges – íjak és nyilak 
nem tűntek el a későbbiekben sem, hanem mondjuk a 14-15. 
századi angol hosszúíjak képében ismét csatadöntő szerep-
lőkké váltak. Ugyanígy a szúrófegyverek sem szorultak ki a 
hadseregekből, hanem a különböző hadi eszközök egymásmel-
lettiségét figyelhetjük meg. Az evolúció elméletével szemben 
érdemes lehet figyelmünket Charles Darwin munkája felé for-
dítani, aki szerint a természetes kiválasztódás nem a folyamatos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kiss Márton 

137 
 
 
 
 
 
 
 
 

fejlődés, hanem a körülményekhez való alkalmazkodás és túl-
élésért meghozott döntések összességét jelöli!3 A kötet valójá-
ban emellett teszi le a voksát, hiszen az indiai hadtörténelem 
példáin keresztül kitér arra a lehetőségre, hogy a hadügyi „fej-
lődést” akár fel is lehet gyorsítani, nem szükséges a korábbi lép-
csőfokokon végighaladni. Ez sokkal közelebb áll a hadtechnika 
fejlődésének leírásához, mint a szigorúan evolucionista beállí-
tottság – egészen az atombomba megjelenéséig (1945). A had-
történészek közül egyre többen érveltek úgy – pontosan Ro-
berts időszakában –, hogy a hadtörténelem tanulmányozását le-
hetetlenné tette egy olyan fegyver létrejötte, amely megszünteti 
a háborút, mint lehetőséget (és akár az egész világot is). A had-
történelmet darwini szempontból értelmezve jobban megért-
hetjük az átalakulás módjait és lehetőségeit, különösen kitérve 
Európára, ahol Roberts és Parker „forradalmi” változásokat lá-
tott. 

Azonban létezik egy éles különbség a darwini érveléssel 
szemben. Míg az állatok esetében a specializálódást az adott po-
puláció magán hajtja végre, addig egy állam esetében egy újabb 
hadi lépcsőfok bevezetése magával hozza annak politikai, tár-
sadalmi és gazdasági átalakításának igényét. Ahogy a híres afo-
rizmából tudjuk: „A háborúhoz három dolog szükséges: pénz, pénz 
és pénz.” – nincs ez máshogyan a hadi fejlesztésekkel sem. Va-
lójában ezzel érthetjük meg egy szeletét annak, hogy miért pont 
Európa volt képes uralma alá hajtani a világ többi részét a 18-
19. században. Az állandó háborúskodás és az állami lét fenye-
getettsége olyan fegyverkezési versenyt hozott létre a 17. szá-
zadban, ami átalakította a politikai-katonai rendszereket és lét-
rehozta az állami adóztatás rendszeressé tételét és professzio-
nalizációját. A különböző államelméleti munkák ezt a fiskális-
katonai államok időszakának is nevezik utalva arra, hogy a 
pénzügyek és a hadi potenciál fejlesztése karöltve jártak és jár-
nak a mai napig. 

                                                      
3 Charles Darwin: A fajok eredete. Kampis György fordításában és előszavával. 
Budapest, 2004.  (http://mek.niif.hu/05000/05011/html/darwin0001.html). 
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A hadügyi forradalom alapját a tűzfegyverek megjelenése 
és tömeges elterjedése jelentette a csatatereken. Parker az elter-
jedést a tipikusan háborús vidékként számon tartott Itáliára és 
Németalföldre helyezte, később pedig megjelent a Habsburg te-
rületek bevonása, különös tekintettel a magyar végvárak vidé-
kére. Jogos kritikaként fogalmazódott meg a kutatókban, hogy 
az európai hatalmakkal többet háborúzó peremvidékek (Orosz-
ország, Oszmán Birodalom) is kezdték átvenni ezeket a techni-
kákat. 

A tűzfegyverek fejlődésére azonban csak a 14. században 
találunk először európai forrásokban említést, ahol szinte egy 
tökéletesen működő eszközt láthatunk. Tonio Andrade szerint 
ez bizonyítja, hogy Európa importálta a kínai területeken már 
használatos tűzfegyvereket. Véleményében kitér arra, hogy a 
különböző ábrázolások hiánya feltételezi azt, hogy nem volt 
szükség kísérletezésre és alakításra, hanem a fegyvert a maga 
valóságában vették át valahonnan. A fenti kérdésben ezért 
Andrade-et követve kimondható: a hadügyi fejlődésnek van-
nak evolúción alapuló elemei, azonban esetenként szükség volt 
a revolúcióra (ebben az esetben forradalmi változásra, így a tűz-
fegyverek importjára) is. Ilyen értelemben pedig az európai 
hadi vívmányok (reneszánsz várak, tűzfegyverek, ágyús hajók) 
megjelenése keleten visszatérést jelentett a hadviselésben. 

A klasszikus hadügyi forradalom évszázada (1560-1660) 
során a tűzfegyverek váltak dominánssá a csatatéren, kiszorítva 
ezzel a hidegfegyverzetű (lándzsával, pikával) gyalogságot, il-
letve a klasszikus nehézlovasságot. Hasonló eredménnyel járt a 
különböző ágyúk alkalmazása először az ellenálló főúri kasté-
lyokkal szemben, később pedig a csatatereken. Utóbbi megjele-
nése hozta magával a várak átalakításának igényét, így például 
az ún. trace italienne létrejöttét is – amit Parker egyenesen a had-
ügyi forradalom megfogható eszközének tekintett. A korszak 
önkéntes kijelölése ellen már Jeremy Black is fellépett korábban. 
Véleménye szerint a vázolt időszakban még nem történt meg a 
hadügyi átalakulás, például a tűzfegyveres gyalogság csak a 
felcsatolható szurony megjelenésével válhatott dominánssá a 
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csatatéren, addig kénytelenek voltak különböző hidegfegyver-
zetű erőkre támaszkodni közelharc esetén. A hadseregek létszá-
mának meredek emelkedése Black szerint az 1660-1760 közötti 
időszakban tapasztalható, ekkor a változások relevánsabbak 
voltak, mint az azt megelőző évszázadé. Valójában a „kiegészí-
tett hadügyi forradalom” elmélete itt ténylegesen megállhat a 
lábán: az evolucionista beállítottságú (legyen az még Darwin 
pártján lévő) hadtörténeti szemlélet sem képes magyarázatot 
adni arra a fejleményre, hogy miért növekedett a hadseregben 
szolgálók létszáma akár több mint húszszorosára!4 

A könyv másik része a hadügyi forradalom elméletének 
Európa-központúságát és a világ feletti hegemónia kérdését 
járja körül. Bár a példái többségét nem a klasszikus időszakból 
(1560-1660) hozza, mégis bemutatja az elmélet szűk földrajzi ke-
resztmetszetének tarthatatlanságát. Az itt szereplő eseménye-
ken keresztül a világ számos pontja és hódítása terítékre kerül, 
úgymint a spanyolok akciói Amerikában (az aztékok és az in-
kák ellen) a 16. század elején, a britek indiai küzdelmei a 17-18. 
században, illetve Japán 16-17. századi fejlődése (a Tokugawa 
Sógunátus időszakában). A németalföldi hadszíntéren először 
lejegyzett sortűzzel (1594) szinte egyidőben Japánban is alkal-
mazott tűzfegyverekre támaszkodó taktikát nevezhetjük a 
klasszikus hadügyi forradalom megjelenésének. Azonban a kö-
zelebbi vizsgálatok bizonyították, hogy a japán hadsereg nem 
csak tűzfegyvereket alkalmazott, hanem íjakat és hidegfegyver-
zetű katonaságot egyaránt, hasonlóan az európai hadseregek-
hez. B. Szabó János véleményével egyetértve mondhatjuk, hogy 
a „klasszikus hadügyi forradalom” vívmányai még a magterü-
letnek tekinthető Németalföldön sem terjedtek el, hanem in-
kább a kevert hadviselési forma volt a jellemző, ahogy ezt a ja-
pán példa is alátámasztja.5 

                                                      
4 Jeremy Black: A Miitary Revolution? Military Change and European Society 
1500-1800. MacMillan.1991 
5 B. Szabó János: Aszimmetrikus hadviselés a XVI. században: magyarországi 
és a németalföldi hadszíntér példája. Hadtörténelmi Közlemények, 130. (2017), 
3., 827-854. 
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Japánon kívül a könyv azonban nem ír olyan területről, 
ami ne érintené valamilyen módon az európaiakat! Ez azért is 
hat furcsán, mert a fejezetben megnevezett „globális hadügyi 
forradalom” elsikkadni látszik az európaiak gyarmati küzdel-
mei mellett. Ezzel a szemlélettel úgy tűnik, a szerzők inkább a 
klasszikus iskola kritikájára készültek, mint a gyarmati hadvi-
selés bemutatására. Való igaz, eddig kevés olyan munkával ta-
lálkozhattunk, amely az Európán kívüli hadügyi fejlődést vizs-
gálja, azonban számuk az utóbbi időben meredek növekedésbe 
kezdett. Tonio Andrade például több munkát szentelt a témá-
nak, különösen Délkelet-Ázsiának és Kínának.6 Egyetérthetünk 
vele abban, hogy a történészek az ópiumháborúk tapasztalatai 
(1839–1842; 1856–1860) miatt úgy gondolták, hogy a katonai 
erőfölény ekkora különbségei miatt Európa évszázadokkal elő-
rébb járhatott vetélytársánál, azonban ez így nem állja meg a 
helyét. A különböző értelmezésekből – legyen az evolúción 
vagy adaptáláson alapuló – kimarad, hogy egyedül az ipari for-
radalom és termékei, különösen a gőzhajók lehettek azok, amik 
megnyitották az utat Európa előtt Ázsiában. A klasszikus idő-
szakkal szemben bizonyítottá vált, hogy Európa csak két évszá-
zaddal később tudott ekkora dominanciát kialakítani a világ 
többi részével szemben. 

Összességében elmondható, hogy a kiadvány rövidsége el-
lenére alapos munkát végzett. A klasszikus Roberts-Parker által 
felvázolt hadügyi forradalom elméletét részletekbe menő kri-
tika alá vette és bebizonyította annak tarthatatlanságát. Azon-
ban a kiadványon érezhető kettőséget nem sikerült feloldani. A 
gyarmati világ bemutatására szorítkozó fejezetekben nem a 
korszakhoz köthető példákat alkalmaz, hanem 16. század eleji 
és 19. századi komponenseket, távol kerülve ezzel a korai mo-
dern világtól. Pontosan arra a kérdésre nem találta meg a vá-
laszt, hogy Európa miért a 19. században kezdte meg saját ere-
jéből expanzióját a világban és nem egy évszázaddal korábban. 

                                                      
6 Tonio Andrade: The Gunpowder Age. China, Military Innovation and the 
Rise of the West in World History. Princeton University Press, 2016. 
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Annyi bizonyos, hogy nem a 17. században elterjedő, majd do-
minánssá váló tűzfegyverek és az újonnan, a matematika szá-
mításaival megtervezett várak okozták ezt – hanem valami egé-
szen más. 
 
Frank Jacob, Gilmar Visoni-Alonzo: The Military Revolution in 
Early Modern Europe. A Revision. (A hadügyi forradalom a kora 
újkori Európában. Egy áttekintés). Palgrave, 2016. 101 o. 
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MÁTÉ ZSOLT 
 

YANEK MIECZKOWSKI:  
EISENHOWER’S SPUTNIK MOMENT.  

THE RACE FOR SPACE AND WORLD PRESTIGE 

 
Az alábbi recenzióban Yanek Mieczkowski1 harmadik köny-
vét,2 a 2013-ban megjelent, témájául a Szputnyik-sokk Dwight 
D. Eisenhower elnökségére gyakorolt hatását vizsgáló kötetét 
mutatom be. A könyv 358 oldal hosszúságú, amely a főszöveg 
mellett egyesített név-, hely-, tárgymutatót, tízoldalas biblio-
gráfiát, 15 fényképet vagy ábrát és 32 oldalon át sorolt, összesen 
776 végjegyzetet is tartalmaz. A szerző a kutatásait 14 amerikai 
közgyűjteményben végezte, de a gazdag angolszász szakiro-
dalmi bázis mellett felhasznált több, általa készített interjút is. 
Mindezek mellett Mieczkowski a korabeli társadalmi és sajtó-
visszhang bemutatásához az Amerikai Egyesült Államok több 
mint hatvan különböző sajtótermékét is igénybe vette.  

A bevezetőben a szerző a rögzíti az általa felállított hipoté-
ziseket és kereteket. Az első, hogy a Szputnyik próbára tette Ei-
senhower-kormányzatot.3 A második a Szputnyik elemzésére 
és következményeire felállított amerikai hidegháborús intéz-
mények, szabályok.4 A harmadik végül az űrkutatás, ezen belül 
is a szovjet-amerikai rivalizálás a világűr felfedezésére használt 

                                                      
1 Közel húsz éven át a Downling Főiskola történész professzora, jelenleg a Kö-
zép-floridai Egyetem vendégoktatója. 
2 Korábbi kötetei: Yanek Mieczkowski: The Routledge Historical Atlas of Pre-
sidential Elections. Routledge, Abingdon, 2001.; Yanek Mieczkowski: Gerald 
Ford and the Challanges of the 1970s. University Press of Kentucky, Lexington, 
2005. 
3 Mieczkowski, 2013. 2-3. 
4 Advanced Research Projects Agency/Fejlett Kutatási Projektek Ügynöksége, 
National Defense Education Act/Nemzeti védelmi oktatási törvény és Pre-
sidential Science Advisory Committee/Elnöki Tudományos Tanácsadó Bizott-
ság. Mieczkowski, 2013. 4. 
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technológiákban.5 A kötet felépítése és elemzése is ezeket az 
egységeket követi. Az első 4 fejezet a Szputnyik, az ötödik és 
tizenkettedik fejezetek közti rész a visszaesések, az utolsó négy 
főbb elem az űr címet viselő részekben foglaltak és mindegyik-
ben vizsgálja Eisenhower az egyes intézmények és az űrverseny 
helyzetét. A könyv címét és aktualitását Mieczkowski Barack 
Obama 2011-es helyzetértékelő beszédéből vette, amikor is az 
elnök arra a hírre, hogy Kína megépítette a világ legerősebb 
szuperszámítógépét úgy reagált: „Ez generációnk Szputnyik-pil-
lanata.”6 

„Mi volt a Szputnyik <<Pánik>>?” Teszi fel a kérdést a 
szerző az első fejezet címében, s a műhold technikai bemutatá-
sát követően meg is meg is válaszolja. Több felmérés adataival 
és idézetekkel bizonyítja, hogy 1957. október 4-ét követően bár 
a fellövés ténye ismert volt az amerikai lakosságnak, de nem 
alakult ki sokk.7 Viszont, ahogyan a média és az ellenzéki poli-
tikusok mélyebben feltárták a műhold, s különösképpen az azt 
felbocsájtó rakéta jelentőségét, tudatosult az amerikai lakosság-
ban, hogy az űrkutatásban folyó versenyben az USA alulma-
radt, a véleményformálókban pánik alakult ki, ami fokozatosan 
hatott a lakosságra.8 Eisenhower minderre visszafogottan, az 
eseményt lebecsülve reagált, de alelnöke, Richard M. Nixon el-
térő véleménye, a média reakciója és a világban javuló szovjet 
megítélésről szóló jelentések változtattak az elnök hozzáállá-
sán.9 

A második fejezetben a Szputnyikot megelőző rakétafej-
lesztésekről olvashatunk, különös hangsúlyt fektetve az ameri-
kai törekvésekre, különösen Wernher von Braunt szerepére 
koncentrálva. A fejezetből kiderül, hogy bár Henry Truman 
utolsó elnöki évétől 1957-ig több mint harmincszorosára nőttek 
a költségvetés rakétafejlesztési kiadásai, de 1956-ra párhuzamo-
san öt fejlesztési projekt zajlott, és a szerző arra a megállapításra 

                                                      
5 Uo. 4-5. 
6 Uo. 7. 
7 Uo. 21-23. 
8 Uo. 20-28. 
9 Uo. 28-33. 
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jut, hogy a von Braun-féle kutatócsoport, bár eredményes kísér-
leteket hajtott végre, a kért támogatás hiányában nem tudott el-
készíteni egy műholdat és az azt a világűrbe juttató interkonti-
nentális rakétát.10 Mieczkowski idéz több, az első műhold jelen-
téségét kihangsúlyozó figyelmeztetést, amelyeket bár Eisenho-
wer ismert, de lebecsülte egy szatellit fellövésének pszicholó-
giai jelentőségét.11 

A harmadik fejezetben Eisenhower közvetlenül a Szput-
nyik világűrbe juttatása utáni első hetekben adott reakcióját 
mutatja be a szerző. Eisenhowert Mieczkowski visszafogott sze-
mélyiségnek mutatja be, s ezt a viselkedést a kormányának tag-
jaitól is elvárta, de ahogyan ez az ismertetett sajtótájékoztatók-
ból, karikatúrákból, gúnyos versekből és nyilvános szereplé-
sekkor tapasztalt reakciókból kiderül, a média szemszögéből 
nem volt megelégedve az elnök nyilatkozataival.12  

Az első főbb egység utolsó fejezetében Eisenhower kom-
munikációs, gazdasági, hadászati és külpolitikai alapelveiről 
olvashatunk. Az elnök visszafogott, konkrét információkban 
szegény nyilatkozatai a második világháborúig vezethetők 
vissza, ezért sem tudott az amerikai lakosság országának raké-
tafejlesztéseiről.13 Az elnök egyik alapelve a béke fenntartása 
volt, ezért kiterjedt hírszerző tevékenységet folytatott, így az U-
2 kémrepülőgépek segítségével 1957 nyarán már ismert volt 
számára az USA lemaradása a szovjetekkel szemben a rakéta-
fejlesztésekben, azonban ennek az információnak a közreadásá-
val az U-2 kémrepülők létezése is nyilvánosságra került volna.14 
Továbbá Eisenhower a világ országainak támogatását nem fel-
tétlenül hadászati fejlesztésekkel kívánta elnyerni, hanem első-
sorban gazdasági és kulturális programok létrehozásával és 
fenntartásával.15 A szerző azonban Eisenhower kormányzását 

                                                      
10 Uo. 38-50. 
11 Uo. 50-57. 
12 Uo. 58-68. 
13 Uo. 71-76. 
14 Uo. 76-79. 
15 Uo. 79-82. 
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leginkább meghatározó alapelvnek a katonai kiadások vissza-
szorítását és az államháztartás egyensúlyának megőrzését 
tartja.16 

A második főbb egység részletesebben tárgyalja Eisenho-
wernek a Szputnyik fellövésére adott reakcióját. Az első fejezet-
ben a médiaszerepléseit, ezen belül is televíziós nyilatkozatait 
vizsgálja a szerző. A Lajka kutyát a világűrbe juttató Szputnyik 
II felbocsátása után két nappal beszélt a televízióban az Ovális 
Irodából és a szovjet műhold technikai sikereinek elismerése 
mellett bemutatta az első, a világűrt elérő és földre visszaérkező 
rakéta, a Jupiter C orrát és az amerikai nukleáris és hadászati 
előnyt is.17 Ezeket az előnyöket azonban az amerikai média ke-
vésnek találta, így hat nappal később egy újabb nyilatkozatában 
a hadászati kiadások költségein keresztül mutatta be az USA 
hadászati előnyeinek értékét.18 

A hatodik fejezetben a Szputnyik fellövése által okozott 
válság elmélyüléséről olvashatunk. A szerző ugyanis a szovjet 
műholdhoz köti Eisenhower 1957. november 25-i kisebb agy-
vérzését és azt, hogy röviddel ezt követően, immáron a média 
részvételével nyilvánosan tartották meg a Vanguard rakéta 
meghiúsult próbaindítását. A hetedik fejezet folytatta az esemé-
nyek kronologikus rendjét, először ismertette az 1958 első felé-
ben sikeres amerikai rakétaindításokat és műholdkísérleteket, 
majd az ugyanezen évben jelentkező gazdasági nehézségek mi-
att létrejövő államháztartási hiányt és növekvő munkanélküli-
séget. A szerző a Szputnyik-sokk időtartamára egy 1958 áprilisi 
felmérés adatain keresztül hívja fel a figyelmet, mivel eszerint 
csökkent Eisenhower népszerűsége és a válaszadók 49%-a kor-
mányzásra alkalmatlannak nevezte, addig egy hónappal koráb-
ban még egy másik kutatásban az ország legfőbb problémájá-
nak közül 40%-nyi válaszadó a munkanélküliséget, 7%-nyi pe-

                                                      
16 Uo. 82-92. 
17 Uo. 105-108. 
18 Uo. 109-111. 
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dig az űrversenyben való lemaradást jelölték meg a megkérde-
zettek.19 A nyolcadik fejezet főszereplője Eisenhowerrel szem-
ben Lyndon Johnson texasi szenátor, aki a szerző szerint a 
Szputnyik-pániknak köszönhette országos hírnevét, mivel sze-
nátusi bizottsági meghallgatásokat tartott tudósok részvételé-
vel és az űrverseny témáját a közbeszédben tartotta.20 

A kilencedik fejezettel kezdődik a kötetben a Szputnyikra 
adott nagyobb, kormányzati szintű reakciók bemutatása. Első-
ként a tudomány és az oktatás területén történt intézkedéseket 
tárgyalja Mieczkowski. Ezen belül is először a tudósok és az el-
nök közti kapcsolat elmélyítését mutatta be a szerző, amelyről 
többek között az Elnöki Tudományos Tanácsadó Testület veze-
tőjének, James R. Killian visszaemlékezését idézve megtudhat-
juk, hogy az ekkor volt a legszorosabb.21 Ezt bizonyítja az is, 
hogy elfogadta Eisenhower a tanácsadó testület javaslatát az űr-
kutatás céljaival és menetrendjével kapcsolatban, illetve, hogy 
sikerült beterjesztenie és elfogadtatnia a törvényhozással a 
szerző szerint történelmi jelentőségű Nemzeti védelmi oktatási 
törvényt.22 

A tízedik fejezet a Rend a káoszból címet viseli és az ame-
rikai űrkutatás megszervezését, ezen belül is az hadászati és a 
civil fejlesztéseket kezelő szervezetek megszervezésének törté-
netét mutatja be. A szerző Nixon és Johnson szerepét is kiemeli 
Eisenhower mellett, mivel előbbi támogatta elsősorban a pol-
gári űrkutatást, utóbbi pedig fontos szereplő volt a NASA meg-
alakításáról szóló szenátusi vitákban.23 

Mieczkowski a következő fejezetben folytatja az 1958-as év 
eseményeinek tárgyalását, amikor a kelet-német békeszerződés 
és Pioneer műholdak sikertelen küldetései problémát okoztak 
az amerikaiaknak, de az Atlas-rakéták fejlesztésének elindításá-
val évtizedekre meghatározó hordozóeszközre tett szert az 
USA. 

                                                      
19 Uo. 126-133. 
20 Uo. 134-144. 
21 Uo. 145-151. 
22 Uo. 151-164. 
23 Uo. 165-175. 
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A második egység utolsó fejezetében a szerző Eisenhower 
kormányzásának prioritásait és a világraszóló tekintély, presz-
tízs kialakulását mutatja be. A szerző szerint bár Eisenhowert 
korábban is érdekelte a világűr, de a földi problémák megol-
dása miatt tartotta alacsonyan a NASA költségvetését és fekte-
tett nagyobb hangsúlyt az infrastrukturális fejlesztésekre.24 
Azonban Mieczkowski rögzíti azt is, hogy Eisenhower pszicho-
lógiai harcként is értelmezte a hidegháborút, ezért támogatott 
kulturális, sport- és gazdasági programokat és a polgárjogi 
mozgalmat is.25 Mieczkowski érvelése szerint 1960-ra viszont a 
műholdak számában és minőségében az USA megelőzte a szov-
jeteket.26 

A kötet utolsó része 1959-1960 eseményeit Eisenhower, az 
űrverseny és különösen az amerikai belpolitika hármasságában 
vizsgálja. Elsőként az űrverseny alakulását tárgyalja egy feje-
zetben a szerző, amely elsőként az amerikai interkontinentális 
rakéták fejlődését mutatja be, mivel még elnöksége alatt az első 
föld alól indítható Titan és az tengeralattjáróról indítható Pola-
ris rakétát.27 Továbbá 1958-ban von Braun vezetésével elindult 
a Holdra szállásra is alkalmazott rakéta fejlesztése. A Nyikita 
Sz. Hruscsov amerikai látogatása során is többször megemlített 
szovjet Lunik program sikerét egy éven belül az amerikaiak is 
képesek voltak elérni és túlszárnyalni az első navigációs, kom-
munikációs és hírszerző műholdak felbocsátásával.28 Továbbá 
Eisenhower alatt elindult az ember űrbejuttatását célzó Mer-
cury program és a Holdra szállást célzó Apollo program, ame-
lyeket azonban Eisenhower a drágaságuk miatt kevésbé támo-
gatott.29 

A tizennegyedik fejezetben Mieczkowski a presztízs alaku-
lását vizsgálja Eisenhower és a világ tekintetében. Bár Eisenho-
wert 1959-ben az év emberének választotta a Time magazin, de 

                                                      
24 Uo. 184-193 
25 Uo. 193-198. 
26 Uo. 199-200. 
27 Uo. 204-207. 
28 Uo. 207-215. 
29 Uo. 218-222. 
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a sajtó a hatékonyabb műholdak ellenére is kritikus volt az ame-
rikai űrkutatással szemben. A szerző az elnök megítélésének 
negatív tényezőit is vizsgálja, amelyben szerinte szerepet ját-
szott a golf mellett az űrkutatás támogatásának háttérbeszoru-
lása nyilvános megjelenésein. Mindeközben egyúttal megnő a 
jelentősége a világ közvéleményében a teljes világra szóló te-
kintélynek és presztízsnek, ami magába foglalta, hogy az adott 
vezető ország technikailag, katonailag, gazdaságilag a legfejlet-
tebb.30 

A kötet utolsó előtti fejezete az űrkutatás és a presztízs 
1960-as elnökválasztási kampányra gyakorolt hatásának elem-
zését tartalmazza. A szerző ekkor John F. Kennedy-nek az űr-
versenyhez való viszonyát is bemutatja és ismerteti azt is, hogy 
bár 1958 óta a rakétaszámban lemaradást többször is hangsú-
lyozták a demokraták, 1960 júliusában Johnsont és Kennedyt is 
beavatták a légi felvételeken alapuló kutatási eredményekbe, 
amit Nixon későinek tartott.31 Továbbá közvélemény-kutatások 
adataival és beszédekből vett idézetek segítségével bemutatja a 
szerző, hogy a világ feletti presztízs kérdésében a demokraták 
előnyben voltak a kampányban.32 Végül Nixon szereplésének 
elemzésére kerül sor és kiderül, hogy bár több nézeteltérés is 
volt az elnök és az alelnök között, de még a rakétaindítás híré-
vel is próbálta támogatni Eisenhower a pártja jelöltjét.33 

Az utolsó fejezetben elsősorban Kennedy űrpolitikáját és 
vázlatosan az amerikai űrkutatás főbb állomásait mutatja be a 
szerző egészen az űrsiklók kivonásáig. Ebből a részből kiderül 
többek között, hogy Kennedy véleménye az űrversenyről az 
első ember űrbe juttatásáig a kampányban nyilatkozatokkal el-
lenkező volt, de azt követően a világra szóló presztízs vágyó 
amerikaiak érdekében jelentősen növelte a NASA költségveté-
sét és bejelentette a Holdra szállást.34 

                                                      
30 Uo. 223-238. 
31 Uo. 241-247. 
32 Uo. 247-251. 
33 Uo. 251-254. 
34 Uo. 255-279. 
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Az összegzésben a szerző megvédi Eisenhowert a kritiku-
soktól, mert elnöksége végére több és jobb műholdja volt az 
amerikaiaknak a szovjetekkel szemben, továbbá nem csak lét-
rejött a NASA, de a költségvetése is duplázódott, továbbá nap-
jainkban is kevesebb az embert űrbejuttató küldetés a műhol-
dakkal szemben, végül mert már 1958-tól megjelentek a piaci 
szereplők az űrkutatásban.35 Végül Mieczkowski a rossz kom-
munikációjának tudja be, hogy nem az alacsony infláció, a visz-
szafogott katonai kiadások vagy az űrkutatás felgyorsítása jut 
eszünkbe Eisenhowerről.36 

Mieczkowski meggyőzően és sokrétűen mutatja be a 
Szputnyik hatását Eisenhower kormányzatára. A kötet legfőbb 
újdonsága, hogy a Szputnyik-sokk amerikai mértékét a levéltári 
források és visszaemlékezések segítségével a korábbi sajtón ala-
puló vizsgálatokkal szemben árnyalni tudta, továbbá mélyebb 
magyarázattal szolgál az elnök 1957 október negyedike után 
tett intézkedéseire. A legtöbb fejezet elején ugyanis Eisenhower 
életének korábbi szakaszaiból hozott példákon keresztül ismer-
teti az elnök személyiségét és korábbi tapasztalatait.37 A kötet 
egyik legnagyobb erénye továbbá, hogy a korábbi Szputnyik-
pánikkal kapcsolatos kötetekkel szemben rövidebben, mégis 
teljes képet adva az amerikai hadászati, űrkutatásbeli fejleszté-
sekről, ami könnyebben olvashatóvá és befogadhatóvá teszi a 
művet. 

Bár a szerző rögzíti, hogy nem az űrverseny történetét 
igyekszik bemutatni, mégis véleményem szerint kevésbé van 
jelen e tekintetben a Szovjetunió. Bár röviden szó esik a szovje-
tekről alkotott amerikai képről és vázlatosan össze is hasonlítja 
a két ország űrkutatása közti különbségeket, mégsem támasztja 
alá megfelelően a szerző azon véleményét, miszerint a Szput-
nyik fellövése a szovjet történelem csúcspontja.38 Ennek kap-

                                                      
35 Uo. 284-288. 
36 Uo. 293-296. 
37 Így a kötet nem is ad teljes életrajzi képet sem Eisenhower életéről, de még 
csak a második elnöki ciklusáról sem. 
38 Mieczkowski, 2013. 293. 
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csán hasznos lett volna Amerikában dolgozó szovjet diploma-
ták vagy odalátogató politikusok nyilatkozatait, esetleg szovjet 
támogatással megjelent kiadványokat, kiállításokat megvizs-
gálni, s kiderülhetett volna, hogy nem csak a demokratáknak 
állt érdekében a felszínen tartani a szovjet rakétasikereket. To-
vábbá segítette volna pár ábra vagy diagram a rakéták és a mű-
holdak fejlődésének és darabszámának illusztrálását. 

Yanek Mieczkowski több évnyi kutatómunkát követően 
olvasmányos stílusban, meggyőzően mutatja be Eisenhower re-
akcióját a Szputnyik felbocsájtására. Mindezek miatt ajánlom a 
Szputnyik-sokk, az űrkutatás és az Eisenhower elnökségének 
története iránt érdeklődőknek a könyvet.  
 
Mieczkowski, Yanek: Eisenhower’s Sputnik Moment. The Race 
for Space and World Prestige. (Eisenhower és a Szputnyik. Ver-
seny az űrért és a világra szóló presztízsért). Cornell University 
Press, Cornell – London, 2013. 358 o. 
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TÓBI MELINDA RÉKA 
 

JORDI VIDAL (ED.):  
STUDIES ON WAR IN THE ANCIENT NEAR EAST: 

COLLECTED ESSAYS ON MILITARY HISTORY 

 
 
Az ókori Közel-Kelet történelmét alapjaiban meghatározta az 
egyes birodalmak közötti háborúk és nagyhatalmi törekvések 
sokasága. Jelen kötet nem törekszik a teljességre abból a szem-
pontból, hogy nem kíván összefoglalást nyújtani erről a rendkí-
vül izgalmas időszakról. Teszi ezt azért is, mert 198 oldalon ez 
lehetetlen is lenne. A mű szerkesztője ezt már a címben jelzi, így 
az olvasó nem hiányolhatja az esetleges történelmi átvezetése-
teket az esszék között. Az Universitat Autònoma de Barcelona 
kutatója, Jordi Vidal vállalta ennek a kötetnek a megszerkeszté-
sét. Az Alter Orient und Altes Testament sorozat 372. kötete angol 
nyelven jelent meg 2010-ben. A bevezetőben pontosan megfo-
galmazza, hogy mely témákkal találkozhatunk a könyv olva-
sása során. A remek kiadványsorozat minden egyes tanulmá-
nya szakmailag megalapozott, érett, értékes munkákat közöl. A 
bevezetőn kívül összesen 9 fejezetre osztotta a szerkesztő a kö-
tetet, amelynek végén egy index jegyzék is található, ezzel se-
gítve az olvasót a tájékozódásban. Az összeválogatott 9 tanul-
mány időben a Kr. e. 3. évezredtől egészen a Kr. e. 1. évezred 
közepéig kalauzolja el az olvasókat, különböző hadtörténelmi 
megközelítésben. Ez az egyik nagy előnye ennek a műnek. Fon-
tos kiemelni továbbá, hogy a kötetben a tanulmányok a vizsgált 
térbeli egységek szerint rendeződnek, ezeken belül pedig idő-
rendi sorrendben követik egymást. Így tematikusan olvasha-
tunk Egyiptomról, Anatóliáról, Mezopotámiáról és a Levantei 
térségről is, az ókori Közel-Kelet vezető hatalmainak szemszö-
géből. 
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Az első tanulmány a „War in Old Kingdom Egypt (2686–2125 
BCE)” címet viseli, amelyet Juan Carlos Moreno García, a pári-
zsi Sorbonne egyetem kiváló egyiptológusa írt. Az egyiptomi 
Óbirodalom a piramisokkal kapcsolódik össze, azonban a 
szerző igyekszik egy komplex képet alkotni erről az időszakról, 
betekintést nyújt mind a kül-, mind pedig a belpolitikai hely-
zetbe is. Így például az egyiptomi adminisztráció is górcső alá 
kerül. A téma feldolgozását megkönnyíti, hogy a szerző külön 
részekre bontotta a tanulmányát, ezáltal átláthatóbbá vált. For-
rás elemzésekben sincs hiány, gyakran támaszkodik az ural-
kodó évkönyvek különböző leírásaira, ami még teljesebbé és hi-
telesebbé teszi az olvasó számára ezt az időszakot. 

A Kaliforniai Egyetem professzora, Aaron A. Burke „Ca-
naan under Siege ‒ The History and Archaeology of Egypt’s War in 
Canaan during the Early Eighteenth Dynasty” címmel írta meg a 
kötet második tanulmányát. Ebben a részben is Egyiptom áll 
központi szerepben, de egy konkrét háború kerül megvilágí-
tásra, amely a 18. dinasztia időszakára (korai Újbirodalom) da-
tálható. A Bibliából Kánaánként ismerhetjük a területet, ame-
lyet az egyiptomi csapatok a saját fennhatóságuk alá igyekeztek 
vonni. Több városállam helyezkedett el Kánaánban, amelyeket 
Burke külön elemez is, mind történelmileg, mind pedig régé-
szetileg, amivel az olvasó számára jelzi, hogy e két szakma nem 
működhet egymás nélkül. A legfontosabb egyiptomi fáraó eb-
ben az időszakban III. Totmesz, hozzá fűződik többek között 
Meggidó elpusztítása is. A szerző külön részt szentel a hódítás 
következményeinek, ezzel mintegy keretbe foglalja az esemé-
nyeket. 

A kötet harmadik része Trevor R. Bryce a kiváló hettitoló-
gus professzor nevéhez fűződik, aki a „The Hittites at War” cí-
met adta a saját fejezetének. Ez már előre vetíti, hogy nincs szó 
specifikumról, a hettita hadtörténelem összességében kerül 
megvizsgálásra, amiket alfejezetként bővebben fejt ki a szerző. 
A hettiták birodalmi szinten kb. 450 évig (Kr. e. 1650-1200) Ana-
tólia vezető hatalma voltak, ezáltal egy rövid történeti áttekin-
tés elengedhetetlen, amit Bryce kiválóan meg is fogalmazott. 
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Ezalatt az időszak alatt bőven volt része a mindenkori uralko-
dónak hadjáratokat szervezni, hol kisebb, hol nagyobb sikerek-
kel, természetesen különböző okokból kifolyólag. A szerző jó 
érzékkel emeli be a külpolitikai helyzetet is a tanulmányába, 
felvázolva ezzel azt, hogy milyen hatalmi viszonyok voltak a 
bronzkori Anatóliában és annak szomszédságában, valamint 
nem feledkezik meg fontos diplomáciai kapcsolatokról sem. A 
hettita hadsereg felépítését igyekezett illusztrálni mind írott 
forrásokkal, mind konkrét eseményekkel, mint például a III. 
Hattušili és II. Ramszesz vezetésével vívott kádesi csatával. 

Juan-Pablo Vita a Spanyol Nemzeti Kutató Tanács (CSIS) 
munkatársa írta a kötet következő tanulmányát. Ez az esszé ki-
csit kilóg az előzőek közül, hiszen 3 konkrét forrást tár az olvasó 
elé, „The Power of a Pair of War Chariots in the Late Bronze Age ‒ 
On Letters RS 20.33 (Ugarit), BE 17 33a (Nippur),and EA 197 
(Damascus Region)” címmel. E fejezet a késő bronzkori harci sze-
kerekről, azok megjelenéséről a fent nevezett írásos források-
ban, valamint az értelmezés nehézségeiről számol be. A 
Nippurban keletkezett levél például egy katona beszámolója az 
uralkodójának a harci szekerek fontosságáról. Úgy tűnik tehát: 
a másik két levelet is figyelembe véve, hogy ezek a hadi eszkö-
zök a hadjáratok kulcsfontosságú szereplői voltak. Vita ügyelt 
arra, hogy az akkád nyelven beemelt források érthetőek legye-
nek az olyan olvasók számára, akik kevésbé vagy egyáltalán 
nem ismerik a korszak hivatalos levelezési nyelvét. Kétség sem 
férhet a szerző szakmaiságához. 

Az ötödik tanulmányt a kötet szerkesztője, Jordi Vidal 
jegyzi, „Sutean Warfare in the Amarna Letters” címmel. E fejezetet 
a témáját tekintve nem érdemes összehasonlítani az előzőekben 
taglalt elemzésekkel. Vidal egy sémi népcsoport, az úgyneve-
zett szútuk megjelenését elemzi az Amarna levelekben. E törzs-
ből nem rendelkezünk sok érdemleges információval, a hettiták 
például az észak-anatóliai kaska törzsekhez kötik őket. Az 
Amarna-levelekben azonban egyfajta „zsoldosokként” jelennek 
meg, ami relevánssá teszi szerepüket a hadtörténelemben. Eb-
ből kifolyólag a fejezetben is elsősorban szöveges források 
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elemzéseit olvashatjuk, amelyek magyarázata alapján Vidal ál-
lást foglal a szútuk katonai jelentőségéről. 

„Barley from Ālu-ša-Sîn-rabi ‒ Chronological Reflections on an 
Expedition in the Time of Tukultī-Ninurta I (1233–1197 BC)” elne-
vezéssel került a kötetbe Jaume Llop a Madridi Egyetem neves 
asszirológusának írása, amely a legsikeresebb középasszír ural-
kodó, I. Tukulti-Ninurta babilóniai hadjáratának kronológiai 
kérdését veti fel egy másik eseménnyel összekapcsolva. Neve-
zetesen, a szerző több olyan forrást vetett össze annak érdeké-
ben, hogy megállapítsa, a Középasszír Birodalomnak ugyanab-
ban az évben volt szüksége árpára Šín-rabi városából, amikor 
az asszír uralkodó elfoglalta Babilóniát. Ez sikerül is számára, 
nemcsak az érvek, de maguk a szöveges források és azok precíz 
elemzése, az adott ismeretek táblázatba foglalása meggyőző az 
olvasónak. 

A hetedik esszé immáron az Újasszír Birodalom hadtörté-
netét vizsgálja, elsősorban a képi ábrázolások, az úgynevezett 
reliefek tükrében, amelyeket a munkája végén függelékként 
meg is jelenít az olvasónak, még közelebb hozva ezzel az asszír 
hadászatot. Davide Nadali „Assyrian Open Field Battles” tanul-
mányában II. Aššur-násir-aplitól egészen Aššur-ban-apli ural-
kodásának végéig kíséri figyelemmel az asszír haditechnológia 
és a stratégia fejlődését, annak hasznosságát és egyediségét. A 
gyors mozgósítások, a harci szekerek korszerűsödése, valamint 
a lovasság, mint önálló fegyvernem megjelenése az asszír had-
seregben mind hozzájárultak ahhoz, hogy az Újasszír Biroda-
lom hosszú évtizedekig a Közel-Kelet vezető politikai nagyha-
talmak közé került. 

John MacGinnis asszírológus „Mobilisation and Militarisa-
tion in the Neo-Babylonian Empire” tanulmányában először is 
tisztázza az Újbabiloni Birodalom földrajzi határait, majd be-
mutatja, hogy az újbabiloni hadsereg mennyivel tért el az elő-
deitől, például, milyen új haderő utánpótlás vált a hadsereg 
hasznára. Mind a mozgósítás, mind pedig a militarizáció ki-
emelkedő szerepet kaptak. Az újbabiloni sereg egyszerre volt 
hadsereg és gazdasági egység is, képes volt magát ellátni, fenn-
tartani, amelyre számos forrás utal a Babiloni Krónikákban. 
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Az utolsó tanulmány szintén az újbabiloni korszakról szól 
és a „A Lion in the Cedar Forest ‒ International Politics and Pictorial 
Self-Representations of Nebuchadnezzar II (605–562 BC)” címet vi-
seli. Rocío Da Riva a Barcelónia Egyetem munkatársa a legna-
gyobb újbabiloni király, II. Nabu-kudurri-uszur nyugati expan-
zióját vizsgálja meg a propaganda fényében. Az uralkodó két-
ségkívül hálás téma, írott források és képi ábrázolások egy-
szerre állnak a kutatók rendelkezésre, ugyanakkor egyáltalán 
nem egyszerű azok helyén való kezelése. Da Riva rendelkezik 
azokkal a kutatói erényekkel, amelyek lehetővé teszik II. Nabu-
kudurri-uszur reális bemutatását. A propaganda, a hatalmának 
a hirdetése egyértelműen jelentős szereppel bírt a király politi-
kájában. A különböző reliefek elhelyezése természetesen nem 
volt véletlen, stratégiailag fontos helyeken állították fel ezeket. 
A szerző függelékként bemutatja a szóban forgó és rendelkezé-
sére álló képi megjelenítéseket. 

Az összes tanulmány végigolvasása után megállapítható, 
hogy valamennyi releváns és fontos problémát választott, és 
dolgozott fel. Mind a kilenc szerző igyekezett izgalmas témákat 
felvetni az általuk vizsgált időszakból, így szakmailag a kötet 
igazán sokszínűre sikerült. A könyv nagy erénye azonban egy-
ben egy kisebb hibát is magában hordoz. Az ókori Közel-Kelet 
hadtörténelmének egyes momentumait tökéletesen bemutatta 
a könyv, így szakmailag megkérdőjelezhetetlen munkák kerül-
tek kiadásra, ugyanakkor egyes részei kissé nehezebben érthe-
tők azok számára, akik még csak most ismerkednek az ókori 
Közel-Kelet hadtörténelmével. Ezért ezt a munkát sokkal in-
kább azoknak ajánlom, akik már kellő ismeretekkel rendelkez-
nek a tárgyalt térségekből és korszakból, ismerik azokat a tör-
ténelmi összefüggéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
könyv valamennyi fejezetét megfelelő haszonnal forgathassák. 
Összességében mégis kijelenthető, hogy a kötet a tudományos 
munkák színvonala és témái kapcsán megérdemelten szerepel 
az AOAT sorozatban. 
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Jordi Vidal (ed.): Studies on War in the Ancient Near East: Collected 
Essays on Military History. Alter Orient und Altes Testament 
(AOAT) 372, Ugarit-Verlag, 2010. 198 o. 
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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 hadigyár-
tásban. 

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

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

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

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

 
2007 (ősz) 

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

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

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

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

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

november 28. TAKÁCS GYULA: 
Az őszirózsás forradalom és a 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 fel-
színi egységein. 

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

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

november 26. TAKÁCS GYULA: 
Katonapolitikai koncepciók és következ-mé-
nyek 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 Ju-
gend 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 Afganisztánból, 
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 hagyomány. 
március 2. SZALÁNCZI JÓZSEF KRISZTIÁN: 

Gyarmati háború az atomkorban? Az 1982-es 
Falkland-válság elõzményei, hadmûveletei és geo-
politikai vonatkozásai. 

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

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

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

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

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

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

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

bemutatója. 

DR. BEBESI GYÖRGY: 
Az orosz cár titkosszolgálata, az Ohrana törté-
nete. 

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 Rá-
kóczi-szabadságharcban (1704-1709). 

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

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

HADSZÍNTÉREN c. kötet bemutatója. 
február 21. DR. STRAUSZ PÉTER: 

A légideszant fejlődése 1945-ig, különös tekintettel 
az amerikai légideszant csapatokra – előadás és 
fegyverbemutató. 

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

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

március 19. DR. BENE KRISZTIÁN – DÁVID FERENC – 

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

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

április 30. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
Bevezetés az első világháború katonai repülésébe. 
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2015 (tavasz) 

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

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

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

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

 
2015 (ősz) 

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

világháborúban 
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 - Nyu-

gati hatások Novgorod hadászatában 
december 2. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
  A magyar katonai repülés a kezdetektől 1945-ig 
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2016 (tavasz) 

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

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

trónharcok és a krónikakutatás 
március 9. DR. RÉTI BALÁZS: 
  A mediterrán Pearl Harbor. A brit hadiflotta Ta-

ranto elleni támadása (1940) 
március 23. SZABÓ RÓBERT: 
  "Ha kimegyek a doberdói harctérre..." – Az I-VI. 

isonzói csaták - különös tekintettel a Doberdó vé-
delmére. 

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

április 27. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
  A Magyar Királyi Légierő 1938-1945 

 
2016 (ősz) 

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

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

ségvédelem amerikai olvasatban: változások, vál-
tások, perspektívák 

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

MIG-25 vadászgéppel 
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2017 (tavasz) 
március 3. VARGA TÍMEA: 
  Koraújkori hadügyi forradalom a gyakorlatban 

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

április 11. SZENTIVÁNYI GÁBOR: 
  Fejezetek a hadtörténelemből 4. c. könyv bemuta-

tója 
április 25. SZÁNTÓ ÁKOS: 
  Semper Fidelis. A nicaraguai Nemzeti Gárda 

(1927-1979) 
 

2017 (ősz) 
szeptember 26. DR. BENE KRISZTIÁN: 

A francia hadsereg magyar önkéntesei az első vi-
lágháborúban 

október 10. KISS MÁRTON – PÉDERI TAMÁS – TÓBI 

MELINDA: 
  A lovasság szerepének változása a harcmezőkön 

című kerekasztal-beszélgetés 
október 24. A győzelem és a vereség arcai.  

A hadviselés és a fegyveres küzdelem történeti 
szálai című országos tudományos konferencia 

november 14. PÉDERI TAMÁS: 
  A "latin" keresztesek kelet-baltikumi tevékenysége 

a 13. században 
december 5. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
 A magyar királyi légierő a második világháborúban 
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2018 (tavasz) 
február 21. KISS MÁRTON: 

Marlborough, a csaták hercege. A 18. századi had-
művészet és az ütközet szükségszerűsége a spanyol 

örökösödési háborúban (1702-1709) 

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

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

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

április 25. BÍRÓ LÁSZLÓ: 
Atomfegyverek Magyarországon 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

A GYŐZELEM ÉS A VERESÉG ARCAI. 

A HADVISELÉS ÉS A FEGYVERES KÜZDELEM 
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9.45-10.00 Megnyitó: BENE KRISZTIÁN 
10.00-12.00 I. szekció. Levezető elnök: SARLÓS ISTVÁN 

FERWAGNER ÁKOS: Közel-keleti kihívások a francia hadsereg 
előtt, 1918-1927 

TÓBI MELINDA 

RÉKA: 

Arzawa, az örök ellenség? – Az Újhettita 
Birodalom nyugat-anatóliai problémája 

FAZEKAS FERENC: Egy ókeresztény szimbólumokkal díszített 
sisakveret Lussoniumból – adatok a késő 
antik militaria értelmezéséhez 

HARAMZA MÁRK: Fegyvertípusok és fegyvernemek a 10. szá-
zadi Kárpát-medencében 

IGNÁCZ ÁGOSTON: Vér nélkül – IV. Henrik Salamon magyar 
királyt segítő hadjárata és motivációi 

PÉDERI TAMÁS: Hadi terminológia az Északi-Ruszban a 12-
15. században 

 
12.00-13.00 Ebédszünet 
 
13.00-15.00 II. szekció. Levezető elnök: DÁVID FERENC 

RÉTI BALÁZS: Dunkerque az Égei-tengeren. A brit haderő 
evakuációja Görögországból 1941-ben 

KISS MÁRTON: Nyugat-Európa sorsának döntő pillanata? 
Marlborough herceg 1704. évi hadjáratának 
hadtörténeti értelmezése 

BÍRÓ LÁSZLÓ: Bevezetés az I. világháború katonai repülé-
sébe 

HUSZÁR MIHÁLY: Sebesültek segélyezése a Balatonnál. Adalé-
kok a Forgách család első világháborús sze-
repvállalásához 

SZABÓ RÓBERT: Az 1918-as katonai összeomlás reprezentá-
ciója memoárok tükrében 

VÁRDAI LEVENTE: A Leventeintézmény létrejöttének körülmé-
nyei és okai 

 
15.00-15.15 Szünet 
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15.15.-17.35 III. szekció. Levezető elnök: FAZEKAS FERENC 

BENE KRISZTIÁN: A francia hadsereg magyar tagjainak tevé-
kenysége az 1940-es franciaországi harcok 
során 

DÁVID FERENC: A fegyveres küzdelem megismerésének 
szála: az 1945-ös drávaszabolcsi hídfő em-
lékezete 

SARLÓS ISTVÁN: „Malenkij robot" helyett. Baja Város Köz-
munkahivatala 1944-45-ben 

SZÁNTÓ ÁKOS: A nicaraguai Nemzeti Gárda (1927-1979) 

 
16.45 Zárszó 
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A KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK 

ABSZTRAKTJAI 
 
 

BENE KRISZTIÁN 
A francia hadsereg magyar tagjainak tevékenysége 

az 1940-es franciaországi harcok során 
 

Bár kétségkívül a második világháború a (had)történelem leg-
jobban dokumentált és leginkább kutatott eseményei közé tar-
tozik, amelyet a történészszakma és a nagyközönség részéről is 
nagy érdeklődés övez, mindmáig akadnak olyan fejezetei, ame-
lyeket homály övez. Ezek közé tartozik a francia hadsereg kö-
telékében 1939-1940-ben szolgálatot teljesítő magyar önkénte-
seké is, akikről ezidáig csupán említés szintjén emlékezett meg 
a magyar történetírás. 

Az előadás arra tesz kísérletet, hogy bemutassa azt a hoz-
závetőlegesen 2.600 magyar származású katonát, aki a francia 
hadseregben vállalt szolgálatot 1939-ben, hogy új hazája védel-
mében közreműködjön. A különböző francia levéltárakban 
végzett kutatásoknak és a kisszámú rendelkezésre álló vissza-
emlékezésnek köszönhetően viszonylag részletes képet lehet 
adni az önkéntesek hátteréről, jelentkezéséről, kiképzéséről, va-
lamint harcokban való részvételéről az 1940 júniusában megkö-
tött fegyverszünetig. Az idáig szinte teljesen ismeretlen infor-
mációk közreadása remélhetőleg hozzájárul a második világhá-
ború alatti francia-magyar kapcsolatok jobb megismeréséhez.  
 
 

BÍRÓ LÁSZLÓ 
Bevezetés az I. világháború katonai repülésébe 

 
Előadásomban azt a folyamatot szeretném bemutatni: hogyan 
vált az I. világháború folyamán a repülőgép és a katonai repülés 
meghatározó fegyvernemmé. Párhuzamosan mutatnám be a 
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nyugati front meghatározó eseményeit, a repülőgépgyártás vál-
tozását, valamint a Monarchia egyidejű lépéseit, Magyarország 
szerepét beleértve. 
 
 

DÁVID FERENC 
A fegyveres küzdelem megismerésének szála: 

az 1945-ös drávaszabolcsi hídfő emlékezete 
 
Előadásomban a hadtörténeti kutatásaim egyik meghatározó 
színterére, az 1945-ös drávaszabolcsi hídfő környékére hívom a 
hallgatóságot. Kérdés, hogy a fegyveres küzdelem megisme-
rése és történeti szálai hol érhetnek össze múltban és jelenben. 
Fényképek és múló emlékek mennyiben bizonyulnak hiteles-
nek vagy zavarónak egy információhiányos, az egyén szem-
pontjából pszichésen megterhelő helyzetben. Mit jegyeznek fel 
vagy hallgatnak el a győztesek és a vesztesek; milyen informá-
ciós színterei lehetnek a megismerésnek és hogyan formálhat-
ják át egy összecsapás történeti lenyomatát? Az előadás célja, 
hogy egy helytörténeti példán keresztül szemléltesse a fegyve-
res küzdelem megismerésének lehetőségeit és korlátait: emlé-
kezést, színházat és valóságot. 
 
 

FAZEKAS FERENC 
Egy ókeresztény szimbólumokkal díszített sisakveret Lusso-

niumból – adatok a késő antik militaria értelmezéséhez* 
 
A mai Paks-Dunakömlőd mellett elhelyezkedő, Duna fölé ma-
gasodó löszplatón (népnyelven, Bottyánsánc) helyezkedett el 
Lussonium segédcsapattábora. A helyszín a Kr. u. I. század kö-
zepétől a Kr. u. V. század első harmadáig római hadsereg ellen-
őrzése alatt állt. A római erődítmény szisztematikus kutatását 
1987-ben Visy Zsolt kezdte meg, s több évtizeden keresztül 

                                                      
*  AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-17-4-I. KÓDSZÁMÚ ÚJ 

NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT. 
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(2011-ig) folytak a területen régészeti ásatások. A feltárások so-
rán a tábor építészeti emlékei: védművek, több belső épület (ka-
szárnyák, lakóépület, raktárépület) mellett nagyszámú tárgyi 
lelet is felszínre került. 

2010-ben, a tábor középső részén végzett feltárások során 
teljesen váratlanul egy ókeresztény szimbólumokkal díszített 
bronzveret került elő. A hosszúkás, alsó végén háromszögletes 
formában kiszélesedő, középen ovális medaillont formázó ve-
reten Krisztus nevéből képzett, Chi-Rho betűpárból kialakított 
krisztogram látható. A veret korábban vitatott funkcionális-ti-
pológiai meghatározása ma már, köszönhetően a Deurne-i 
kincsleletből származó késő római sisaknak, egyértelművé vált. 
A lussoniumi veret – közel két tucat hasonló bronzverethez ha-
sonlóan – egy késő római Intercisa-típusú sisak taréjlemezének 
végét díszítette. 

Az előadásban az ókeresztény szimbólumokkal díszített si-
saktaréjveret fontosabb párhuzamait vetjük vizsgálat alá. E fon-
tos tárgytípus beható elemzése és széles körű kontextualizálása 
nemcsak a késő antik militaria díszítőmotívumainak komplex 
értelmezéséhez járul hozzá, hanem a keresztény szimbólumo-
kat hordozó kistárgyak funkciójának, használatának pontosabb 
megértéséhez is lényeges adatokat szolgáltat. 
 
 

HARAMZA MÁRK 
Fegyvertípusok és fegyvernemek a 10. századi Kárpát-me-

dencében 
 
A magyar hadtörténelem katonailag legaktívabb korszakában, 
a 10. században hadikultúrák találkozási pontja volt a Kárpát-
medence. Ez a korszakra datálható fegyveranyagban is meg-
mutatkozik: kiváltképp a szúró-vágó és szálfegyverek esetében 
alaki és technológiai sajátosságok alapján észak- és nyugat-eu-
rópai, valamint bizánci hatás tükröződik vissza a fegyverzeten. 
Mindezt a tudományos közgondolkodás előszeretettel kap-
csolja össze a 10. század végén bekövetkezett hatalmi struktúra 
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átrendeződésével, valamint a magyar hadi kultúra fegyverne-
meinek változásával. Jelen előadás célja a fegyverek és fegyver-
nemek változását és kölcsönhatását érintő tudományos elméle-
tek áttekintése a készítéstechnika vizsgálatának tükrében. 
 
 

HUSZÁR MIHÁLY 
Sebesültek segélyezése a Balatonnál. Adalékok a Forgách 

család első világháborús szerepvállalásához 
 
A felvidéki Forgách grófi család, marcali-gombai ágához tar-
tozó Forgách V. Károly (1880-1947) alezredes és édesapja uno-
katestvére, Forgách Béla (1851-1940) zeneszerző nem a világhá-
ború frontjain, hanem a hátországban vették ki a részüket a há-
borús erőfeszítésekből. Az alezredes 1915-ben a Vöröskereszt 
Egylet katonai üdülő telepeket irányító bizottság elnöke lett, és 
a Magyar Vöröskeresztegylet vezetőségi tagja is volt. Felügye-
letével a Balaton mellett számos településen létrehozott kórhá-
zakat és a sebesült katonák támogatását irányította. Forgách 
Béla mindeközben a Balaton körül adománygyűjtő koncerteket 
szervezett. A családtagok mindemellett a segélyezést anyagilag 
is patronálták. Az előadásban az életutak első világháborús idő-
szakit a korabeli forrásokon keresztül mutatjuk be. 
 
 

IGNÁCZ ÁGOSTON 
Vér nélkül – IV. Henrik Salamon magyar királyt segítő had-

járata és motivációi 
 
1060 telén sorsfordító esemény rázza meg a Magyar Királysá-
got: Béla herceg megsemmisítő csapást mér fivérére, I. András 
királyra, majd 1060. december 6-án maga lép a trónra. Eközben 
a német földre menekült Anasztázia özvegy királyné és kísérete 
lázas diplomáciai tárgyalásokat folytat, hogy minél előbb visz-
szaszerezhessék a hatalmat András jog szerinti utódjának, a 
még gyermek Salamonnak. Ám a döntő katonai lépésre csupán 
három esztendő múltán, 1063 szeptemberének elején kerül sor, 
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amikor IV. Henrik csapataival Salamon bevonul Székesfehér-
várra, ahol a német uralkodó jelenlétében helyezik fejére a ko-
ronát. Az előadás e hadjárat előzményeit és motivációit igyek-
szik feltárni több kortárs forrás bevonásával. Milyen lehetett a 
német földön tartózkodó trónörökös helyzete? Milyen megíté-
lést kapott I. Béla uralkodása a német-római történeti források-
ban? 
 
 

KISS MÁRTON 
Nyugat-Európa sorsának döntő pillanata? Marlborough her-

ceg 1704. évi hadjáratának hadtörténeti értelmezése 
 
Előadásom célja egy, a magyar történelemre is döntő befolyás-
sal bíró hadjárat új megközelítésű vizsgálata. A magyar hadtör-
ténetírásban az angol John Churchill - a későbbi Marlborough 
herceg - katonai pályája beleilleszkedik a 18. századi hadvezé-
rek sorába. Azonban a többség egyet ért az 1704. évi hadjáratá-
nak kiemelkedő voltával. A spanyol örökösödési háború (1701-
1714) kezdetén a francia-bajor hadsereg megállíthatatlanul tört 
előre, mígnem a fenti hadvezér a Habsburg Birodalom katonai 
géniuszával, Savoyai Eugénnel együtt meg nem állította őket 
Höchstädt-Blenheim közelében. A „dunai hadjárat” eredmé-
nyeként Marlborough szinte a semmiből tűnt fel csapataival és 
megadta a lehetőséget, hogy Európa sorsát a saját kezükbe ve-
gyék. 

Módszereit tekintve az előadás egy elemzési lehetőséget 
kíván nyújtani a korábban már ismert hadjárat újszerű értelme-
zésére, főként az angol hadtörténeti irodalomra támaszkodva. 
Bizonyítani kívánja azt a tételt, miszerint Höchstädt-nél nem 
csak a magyar elégedetlenkedők (II. Rákóczi Ferenc és szabad-
ságharcának) sorsa, hanem Európa is fordulóponthoz érkezett. 
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PÉDERI TAMÁS 
Hadi terminológia az Északi-Ruszban a 12-15. században 

 
A Rusz hadtörténete kevéssé kutatott téma. Kutatásaimmal ezt 
a rést szeretném betölteni, elsősorban Novgorodra koncent-
rálva. Novgorod hadtörténelmét kutatva azonban előkerülnek 
olyan kifejezések, terminusok a korabeli forrásokban, melyek a 
Rusz többi régiójában is előfordulnak. Jelentéstartalmuk azon-
ban régiónként eltérő lehet, illetve sok esetben más fejlődési 
utat járt be. Kutatásaim szempontjából különösen érdekesek a 
Rusz északi területein megjelenő terminusok, hiszen bár e 
„részfejedelemségek” a területileg megosztott Kijevi Rusz ré-
szét képezték, mégis egy külön utat jártak be a déli politikai ala-
kulatokhoz képest. Ugyanígy, bár szoros kölcsönhatás állt fenn 
az északnyugati (novgorodi–pszkovi) és északkeleti (vlagyi-
mir-szuzdali–tveri–moszkvai) területek között, mégis igen el-
térő volt mind politikai, mind katonai fejlődésük (nyugati, „la-
tin” kontra keleti, sztyeppei–mongol hatások). Ebből fakadóan 
érdemesnek tűnik megvizsgálni, illetve összehasonlítani a ko-
rabeli forrásokban használt hadi jellegű kifejezéseket, akár ran-
gok, akár egység-, vagy fegyvertípusok tekintetében. Így az „A 
győzelem és a vereség arcai” című konferencián e kérdéskör 
kapcsán szeretnék előadást tartani. 
 
 

RÉTI BALÁZS 
Dunkerque az Égei-tengeren. 

A brit haderő evakuációja Görögországból 1941-ben 
 
Kevéssé ismert epizódja a második világháború történetének, 
hogy alig 10 hónappal a híressé vált dunkerque-i kiürítés után 
a brit hadsereg kisebb léptékben ugyan, de hasonló evakuációra 
kényszerült Görögországban. Máig vitatott, hogy érdemes volt-
e 1941 tavaszán az alig négy hadosztálynyi (kb. 58.000 fős) nem-
zetközösségi hadsereget bevetni Görögország megsegítésére a 
nyomasztó túlerőben lévő német hadigépezettel szemben. Sze-
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retném bemutatni, mi motiválta a londoni vezetést-e lépés meg-
tételében, hogyan sikerült a döntően ausztrál és új-zélandi ka-
tonákat átszállítani Egyiptomból Görögországba. Kérdés, ho-
gyan sikerült Marica-hadműveletben felvonuló hatalmas szá-
razföldi és légi fölénnyel bíró német haderő ellenére, mindössze 
hat nap alatt kimenekíteni ezeket a csapatokat. Minek köszön-
hető, hogy bár Dunkerque-hez hasonlóan megint ottmaradt a 
felszerelés és a hadianyag, a személyi állomány túlnyomó ré-
szét a Royal Navynek sikerült Krétára, illetve Egyiptomba visz-
szahajózni. A legfontosabb kérdés, hogy bölcs dolog volt-e a 
brit közel-keleti haderő tekintélyes részét Görögországba vezé-
nyelni, miközben még nem fejezték be az olaszok kiszorítását 
Líbiából. 
 
 

SARLÓS ISTVÁN 
„Malenkij robot" helyett. Baja Város Közmunkahivatala 

1944-45-ben 
 
1944. október 22-én érkeztek meg a szovjet csapatok Bajára. A 
német és a vele szövetséges magyar alakulatok a Duna jobb 
partján kiépített állásaikból még közel 1 hónapig veszélyeztet-
ték a várost, de végül elűzték őket. A Duna partján a katonai 
erődítések kiépítéséhez, a Vörös Hadsereg érdekeit szolgáló vá-
rosi létesítmények helyreállításához a katonai parancsnokság 
Baján is bevezette a "malenkij robot"-ot, de ezt dr. Takáts Endre 
polgármester egy városi közmunkahivatal megszervezésével és 
működtetésével magyar ellenőrzés alatt tartott. A szovjet had-
seregnek dolgozó közmunkásokat a városnál regisztrálták, a 
város rendelte ki őket, biztosította ellátásukat. A szovjet hadse-
reget az adminisztráció és az ellátás átvállalásával "kizárták" a 
felújítási munkák megszervezéséből. A bajaiak így elkerülhet-
ték - természetesen nem mindenki - a hosszú évekig tartó kény-
szermunkát a Szovjetunióban. 
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SZABÓ RÓBERT 
Az 1918-as katonai összeomlás reprezentációja memoárok 

tükrében 
 
Azzal a szándékkal láttam hozzá a dolgozat megírásához, hogy 
arra a kérdésre, hogy „Mit gondol a memoáríró az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia katonai összeomlásának okairól?” választ talál-
jak. Arra is választ szeretnék találni, hogy a memoárokban elő-
kerülő személyek, események, melyek a szerzők szerint közre-
játszottak a vereség bekövetkeztében, valóban okolhatóak-e az 
1918-as összeomlásért? Tehát, miért gondolja azt a memoáríró, 
amit? Az első világháború utolsó évének eseményeit taglaló 
memoárok többsége a ’30-as évek szemléletében, az 1918-1919-
es forradalmak és Trianon traumáját követően íródtak. Az álta-
lam megfogalmazott kérdés vizsgálatához négy memoárt hasz-
náltam fel, melyek mindegyike élményszerű és magyarázó 
erejű. Kiválóan kirajzolódik belőlük Magyarország két világhá-
ború közti időszakának korképe. A Horthy-korszakban készült 
első világháborús memoároknak nem kisebb jelentőségük volt, 
minthogy hozzájárultak a korszak imázsához. 
 
 

SZÁNTÓ ÁKOS 
A nicaraguai Nemzeti Gárda (1927-1979) 

 
Előadásomban a nicaraguai Nemzeti Gárda több mint fél évszá-
zados történetét kívánom bemutatni. A szervezet kialakulásá-
ban jelentős szerepet játszott a térség nagyhatalma, az Amerikai 
Egyesült Államok tengerészgyalogsága. Ezért fontos megvizs-
gálnunk – Nicaragua korabeli belügyei mellett – a két ország 
kapcsoltat. A közép-amerikai országot több mint negyven évig 
irányító Somoza-dinasztia hatalmának egyik legfontosabb pil-
lére volt a Gárda, amelynek a vezetői között az idősebb, és a 
fiatalabb Anastasio Somoza is megemlíthető. Ezért fontos meg-
vizsgálnunk a Somoza-rezsim működését is, amelynek bukása 
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egybeesik a szervezet végnapjaival is. A Gárda részeinek bemu-
tatása során a szervezeti felépítés és az egységek által használt 
eszközök is megemlítésre kerülnek. 
 
 

TÓBI MELINDA RÉKA 
Arzawa, az örök ellenség? – Az Újhettita Birodalom nyugat-

anatóliai problémája 
 
A késő bronzkori Anatólia vezető hatalma minden kétséget ki-
zárólag az Újhettita Birodalom volt, azonban e korszak törté-
nelmi eseményeinek a rekonstruálása napjainkban is tart. Ezt 
elsősorban a források hiánya is okozza, ugyanakkor egyes szö-
veges emlékek kifejezetten izgalmas, napjainkban is aktuális té-
mát szolgáltatnak a kutatók számára.  

Az expanziós hadjáratoknak az egyik fő célpontja Nyugat-
Anatólia volt, ahová már az Óhettita Birodalom ideje alatt I. 
Hattušili is vezetett csapatokat. A térségre való hatalom kiter-
jesztése azonban korántsem volt egyszerű, számos problémával 
kellett szembenéznie a mindenkori újhettita uralkodóknak.  

Az előadás során a legnagyobb lázadó terület, Arzawa és a 
hettiták viszonya kerül bemutatásra, amely állandó feszültséget 
jelentett mindkét fél számára. Számos fegyveres konfliktus tör-
tént közöttük, amely gyakran vonta el a hettita haderőt egy 
esetleges más irányú expanziós hadjárat lehetőségétől. 
 
 

VÁRDAI LEVENTE 
A Leventeintézmény létrejöttének körülményei és okai 

 
Az első világháború és az azt lezáró trianoni békeszerződés, óri-
ási mértékben meghatározta a két világháború közötti Magyar-
ország történetét. A békeszerződés korlátozta az ország lehető-
ségeit katonai téren. Maximalizálta a hadsereg kötelékébe be-
vonható katonák létszámát. Így az ország vezetésének és a Hon-
védelmi Minisztériumnak (HM) alternatív úton tudta biztosíta-
nia az ifjúság katonai kiképzését. Persze ezt nem tehette nyíltan, 
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mert a környező államok ezt sérelmezték volna. Ennek köszön-
hetően a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) neve 
alatt, de a Honvédelmi Minisztérium érdekeit igencsak figye-
lembe véve jött létre a korszak ifjúságnevelési intézménye.  

A Leventeintézmény előzményeit, létrejöttét kívánom elő-
adásomban bemutatni. 
 
 
 


