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ELŐSZÓ 

 
 
A Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozata 
2004-ben jött létre és fennállása során már számos kisebb-na-
gyobb horderejű eseményhez kapcsolódva jelentette meg a Fe-
jezetek a hadtörténelemből című kiadványsorozatának köteteit, 
melyek sorában a jelen kiadvány immáron a hetedik, amelyik 
napvilágot lát. Az esetek többségében ezek az események olyan 
tudományos rendezvények voltak, amelyek a Tagozat szerve-
zésében valósultak meg, a kötetek pedig az ezeken elhangzott 
előadások írásos változatait adják közre. Bizonyos szempontból 
a jelen kötet is jól illeszkedik ebbe a sorba, hiszen a benne talál-
ható írások nagyobbrészt egy rendezvényünkhöz kötődnek, 
melyről a későbbiekben még röviden szót ejtünk.  

Ugyanakkor egy másik, sokkal szomorúbb oka is van a ki-
advány megjelenésének, mivel egyúttal ezzel szeretnénk tiszte-
legni egy különleges egyéniség előtt, aki sok szálon kötődött a 
Tagozathoz. Kajtár István, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának professor emeritusa elsősorban jogtör-
ténészként ismert, hiszen oktatói és tudományos pályafutása 
munkába állásától nyugdíjba vonulásáig a pécsi jogi karon zaj-
lott. Itt végzett munkássága vitán felül kiemelkedő módon já-
rult hozzá mind az intézményben zajló magas színvonalú okta-
tói munkához, mind pedig annak tudományos tevékenységé-
hez, amelyet idehaza és külföldön is elismertek. Mindemellett 
talán kevésbé ismert tény, hogy Professzor Úr haditengerészeti 
kutatásainak révén a kezdetektől bekapcsolódott a Pécsi Tudo-
mányegyetem Történettudományi Intézetének oktatói és hall-
gatói bázisára épülve megalakult Tagozatunk munkájába, an-
nak alapító tagja volt, és az évek során számos alkalommal 
adott elő rendezvényeinken, mint ahogy időt és energiát nem 
kímélve sokszor tette tiszteletét konferenciáinkon, hogy az őt 
érdeklő előadásokat meghallgassa. Érdeklődése, jelenléte, 
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kérdései és segítsége mindig megtisztelő és inspiráló volt a Ta-
gozat fiatalabb tagjai számára, amiért ezúton is nagyon hálásak 
vagyunk neki. Sajnos azonban Professzor Úr többé már nincs 
velünk, 2019. augusztus 18-án örökre elhagyott bennünket. Tá-
vozása szeretteinek a legfájóbb, ugyanakkor űrt hagyott maga 
után mind a jog világában, mind pedig Tagozatunk soraiban. 
Tudván, hogy ezt az űrt semmi nem töltheti be, emléke előtt 
szeretnénk tisztelegni ezzel a kötettel, melyet neki ajánlunk tisz-
teletünk és hálánk jeléül önzetlen segítségéért.  

A kötet a 2017. október 24-én megtartott, A győzelem és a ve-
reség arcai. A hadviselés és a fegyveres küzdelem történeti szálai című 
országos tudományos konferencián elhangzott előadások írott 
változatait tartalmazza, valamint egyes, a közelmúltban megje-
lent tudományos művek recenzióit.  

Bízunk benne, hogy az évszázadokon átívelő hadtörténeti 
témák között minden kedves Olvasó talál kedvére valót. 
 
Pécs, 2019. december 
 

A Szerkesztők 

 



 

 

 

BENE KRISZTIÁN 
 

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS FRANCIA 
HADSEREG „MAGYAR” ALAKULATA: 

A KIRÁLYI MAGYAR TÖRTÉNETE 
MADAGASZKÁRTÓL BERCHTESGADEN-IG1 

 
 
A francia–magyar kapcsolattörténet és a hadtörténelem egyik 
kevésbé ismert fejezetéhez kapcsolódik az a tény, hogy a máso-
dik világháború során több ezer magyar származású katona tel-
jesített szolgálatot a francia hadsereg soraiban, majd százas 
nagyságrendben csatlakoztak Charles de Gaulle Szabad Fran-
ciaország mozgalmához. Ugyanakkor ezek a katonák viszony-
lag nagy számuk ellenére sem alkottak önálló alakulatot – noha 
visszaemlékezések szerint volt erre irányuló magyar szándék2 
–, tehát teljes egészében vagy túlnyomó részben magyarokból 
álló katonai egység nem jött létre a háború során. 

Ennek ellenére mégis volt olyan alakulat a francia haderő 
soraiban, amely neve alapján magyar volt, noha sorállománya 
tagjainak magyar kötődése minimális. Arról a tengerészgyalo-
gos páncélosezredről van szó, amely meglehetősen szokatlan 
körülmények között jött létre Afrikában, majd pedig a 2. páncé-
loshadosztály részeként szerepet vállalt az 1944-es normandiai 
harcokban, Párizs és az északkeleti francia területek felszabadí-
tásában, majd Németország elfoglalásában is. Az egységet a ka-
tonák maguk között csak a Királyi Magyarnak (Royal Hongrois) 
nevezték magyar származású parancsnoka, Raymond Maggiar, 
és haditengerészethez való kötődése miatt, amelyet általában 

 
1 A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíjának támogatásával készült. 
2 PÉCSI 1982, 252. o. 
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hagyományosan csak a Királyiként emlegettek Franciaország-
ban, hogy különbséget tegyenek a kereskedelmi és a (királyi) 
haditengerészet között. 

Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy levéltári 
és szakirodalmi források, valamint visszaemlékezések segítség-
ével bemutassuk ezt a hazánkban gyakorlatilag teljesen isme-
retlen katonai alakulatot és az élén álló katonatisztet, akinek kö-
szönhetően egy „magyar” egység is képviseltette magát Fran-
ciaország második világháború alatti küzdelmeiben. 
 
 

Raymond Maggiar és a Királyi Magyar születése 
 
Raymond Émile Charles Joseph Maggiar 1903. március 12-én 
született a franciaországi Tavernay-ben. Az apai ágon magyar 
felmenőkkel rendelkező család generációkon keresztül Török-
országban, majd Egyiptomban élt, mielőtt apja, Raoul Maggiar 
1907-ben bekövetkezett halála után Raymond Maggiar anyja, 
Suzanne Ferand szülőföldjén, Franciaországban telepedett le a 
20. század elején. Maggiar 1922-ben lépett be a francia haditen-
gerészet kötelékébe, ahol hivatásos tisztjelöltként, majd tiszt-
ként a békeidőben szokásos karriert futotta be, így a ranglétra 
alsóbb fokait végigjárva számos különböző hadihajón (például 
a Mistral és a Valmy torpedónaszádokon vagy a Suffren és a Pri-
mauget cirkálókon, valamint később a Courbet és a Bretagne csa-
tahajókon) teljesített szolgálatot. 1939-ben a második világhá-
ború kitörésekor a cherbourg-i kikötő parancsnokának, Le Bi-
got admirálisnak a segédtisztjeként szolgált sorhajóhadnagyi 
rangban. 1940-ben önként jelentkezett a norvégiai hadjáratban 
való részvételre, amelynek során a katonai szolgálatra igénybe 
vett Ville d’Alger személyszállító-hajó parancsnokaként az 
53. hegyivadász zászlóalj Norvégiába szállításáról kellett gon-
doskodnia, amelyet sikeresen végrehajtott a német tengeralatt-
járók és repülőgépek támadásai ellenére is. Ezt követően részt 
vett a francia csapatok evakuálásban Le Havre-ból, Cherbourg-
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ból és Dunquerque-ből Nagy-Britanniába, majd ezt követően a 
francia aranykészlet Dakarba szállításában működött közre, 
amely szintén sikerrel zárult.3 Akkor is a nyugat-afrikai francia 
gyarmatok adminisztratív központjaként működő városban 
tartózkodott, amikor a De Gaulle vezetése alatt álló szabad fran-
cia és az őket támogató brit erők a Menace (Fenyegetés) hadmű-
velet keretében 1940 szeptember 23-25-én megpróbálták a ma-
guk oldalára állítani, illetve ennek kudarca után katonai erővel 
elfoglalni a települést, egyben a fekete kontinens nyugati részén 
található francia gyarmatokat is.4 Noha a fegyveres összecsapá-
sokban közvetlenül nem vett részt, ez az akció – mint ahogy a 
korábbi Mers El-kébir-i támadás5 – is megerősítette Maggiar-t 
azon meggyőződésében, hogy a britek és a velük együtt harcoló 
szabad franciák veszélyt jelentenek Franciaország számára, 
ezért a továbbiakban is ellenségesen viszonyult hozzájuk. A da-
kari hadművelet után a Bougainville segédcirkáló (felfegyverzett 
civil szállítóhajó) parancsnokhelyettesének osztották be, ame-
lyet azzal a feladattal bíztak meg, hogy a szövetséges blokád 
alatt álló kelet-afrikai Dzsibuti6 – amely stratégiai fekvése és ko-
moly helyőrsége okán kiemelt jelentőséggel bírt a térségben7 – 
számára a szintén a francia gyarmatbirodalom részét képező 
Madagaszkárról utánpótlást szállítson. A Bougainville-nek két 
alkalommal is sikerült a tartalékait felélő helyőrség számára lét-
fontosságú utánpótlást szállítania a brit–szabad francia bloká-
dot megkerülve, a visszaúton pedig hozzávetőlegesen ezer főt 
(betegeket, sérülteket, nőket és gyerekeket) evakuált 

 
3 MAGGIAR 1984, 15–40. o.  
4 CRÉMIEUX-BRILHAC 2013, 147–153. o.  
5 1940. július 3-án egy francia szemmel elfogadhatatlannak tűnő ultimátum 
átadása után a brit flotta megtámadta az algériai Mers El-kébir-nél horgonyzó 
egyik francia flottaköteléket. A támadásban a franciák 1.285 halottat, 371 se-
besültet, két csatahajót, egy cirkálót és egy torpedónaszádot veszítettek. 
MASSON 2000, 152–165. o.  
6 AN 72 AJ 225. Mémoire du lieutenant Eichenbaum, 5–7. o.  
7 BROCHE – CAÏTUCOLI – MURACCIOLE 2007, 65–66. o.  
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Madagaszkár szigetére. Minden bizonnyal ezek a sikeres mű-
veletek is hozzájárultak ahhoz, hogy Maggiar-t 1941 december 
26-án korvettkapitánnyá léptették elő.8 

Szingapúr 1942 februári eleste után a brit vezérkar komo-
lyan számolt azzal a lehetőséggel, hogy a japánok megszállják 
a gyengén védett Vichy-fennhatóság alatt álló szigetet, ahonnan 
haditengerészeti erőik súlyos veszélyt jelentettek volna a stra-
tégiai jelentőséggel bíró tengeri utánpótlási vonalakra. Ebből ki-
folyólag kidolgozták és 1942. május 5-i kezdettel végrehajtották 
az Ironclad (Páncélos) hadműveletet, amelynek célja a sziget el-
foglalása volt egy meglepetésszerű partraszálló akcióval.9 A Di-
ego Suarez kikötőjében horgonyzó Bougainville-t a figyelmezte-
tés nélkül meginduló hadművelet első perceiben két torpedó ta-
lálta el, a hajó pedig néhány perc alatt elsüllyedt. Ugyanakkor 
szerencsés módon a teljes legénységnek sikerült partra jutnia, 
ahol más, hajóikat elveszítő haditengerészekkel és tengerész-
gyalogosokkal együtt folytatták a harcot a brit támadók ellen.10 
Alacsony létszámuk és gyenge fegyverzetük ellenére heves el-
lenállást fejtettek ki, de néhány nappal később kénytelenek vol-
tak megadni magukat a jelentős túlerőben lévő szövetséges csa-
patoknak. Így brit hadifogságba kerültek, ahol szabad francia 
tisztek (köztük Auboyneau admirális) mérsékelt sikerrel pró-
bálták rábeszélni őket a Szabad Francia Erőkhöz való csatlako-
zásra.11 Azokat, akik visszautasították ezt a lehetőséget, Angli-
ába szállították, ahol fogolytáborokban töltötték a következő 
hét hónapot. Az Észak-Afrikában lezajlott 1942 novemberi sike-
res angolszász partraszállás után 1943 februárjában az angol és 
a szabad francia vezetés engedélyezte, hogy ez a hozzávetőle-
gesen 500 fős kontingens csatlakozzon az Algériában állomá-
sozó francia erőkhöz, majd e kötelékén belül Raymond Maggiar 
– aki immár fregattkapitányi rangot viselt – vezetésével 

 
8 MAGGIAR 1984, 45–75. o.  
9 AN 72 AJ 238. Témoignage de l’amiral Paul Ortoli, 64–65. o.  
10 NATIVEL 1998, 50–51. o. 
11 AN 72 AJ 238. Témoignage de l’amiral Philippe Auboyneau, 24–26. o. 
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létrehozzanak egy tengerészgyalogos zászlóaljat.12 Az úgyne-
vezett Bizerte-i zászlóaljat március elején kezdték el felszerelni 
és kiképezni, hogy részt vehessen a harcokban.13Mivel a francia 
hadsereg raktáraiban szinte kizárólag elavult fegyverzet állt 
rendelkezésre, járművek pedig egyáltalán nem voltak, ezért áp-
rilis folyamán a harctéren való bevetése előtt a zászlóalj kiegé-
szítésképpen amerikai gyártmányú fegyvereket (Thompson 
géppisztolyokat) és járműveket (teherautókat és dzsipeket ka-
pott), amelyek már lehetővé tették, hogy bekapcsolódjon a tu-
néziai harcokba.14 Tekintettel arra, hogy a frissen felállított ala-
kulat nem illett az éppen újjászervezés alatt álló francia hadse-
reg szervezeti állományába, a zászlóaljat az afrikai szabadcsa-
patok (Corps Franc d’Afrique) soraiba osztották be,15 amelyet 
1942 novemberében hoztak létre annak érdekében, hogy össze-
fogja a tengelyhatalmak ellen harcolni kívánó önkénteseket.16 
Ezt követően az egység május elején közreműködött az észak-
afrikai német-olasz haderő legyőzésében, majd haditengeré-
szeti alakulatként a flotta számára fontos Bizerte kikötőjének 
védelmére rendezkedett be.17 
 
 

A 2. páncéloshadosztály soraiban 
 
Az egység további jövője ugyanakkor bizonytalan volt, mivel 
komoly feszültség állt fenn a De Gaulle-t követő szabad francia 
és a korábban Pétain marsall táborát erősítő észak-afrikai fran-
cia hadsereg tagjai között. Ebben a feszült légkörben annyira 
kritikussá vált a helyzet, hogy az afrikai szabadcsapatokat – 

 
12 BROCHE – MURACCIOLE 2010, 659–660. o.  
13 SHD TT H 5. Note du service du 8 mars 1943.  
14 SHD TT H 5. Note au sujet de la mise sur pied du bataillon de fusiliers 
marins du 14 avril 1943.  
15 SHD TT H 5. Note de service du 25 avril 1943.  
16 GOUBERVILLE 1971, 50–51. o.  
17 GAUJAC 1992, 95–97. o.  
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amelynek soraiból több ezren dezertáltak a szabad franciákhoz 
– végül feloszlatták, tagjainak pedig hivatalosan felkínálták a 
lehetőséget, hogy az újonnan felállítandó különleges erők és a 
szabad franciák között válasszanak. Az utóbbi utat több ezren 
választották, akik végül többségükben Leclerc tábornok 2. pán-
céloshadosztályában18 folytatták szolgálatukat.19 Egyeztetések 
után 1943 augusztusában az a döntés született, hogy a tenger-
észgyalogos egységet amerikai felszereléssel ellátva és a francia 
haderő más alakulataitól átirányított emberekkel megerősítve 
egy nagyjából ezer főből álló tankelhárító alakulattá képezik át, 
neve tengerészgyalogos páncélosezred lett.20 Az egység tagjait 
1943 végén Marokkóba irányították át, ahol megkezdték kikép-
zésüket, de fegyvereiket – elsősorban a páncélelhárító képessé-
güket biztosító M10 Wolverine típusú amerikai páncélvadászo-
kat – csak 1944 tavaszán kapták meg. Önmagában ez a késleke-
dés is jelzi, hogy az alakulat felállítása nem élvezett prioritást, 
de ezt még külön megerősíti az a tény is, hogy az ezred a fegy-
vereit végül nem a folyamatosan érkező amerikai fegyverszál-
lítmányokból kapta, hanem a 11. afrikai vadászezred leharcolt 
felszerelését adták át, amelyet a másik alakulatnál vadonatúj 
fegyverekkel pótoltak.21 

1944 májusában Nagy-Britanniába helyezték át a tenge-
részgyalogosokat, akiket a 2. páncéloshadosztály kötelékébe 
osztottak be.22 Tekintettel az alakulat keménymagját alkotó sza-
bad franciák és tengerészek igencsak eltérő előéletére, ez a dön-
tés nem váltott ki lelkesedést egyik csoport tagjai között sem. A 

 
18 A hadosztályt a következő egységek alkották: a csádi menetezred (gyalog-
ság), az 1. marokkói szpáhi menetezred (felderítés), az 501. harckocsiezred, a 
12. afrikai vadászezred, a 12. páncélosezred (harckocsizók), a tengerészgyalo-
gos páncélosezred (harckocsi-elhárítás), valamint tüzérségi és egyéb kiegé-
szítő alakulatok. BERGOT 1980, 23–27. o.  
19 GOUBERVILLE 1971, 70–71. o.  
20 SHD TT H 5. Lettre du général de division Leyer du 26 août 1943.  
21 SHD TT H 5. Décision du comité du 8 avril 1944.  
22 SHD TT H 5. Instruction du 19 avril 1944.  
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hadosztály parancsnoka, Leclerc tábornok nem is kertelt, ami-
kor először találkozott az ezred tisztjeivel és azt mondta nekik: 
„Önök büszkék rá, hogy tengerészek és minden bizonnyal dicsőségnek 
tartják, hogy a 2. páncéloshadosztály kötelékébe kerülnek. Én nem 
akartam önöket. Azért fogadtam el az áthelyezésüket, mert De Gaulle 
rám erőltette önöket.” Ezt követően megtiltotta számukra a ten-
gerészgyalogosok által hagyományosan viselt piros kitünte-
tészsinór használatát mindaddig, ameddig a harcmezőn ki nem 
érdemelték.23 Ezt a sértésszámba menő fogadtatást ugyanakkor 
ellensúlyozta, hogy június végén az egységhez helyezték a ko-
rábban a haditengerészet nyíltvízi egységeinél szolgálatot telje-
sítő Philippe de Gaulle-t,24 Charles de Gaulle fiát. Tekintettel 
arra, hogy a fiatal tiszt eredetileg nem kapott szárazföldi kikép-
zést – csak áthelyezése előtt küldték el egy néhány hetes át-
képző tanfolyamra –, valamint számos szabad francia érzelmű 
katonákból álló egységhez irányíthatták volna, elég egyértel-
műnek tűnik, hogy a fiatal hadnagy áthelyezése egy bizalmat 
sugárzó gesztus volt a korábban a másik oldalon harcoló tenge-
részek felé, amelyet azok a kezdeti meglepetés után kifejezetten 
nagyra értékeltek.25 Amint arról Maggiar fregattkapitány 1944. 
júliusi 149. számú napiparancsának kivonata is tanúskodik, az 
alakulat vezetése nagyra értékelte a tábornok nagylelkű 

 
23 NOTIN 2010, 299. o.  
24 Philippe Henri Xavier Antoine de Gaulle 1921. december 28-án született Pá-
rizsban Charles és Yvonne de Gaulle első gyermekeként. Noha apja politikai 
pályára szánta, Nagy-Britanniába való 1940 júniusi megérkezése után jelent-
kezett a Szabad Francia Haditengerészet kötelékébe, ahol matrózként kezdte 
meg pályafutását. A portsmouth-i brit tengerészeti iskola elvégzése után tiszt-
jelölti rangot kapott, majd különböző hadihajókon teljesített szolgálatot. 1944 
júniusában már hadnagyi rangban helyezték át a tengerészgyalogos páncé-
losezredhez, ahol 1945 márciusáig szolgált, majd a tengerészeti légierőhöz ke-
rült. Pályafutása során számos fontos beosztást töltött be, végül pedig a hadi-
tengerészet főfelügyelőjeként vonult nyugdíjba admirálisi rangban. Visszavo-
nulása után a politikai életben játszott szerepet, két cikluson keresztül volt 
szenátor a francia törvényhozásban. Saját emlékiratai publikálása mellett több 
kötetet is közreadott apja tevékenységéről.  
25 FERWAGNER 2008, 198. o.  
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gesztusát: „A partraszállás előestéjén a 2. páncéloshadosztály pa-
rancsnoka, Leclerc tábornok megbízott azzal, hogy átadjam Önöknek 
a hadosztály jelvényét. Ez a jelvény egy szimbólum, amit már ismer-
nek. Ráfestették a járműveikre. Mostantól kezdve a szívük fölött fogják 
hordani. Ez a jelkép egyesít bennünket De Gaulle tábornok körül, hogy 
együtt felszabadítsuk Franciaországot. Annak érdekében, hogy eljus-
sunk ehhez az egységhez, néha ellentétes utakat követtünk. De végül 
találkoztunk, mivel mindannyian a szívünkben hordozzuk ugyanazt 
az önzetlen szeretetet hazánk iránt. Innentől kezdve már örökkel egy 
egységet alkotunk. […] csupán egyetlen eszközünk van: bízni De 
Gaulle tábornokban és egységesen kiállni mellette.”26 

A kezdeti feszültségek ellenére az ezred kiképzése jól ha-
ladt, sikeresen beilleszkedett a hadosztály eltérő előélettel ren-
delkező alakulatai közé.27 A gyakorlatozás során kiderült, hogy 
a tengerészek két komoly előnnyel rendelkeznek, amely a szá-
razföldi hadviselésben társaik elé helyezte őket. Egyrészről 
többségük komoly műszaki és technikai tudással bírt, hiszen 
korábban hajókon teljesített szolgálatot, és ez az ismeretanyag 
komoly segítséget jelentett a harcjárművek irányítása és kar-
bantartása során, amely meglátszott az eredményeken is. Más-
részről a haditengerészettel ápolt jó kapcsolatoknak köszönhe-
tően páncélvadászaikat olyan különleges tengerészeti célzóké-
szülékkel szerelték fel, amely sokkal nagyobb távolságról tette 
lehetővé a célpontok leküzdését, mint hagyományos célzórend-
szerrel felszerelt harcjárművek esetében.28 

Az ezred hat századból állt. A parancsnoki századhoz tar-
tozott az egység vezérkara, valamint itt teljesített szolgálatot a 
járműjavító szakasz, és ide tartoztak a tábori lelkészek is. Az 1. 
század feladata a felderítés volt, amelyhez 12 darab M8 páncél-
gépkocsi állt rendelkezésre. Ezeket 37 mm-es ágyúval és két 
géppuskával szerelték fel, tehát már önmagukban is jelentős 
tűzerőt képviseltek. A 2., 3. és 4. század soraiban 12-12 darab 30 

 
26 MAGGIAR 1984, 158–159. o.  
27 LEPOTIER 1969, 89–91. o.  
28 MAGGIAR 1984, 146–150. o.  
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tonnás M10 páncélvadász teljesített szolgálatot, amelyek 76,2 
mm-es páncéltörő lövegükkel, valamint géppuskájukkal ko-
moly harcértéket képviseltek. Páncélvédettségük ugyanakkor 
hagyott maga után kívánnivalókat, ezért személyzetük tűzere-
jük mellett elsősorban mozgékonyságukra támaszkodhatott a 
harcok során. A hatodik század az úgynevezett létszámfeletti 
vagy kiegészítő század volt, amelynek soraiban egészségügyi 
és ellátóalakulatok kaptak helyet. A teljes ezred szállítását ösz-
szesen több mint száz jármű biztosította, amelyek mindegyike 
saját nevet kapott. A hagyományaikra büszke tengerészek a jár-
műveknek egy-egy hadihajó nevét adományozták és minden 
egyes gépezethez nagyon kötődtek.29 

A teljes egészében feltöltött és felszerelt ezred a gyorsított 
kiképzés végén harci lázban égve várta, hogy részt vehessen 
Franciaország felszabadításában, de a szövetséges vezérkar 
döntése értelmében erre csak a normandiai partraszállás meg-
kezdése után közel két hónappal kerülhetett sor.30 
 
 

Franciaország felszabadítása 
 
A 2. páncéloshadosztályt augusztus 2-án hajózták be és indítot-
ták útnak Normandia felé, hogy bekapcsolódhasson a francia-
országi harcokba. Az alakulat augusztus 3-án a hajnali órákban 
szállt partra Saint Martin de Varreville-ben, a Utah partszaka-
szon, majd Le Mans irányába tört előre, hogy a 79. amerikai 
gyalogoshadosztállyal és az 5. amerikai páncéloshadosztállyal 
együtt alkotott 15. hadtest kötelékében részt vegyen a Cobra 
hadműveletben, vagyis a Normandiában harcoló német csapa-
tok bekerítésében. Ez az akció kezdetben jól haladt, a francia 
csapatok törtek előre a hadtest élén, 12-én már a Le Mans-tól 

 
29 DE GAULLE 1997, 302–303. o. 
30 SHD TT H 5. Note sur le R.B.F.M., 1. o.  
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északra fekvő Alençon-t is felszabadították.31 A tengerészgya-
logos ezred is itt aratta első győzelmét, amikor a Strasbourg el-
nevezésű páncélvadász 800 méterről kilőtt egy német Panther 
harckocsit.32 13-án a hadosztály egy jelentős német hadoszlop 
déli irányú kitörési kísérletét verte vissza, amelyből a tengeré-
szek is kivették a részüket.33 Noha elvesztettek két dzsipet és 
egy páncélvadászuk (a Richelieu) harcképtelenné vált, két német 
tankot és egy rohamágyút megsemmisítettek, miközben szá-
mos ágyút zsákmányoltak és száznál több foglyot ejtettek.34 Bár 
a szövetséges hadvezetés által remélt bekerítő hadművelet 
utolsó szakaszára csak augusztus 20-án került sor, amikor a 
gyűrű bezárultával sikerült katlanba zárni a német egységeket, 
a 2. páncéloshadosztály így is szép sikert tudhatott magáénak, 
hiszen előretörése során 8.800 foglyot ejtett, 4.500 katonával 
végzett, több mint 100 tankot, 25 önjáró löveget, 79 vontatott lö-
veget és 700 járművet semmisített meg.35 

Noha a szövetséges csapatok főparancsnoka, Eisenhower 
tábornok eredetileg egy Párizst megkerülő hadművelettel kí-
vánta folytatni az előrenyomulást Németország felé, De Gaulle 
meggyőző fellépésének és a városban kitört népfelkelés hatá-
sára megváltoztatta véleményét és augusztus 22-én elrendelte a 
francia főváros elfoglalását, a feladattal pedig Leclerc hadosztá-
lyát bízta meg, amely 23-án hajnalban azonnal útnak is indult.36 
A 200 kilométeres távolság leküzdése után, amely gyorsított 
menetben egy napot vett igénybe, 24-én reggel a tábornok erőit 
három támadó hadoszlopba osztotta szét, amelyek mindegyi-
kéhez beosztott tengerészeket is, hogy megfelelő páncéltörő 

 
31 BERGOT 1980, 46–85. o.  
32 MAGGIAR 1984, 174–177. o.  
33 SHD TT H 5. Opérations de la 2e D.B. depuis le jour ‘J’ jusqu’à la prise de 
Strasbourg, 2–4. o. 
34 MAGGIAR 1984, 177–185. o.  
35 SHD TT H 5. Opérations de la 2e D.B. depuis le jour ‘J’ jusqu’à la prise de 
Strasbourg, 5. o.  
36 MONTAGNON 2009, 692–702. o.  



Bene Krisztián 

27 

kapacitással rendelkezzenek. Az első hadoszlop a 4. század tá-
mogatásával délnyugati irányból a Pont de Sèvres térségében 
indult támadásra. A második különítmény – soraiban a 3. szá-
zaddal – délkeleti irányból a Porte d’Orléans és a Porte d’Italie 
felől indította meg akcióját. Eközben a legnagyobb egység nyu-
gat felől kerülte meg Párizst, hogy magára vonja a védők figyel-
mét, majd északról támadott. Ennek kötelékében volt a parancs-
noki század, valamint az 1. és 2. század is. A megerősített állá-
sokat elfoglaló és számos páncéltörő ágyúval rendelkező német 
csapatok ellen mindhárom helyen komoly harcok bontakoztak 
ki, így estig sehol sem sikerült érdemi előrehaladást elérni, ami 
komoly kudarccal fenyegetett.37 Maggiar kapitány, aki az első 
vonalból irányította embereit, maga is súlyosan megsebesült, 
találat érte a jobb karját és a jobb szemét, utóbbit a gyors orvosi 
beavatkozás ellenére is elvesztette.38 

A vereséggel egyenértékű késedelmet elutasító Leclerc tá-
bornok ezért más megoldást keresett és egy kisebb különít-
ményt – amely csupán néhány tankból és féllánctalpas járműből 
állt – bízott meg azzal, hogy szivárogjon be a városba és foglal-
jon el egy kulcsfontosságú pozíciót.39 A Raymond Dronne szá-
zados vezetése alatt álló felderítőoszlop várakozáson felül telje-
sített, mivel az éjszaka folyamán a párizsi városháza előtt foglalt 
el állásokat – alig néhány száz méterre a német helyőrség főpa-
rancsnokságától, ami igen rossz hatással volt a védők morál-
jára.40 Hajnalban minden irányból újra megindultak a támadó-
oszlopok, amelyek a korábbinál kisebb ellenállással találkoztak 
előrenyomulásuk során. A francia páncélosok végül elfoglalták 
a belváros összes fontosabb pontját, 15 órakor pedig foglyul ej-
tették Dietrich von Choltitz tábornokot, a német helyőrség 

 
37 SHD TT H 5. Opérations de la 2e D.B. depuis le jour ‘J’ jusqu’à la prise de 
Strasbourg, 6. o.  
38 MAGGIAR 1984, 204–206. o.  
39 SHD TT H 5. Opérations de la 2e D.B. depuis le jour ‘J’ jusqu’à la prise de 
Strasbourg, 7. o.  
40 KEEGAN 2013, 444–445. o.  
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parancsnokát, aki csapatai nevében aláírta a kapitulációt.41 Ezt 
követően a megadásról értesített német csapatok letették a fegy-
vert, a szervezett ellenállás augusztus 25. estére megszűnt a 
francia fővárosban. Ezzel Párizs felszabadult, felszabadítói pe-
dig szinte kizárólag franciák voltak (bár a 2. páncéloshadosztály 
soraiban számos külföldi származású idegenlégiós és gyarmati 
katona szolgált), ami a jelentős katonai győzelem42 mellett ha-
talmas elégtételt és komoly politikai tőkét jelentett az ideiglenes 
francia kormány számára.43 

Kéthetes pihenő után a hadosztály továbbra is a 3. ameri-
kai hadsereg 15. hadtestének alárendeltségében folytatta tevé-
kenységét és szeptember 8-tól keleti irányba tört előre azzal a 
céllal, hogy a lehető legtöbb veszteséget okozza a Párizs térsé-
géből visszavonuló 19. német hadseregnek és lehetőség szerint 
meg is semmisítse azt. Ugyanakkor a frissen érkezett erősíté-
seket felhasználva a német parancsnokság ellentámadási szán-
dékkal a lotaringiai Dompaire térségébe helyezte a 112. német 
páncélosdandárt, amely több mint száz páncélossal rendelke-
zett. Szeptember 12-én este a francia előőrs – amely többek kö-
zött a tengerészek páncélvadászainak egy szakaszából állt – 
belefutott a német alakulatba és kisebb veszteségeket szenve-
dett. Másnap jelentős páncélosütközet bontakozott ki, amelyet 
a francia alakulat nyert meg, mivel 59 német harckocsit sem-
misített meg komolyabb saját veszteség nélkül.44 Ebből a ten-
gerészgyalogosok is kivették a részüket, 15 harckocsit az ő 
páncélvadászaik semmisítettek meg.45 Teljesítményüket – a 

 
41 SHD TT H 5. Opérations de la 2e D.B. depuis le jour ‘J’ jusqu’à la prise de 
Strasbourg, 8. o.  
42 A győzelem számokban: 3.200 német halott, 12.800 hadifogoly, 74 megsem-
misített harckocsi, 6 önjáró löveg, 23 tábori löveg, 35 páncéltörő löveg, 450 
jármű. SHD TT H 5. Opérations de la 2e D.B. depuis le jour ‘J’ jusqu’à la prise 
de Strasbourg, 9. o.  
43 SHD TT H 5. Note sur le R.B.F.M., 2. o.  
44 SHD TT H 5. Opérations de la 2e D.B. depuis le jour ‘J’ jusqu’à la prise de 
Strasbourg, 11–12. o.  
45 SHD TT H 5. Note sur le R.B.F.M., 2. o.  
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hadjárat kezdete óta 46 megsemmisített harckocsi – a velük 
eleinte kifejezetten ellenséges Leclerc tábornok is elismerte, 
aki szeptember 16-i napiparancsában megdicsérte őket helyt-
állásukért és engedélyezte számukra a korábban megtiltott pi-
ros kitüntetészsinór viselését.46 Ez a győzelem megadta az 
alaphangot a Lotaringiában vívott harcokhoz, amelyek leg-
főbb célja a Vogézekre támaszkodó német védelmi állások át-
törése volt, hogy a szövetséges csapatok ezt a természetes vé-
delmi vonalat leküzdve eljussanak az offenzívához sokkal al-
kalmasabb terepet kínáló Elzászba. Ennek az áttörésnek a ki-
vívása végül közel két hónapig tartott, de végül október 31-én 
Baccarat bevételével sikerült. A lotaringiai harcok során a had-
osztály 2.400 ellenséges katonával végzett, 7.400 foglyot ejtett, 
102 harckocsit, 19 önjáró löveget, 22 tábori löveget, 51 páncél-
törő löveget, valamint 200 járművet semmisített meg vagy 
zsákmányolt.47 

Ugyanakkor újabb nehéz feladat várt a hadosztály összes 
alakulatára, mivel a német csapatok Elzász védelmére is új vé-
delmi vonalakat építettek ki. A november 12-én ezek ellen meg-
induló offenzíva 17-re hozta meg az eredményét, amikor sike-
rült bevenni Badonvillers-t, majd a német védelemben ütött rést 
kihasználva a hadosztály egységei gyors ütemben előrenyo-
multak Strasbourg felé, amelyet november 25-re szabadítottak 
fel. A kéthetes offenzíva során a hadosztály 12.500 foglyot ejtett, 
valamint 2.500 katonával végzett és jelentős mennyiségű hadi-
anyagot semmisített meg.48 A tengerészgyalogosok is kivették 
a részüket a küzdelmekből, így 800 hadifogoly mellett megsem-
misítettek 5 harckocsit, 44 löveget, 21 járművet és nagyszámú 
géppuskát és aknavetőt, ugyanakkor veszteségeik is voltak: 14 
halott, 1 eltűnt és 25 sebesült.49 

 
46 SHD TT H 5. Ordre du jour n° 53 du 16 septembre 1944.  
47 SHD TT H 5. Opérations de la 2e D.B. depuis le jour ‘J’ jusqu’à la prise de 
Strasbourg, 21. o.  
48 SHD TT H 5. Note sur le R.B.F.M., 2–3. o.  
49 SHD TT H 5. Résumé des opérations du 3 décembre 1944, 4. o.  
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Decemberben a hadosztályt déli irányba rendelték, hogy 
közreműködjön az elzászi német ellenállás felszámolásában, 
azonban a szívósan védekező ellenséggel szemben csak komoly 
veszteségek árán sikerült teret nyerni. Egy decemberi 14-i jelen-
tésből kiderült, hogy az augusztusi partraszállás óta a tenge-
részgyalogosok 43 halottat, 185 sebesültet és 1 eltűntet, vala-
mint 6 páncélvadászt és 1 páncélautót veszítettek, miközben 
egyebek mellett 60 ellenséges harckocsit semmisítettek meg.50 
Minden bizonnyal ezek a veszteségek is indokolták, hogy az 
egységet visszavonták az első vonalból és január 21-ig pihentet-
ték, illetve feltöltötték.51 Ekkor érkezett meg az ezredhez annak 
messze leghíresebb tagja, Jean Moncorge, vagy ahogy a közvé-
lemény ismerte, Jean Gabin. Nem köztudott tény, hogy korának 
egyik legismertebb francia filmszínésze kötelező katonai szol-
gálatát a tengerészgyalogságnál töltötte, majd 1939-ben ismét 
mozgósították a tengerészet kötelékébe az 1940-es fegyverszü-
netig. 1941-ben elhagyta a megszállt Franciaországot és az 
Egyesült Államokba utazott, azonban 1943-ban csatlakozott a 
Szabad Francia Haditengerészethez, hogy részt vállalhasson 
hazája felszabadításából. Saját maga kérte, hogy a tengerész-
gyalogos páncélosezredhez osszák be, amelyhez 1945 januárjá-
ban csatlakozott. Ezt követően a Souffleur II elnevezésű páncél-
vadász (az eredeti Souffleur pár nappal korábban semmisült 
meg a harcokban) parancsnokaként a háború végéig szolgált és 
több kitüntetésben is részesült.52 

Az ezred január 21-én tért vissza a harcmezőre és a hadosz-
tály más egységei mellé beosztva közreműködött az elzászi te-
rületek felszabadításában, amelynek egyik legfontosabb eleme 
a Colmar körül kialakult német katlan felszámolása volt, ezt 
február 9-re sikerült végrehajtani. Ennek során a 4. század vívta 
a legnehezebb harcokat, amelyek során 6 halottat, 19 sebesültet 

 
50 SHD TT H 5. Activités des formations de la Marine aux Armées pendant le 
mois de décembre, 1–2. o.  
51 SHD TT H 5. Note sur le R.B.F.M., 3. o.  
52 MAGGIAR 1984, 325–327. o.  
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veszített, valamint megsemmisült 2 páncélvadásza, illetve 2 
másik harcképtelenné vált. Ugyanakkor a rendkívüli zord idő-
járási körülmények között sikerre vitt hadművelet lehetővé 
tette a Rajnától nyugatra állomásozó német csapatok felszámo-
lását, illetve előkészítette a Siegfried-vonal elleni közvetlen tá-
madóakciót.53 

Ezt követően az alakulat március végéig pihenőt kapott, 
hogy a kimerítő harcok után pótolni tudja emberanyagban és 
harceszközben elszenvedett veszteségeit.54 A hónap végén az 
Atlanti-óceán partvidékére irányították át az ezredet, hogy köz-
reműködjön a Bordeaux-tól északra kialakult mintegy 500 
négyzetkilométeres royan-i katlan felszámolásában, amelyet 
szilárdan kézben tartott a német helyőrség. Számos más egység 
részvételével végrehajtott offenzíva április 15-én indult és 20-án 
zárult, a német erők megadták magukat. A hadművelet lezá-
rulta után az egységet visszarendelték Elzászba, hogy résztve-
gyen a Németország elleni támadó hadműveletben. Az ezred 
április 30-ra foglalta el kiinduló állásait, majd megindult az el-
lenséges ország belseje felé.55 
 
 

Németország elfoglalása 
 
A nagy lendülettel előretörő alakulat nem ütközött komolyabb 
ellenállásba, így május 2-án már elérték Ausburg-ot, az ezred 
egyik alakulata az első szövetséges egységek között volt, ame-
lyek megérkeztek Berchtesgaden-be, Hitler egyik főhadiszállá-
sára.56 A 2. páncéloshadosztály érdemei elismeréseképpen 

 
53 SHD TT H 5. Activité du Ier R.F.M. et R.B.F.M. du 20 janvier au 10 février, 
3–5. o. 
54 SHD TT H 5. Activités des formations de la Marine aux Armées durant le 
mois de mars 1945, 2. o. 
55 SHD TT H 5. Activités des formations de la Marine aux Armées durant le 
mois d’avril 1945, 2. o. 
56 SHD TT H 5. Note sur le R.B.F.M., 3. o. 



A második világháborús francia hadsereg „magyar” alakulata… 

32 

május 19-én a bajorországi Ulosterlechfeld-ben De Gaulle tábor-
nok előtt tartott felvonulást, aki ezzel a gesztussal mondott kö-
szönetet az egyik legsikeresebb francia alakulatnak, amelynek 
oroszlánrésze volt a francia katonai sikerekben a franciaországi 
hadjárat során.57 

A tengerészgyalogos ezred is kivette a részét ezekből a har-
cokból Normandiától Németországig, amelyek során az egyéb 
ellenséges hadianyag mellett 68 harckocsit, 82 löveget és 27 
páncélozott járművet semmisített meg. E teljesítmény annak fé-
nyében különösen kiemelkedő, hogy eközben csupán 65 em-
bert, valamint saját páncélvadászai közül mindössze 10 darabot 
veszített el. Az alakulat két alkalommal is kollektív kitüntetés-
ben részesült a harcmezőn nyújtott teljesítményéért, illetve 
megkapta az amerikai Elnöki egység kitüntetést (Presidential 
Unit Citation), valamint 4. százada külön is megkapta a Hadike-
resztet (Croix de guerre) a Dompaire közelében vívott páncélos-
ütközetben tanúsított helytállásáért, ahol 13 ellenséges harcko-
csit semmisített meg két nap leforgása alatt.58 

Az alakulat május 23-án indult vissza Franciaországba és 
május 30-án érkezett meg új állomáshelyére Párizstól délre, ne-
kik ezzel ért véget a második világháború.59 
 
 

Összegzés 
 
Az alakulat számára ugyanakkor folytatódott harc, mivel a 
nagy harci tapasztalattal rendelkező, kipróbált egységre a világ 
egy másik pontján, Indokínában volt szükség, ahol Franciaor-
szágnak egy másik háborút kellett megvívnia. Ebből kifolyólag 
az ezredet 1945 decemberében áthelyezték a Délkelet-Ázsiába, 

 
57 MAGGIAR 1984, 350–354. o.  
58 SHD TT H 5. Proposition pour citation collective à l’ordre de l’armée. 
59 SHD TT H 5. Note sur le R.B.F.M., 4. o.  
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ahol 1947 elejéig harcolt, ezután visszavonták az anyaországba, 
és hivatalosan feloszlatták az egységet.60 

Ezzel ért véget ennek a különleges alakulatnak a története, 
amely Dakartól Madagaszkárig, majd Tunéziától Normandiáig 
és Párizstól Berchtesgaden-ig kivette a részét a második világ-
háborús katonai erőfeszítésekből. Noha nem magyarok alkot-
ták, mégis úgy vonult be a francia hadtörténelem lapjaira, mint 
a Királyi Magyar, amely magyar származású parancsnok irá-
nyítása alatt páratlan utat járt be és kivívta helyét Franciaország 
felszabadítói között.61 Raymond Maggiar a háború után köz-
ponti szerepet játszott a francia kétéltű hadműveleti képességek 
továbbfejlesztésében, majd parancsnoki feladatokat látott el az 
indokínai háborúban a haditengerészet kötelékében. Megrom-
lott egészségi állapota miatt 1955-ben kevéssel ellentengernagyi 
kinevezése után nyugdíjba vonult, majd békés nyugdíjas évek 
után 1995-ben hunyt el. 
 
 

Felhasznált irodalom 
 
Levéltári források 
Archives nationales, Paris (AN): 

72 AJ Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale. 
225. Territoires ralliés à la France libre. 
238. Généralités. 

Service Historique de Défense, Vincennes (SHD): 
TT H 6 Régiment blindé de fusiliers marins. 

 
 

 
60 BROCHE– MURACCIOLE 2010, 660. o.  
61 Utóbbit az is bizonyítja, hogy 2012-ben reaktiválták az egység lobogóját és 
ünnepélyes keretek között átadták a Párizsi Haditengerészeti Parancsnokság-
nak, hogy a főváros felszabadítását ünneplő megemlékezéseken használják a 
jövőben. https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/remise-du-dra-
peau-du-regiment-blinde-des-fusiliers-marins (Letöltés ideje: 2019. június 1.) 
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BÍRÓ LÁSZLÓ 
 

BEVEZETÉS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 
KATONAI REPÜLÉSÉBE 

 
 
A jelen tanulmány alapjául szolgáló előadás ötletét az első vi-
lágháború centenáriuma adta. Először a hadtörténeti esték ke-
retén belül hangzott el 2014. április 30-án. A tanulmányban azt 
vázolom fel, hogy hogyan alakult ki a repülőgép, mint új fegy-
vernem, és hogyan jöttek létre a vadászrepülők. Néhány gon-
dolatot ejtek a fedélzeti fegyverekről és a légvédelem alakulá-
sáról. A záró részben a nagyméretű bombázókról írok. 
 
 

A vadászrepülők kialakulása 
 
A repülők megjelenése nem volt új jelenség az első világháború 
kitörésekor. Már korábban alkalmaztak repülőket az európai 
hadseregekben. Ennek éllovasa Franciaország volt. A francia 
katonai vezetés jött először rá a katonai alkalmazás lehetősége-
ire. A hadügyminisztérium 1909-ben hét repülőgépet vásárolt. 
1910-ben Pikárdiában nagy hadgyakorlatot rendeztek, 4 léghajó 
és 13 repülőgép részvételével. Légi felderítésre alkalmazták 
őket, légi felvételeket készítettek, melyeket szikratávíróval to-
vábbítottak. Már ekkor szóba került a katonai vezetés berkeiben 
a repülők géppuskával való felfegyverzése, a Zeppelinek meg-
támadása és a bombavetés.1 

A császári Németországban kétkedve fogadták az eredmé-
nyeket, a légi harcot nem tartották kivitelezhetőnek. A merev 
vázú léghajót tekintették a jövő légi fegyverének. 

 
1 GROEHLER 1984, 11. o. 
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Érdekes módon az Osztrák–Magyar Monarchia kezdetben 
lépést tudott tartani a kor követelményeivel. 1910. szeptember 
15-én Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök próbarepülésen 
vett részt Warchalowsky pilótával. A vezérkari főnök meggyő-
ződött a légi felderítés előnyeiről és számos rendelkezést ho-
zott.Elrendelték egy 200 repülőgépből álló repülőcsapat létre-
hozását a hozzájuk tartozó 400 pilóta és megfigyelő kiképzésé-
vel. A vezérkari főnök szorgalmazta, hogy a 48 gyalogezred és 
a 9 lovasezred, a vezérkar, a hadsereg- és hadtest-parancsnok-
ságok mindegyike rendelkezzen 2-2 megfigyelő repülőgéppel 
és a négy elsőrendű erődben – Krakkó, Przemysl, Pola, és Cat-
taro – legyen legalább 3-3 repülőgép. Repülőiskola alakult 
Wiener Neustadtban, elkezdődött a repülők sorozatgyártása és 
a gyárak alapítása.2 

1914-ben a fegyveres harcok megkezdése után furcsa hely-
zet állt elő. Megmerevedtek a frontvonalak, állóháború alakult 
ki. Ez kedvezett a felderítő gépek alkalmazásának, hiszen alap-
vető fontosságú volt az ellenséges csapatok elhelyezkedéséről, 
összetételéről, mozgásirányról tájékozódni. Ez nagy lökést 
adott a fejlesztéseknek, ugyanis a felderítő gépeket meg is kel-
lett védeni. Kialakultak a felfegyverzett védekező repülők, ve-
zetőjük a „tábori repülő” volt, a fedélzeti kézi fegyvereket pedig 
felváltotta a légcsavarkörön át tüzelő géppuska.3 

Mi vitte még előre a katonai repülést? A lovasságnak ked-
vező hadműveletek befejeződtek, kialakult az állóháború. A lö-
vészárkok és szögesdrótakadályok labirintusában, szemben a 
géppuskafészkekkel, a lovasság mint fegyvernem elavult. Az 
arisztokrata tisztek felismerték, hogy itt nem sok dicsőségre 
számíthatnak. Többen kérték a légi szolgálatra való áthelyezé-
süket. Sokan semmit nem tudtak a repülésről és a légi hadvise-
lésről, de ekkor kizárólag a levegő kínált olyan háborút, amelyet 
nem korlátoztak merev frontvonalak. Sokan kérték a 

 
2 NAGYVÁRADI – M. SZABÓ – WINKLER 1986, 17. o. 
3 PUNKA 2015a, 54-57. o. 
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pilótaképzést, vagy a megfigyelő képzést.4 Így került a megfi-
gyelőkhöz Manfred Freiherr von Richthofen is, a Vörös Báró. A 
repülőiskolák alapképzésén túl a saját tapasztalatoknak döntő 
szerepe volt, ezeket a pilóták megosztották egymással. A ta-
pasztalatok gyorsan gyarapodtak. A felderítőket védő gépek 
egyre hatékonyabban léptek fel az ellenséges gépekkel szem-
ben. Ember-ember elleni közdelem volt, betartották a lovagias-
ság szabályait, köszönhetően a sok arisztokrata származású 
tisztnek. 

A védekező funkció mellett, miután felfegyverezték a repü-
lőket, kialakult egy új feladatkör, a szárazföldi ellenséges csa-
patok támadása, és a saját egységek támogatása. Ezenkívül to-
vábbi feladattá vált a bombavetés is. Kezdetben kézzel dobták 
ki a bombákat élesítés után, később a szárnyak és a törzs alá 
rögzített kioldószerkezettel. Az első szárazföldi támadással 
összehangolt komoly légi támogatására 1916-ban a Somme fo-
lyónál került sor. Az angol és francia repülők 298 célpontra 
17.600 db bombát dobtak, mivel a tüzérség meghosszabbított 
karjának tekintették a bombázógépeket.5 

1916-ban egy másik színterén is fontos esemény történt. A 
Verdun melletti erődrendszer bevételétől a német hadvezetés a 
háború döntő győzelmét várta. A németek légi zárrendszert 
hoztak létre két repülőcsoporttal. A zárrendszeren áttörni ké-
szülő ellenséges gépeket a készültségben lévő vadászgépek 
küzdötték le. A repülők géppáronként, járőrözésben fogták el 
az ellenséges gépeket, lévén, hogy még nem voltak lokátorok. 
A német légierő kivívta a fölényt, de csak ideiglenesen. A fran-
cia hadvezetés ugyanis megerősítette a szárazföldi csapatokat 
és növelte a légierőt, vagyis az egyensúly helyreállítására töre-
kedett. A német vezetés súlyos hibát követett el a saját erői túl-
becsülésével és az ellenség alábecsülésével. A francia légierő fő-
parancsnoka megszüntette az addigi gyakorlatot, miszerint a 

 
4 PUNKA 2015a, 54-57. o. 
5 HORVÁTH 2008, 56-61. o. 
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vadászgépeket kizárólag a felderítők támogatására használták, 
a jövőben erre a célra az állomány csak egy részét tartották ké-
szültségben. A légierő másik felét „groupe de combat”-okba 
(harccsoportokba) vonták össze. E csoportok feladata nem az 
egyes repülők elleni légiharc volt, hanem az egész német légi-
erő megtámadása és megsemmisítése. Most már tervszerű raj-
taütésekre került sor, rajok, majd századok felállításával.6 

Mi történt a Monarchiában? A kezdeti lendületet befelé for-
dulás követte. Az újításoknak nem adtak teret, így a szervezeti 
változások is késve történtek meg, jellemzően a Monarchia a né-
metek lépéseit követte, tőlük várta bizonyos problémákra a se-
gítséget. 
 
 

Fedélzeti fegyverek, légvédelem 
 
Kezdetben a gyalogsági fegyvereket építették be a repülőgé-
pekbe, mivel ezek beváltak a gyakorlat során, és a lőszerjava-
dalmazásuk egységes volt. Az első fedélzeti fegyver a 7,92 mm-
es Parabellum géppuska volt. A vízhűtést átalakították léghű-
téssé, 700 lövés/perc volt a tűzgyorsasága, csak védőfegyver-
ként alkalmazták, körgyűrűn hátrafelé tüzeltek vele. Miután 
Roland Garros lelőtt gépén megtalálták a németek a légcsavar-
körön át tüzelési lehetőséget adó szinkronizáló berendezést, to-
vábbfejlesztették azt. Először Anthony Fokker gépeit alakítot-
ták át. Ekkor értek el időlegesen a németek légi fölényt. Az előre 
tüzelő géppuska több száz lőszerrel gazdálkodhatott. Az antant 
gépek lőszerellátmánya 4 tárból és táranként 47 lőszerből állt. 
Változott a harceljárás: hátulról, enyhe magassági fölényből tá-
madták az ellenséget. Ha az rendelkezett hátrafelé tüzelő védő-
fegyverrel, a vezérsík mögül, enyhén alacsonyabb magasságból 
volt támadható. Fontos volt még a fordulékonyság, a gyorsaság 
és az emelkedőképesség. A légiharcok ezen elemei 50 évig, a 

 
6 PUNKA 2016b, 54-57. o. 
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hidegháború közepéig meghatározóak maradtak. A következő 
rendszeresített géppuska a Spandauban gyártott 7,62 mm-es 
Maxim volt. A Fokker E.4-es gépet látták el vele 1916 februárjá-
ban, amely 160 LE-s csillagmotorral rendelkezett, a géppuskája 
lőtávolsága 3.500 méter volt, javadalmazása 100-200 töltény. E 
típusból 23.000 darabot gyártottak. 

Az osztrák–magyar hadsereg korán felismerte a fedélzeti 
fegyverek jelentőségét. Kezdetben 250 darab dán M15 Muskate 
fegyver került a légierőhöz, mert a gyalogságnál nem vált be. 
Eleinte csak a megfigyelőket látták el fegyverekkel, a Lohner B 
és C típusokat. 1914-ben már az M 7/12 típust minősítették al-
kalmasnak a front repülőgépeibe történő beépítésre. A legelter-
jedtebb a Schwarzlose géppuska volt annak ellenére, hogy a hi-
degben megdermedő olajozása hátrányt jelenthetett, mert a leg-
kritikusabb pillanatokban mondta, mondhatta fel a szolgálatot. 
 
 

A légvédelem 
 
A háború kitörésekor csak Németország tett komolyabb erőfeszí-
téseket a hátországi légvédelem kiépítésére, ennek fő eszköze a 
tábori tüzérlöveg lett. A tábori lövegek csöve rövid, a lövedék 
kezdősebessége alacsony, így repülő célpontok ellen gyenge ha-
tásfokkal működtek. Az első kimondottan légvédelmi lövegek 
csak 1915 első félévében készültek el, ezeket hátországi fontos 
objektumok védelmére telepítették nem pedig az arcvonalak kö-
zelébe. A légvédelmi lövegek főbb jellemzőinek változása: 
 

 1914 1916 

Űrméret 75-77 mm 20-37 mm 

Kezdősebesség 465-568 m/sec 600-700 m/sec 

Függőleges lőtáv 4750-5500 m 7200-7500 m 

 
A tüzelési mód, háromdimenziós térben mozgó célt kellett el-
találni. A légi célok megsemmisítését a hagyományos 
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módszerekkel nem lehetett megoldani. A három dimenziós 
mozgás során az adatokat előre nem lehetett megállapítani. 
Így a légvédelmi lövegeket különleges optikai műszerekkel és 
irányzókészülékekkel látták el. Az orosz UZA vagy a német 
Peres típusú műszerek csak közelítő adatokat adtak. Ezek al-
kalmazása nem terjedt el, a lőelemek lassú kidolgozása késlel-
tette a tűznyitást. 1917-ben már olyan műszerek jelentek meg, 
ahol a távolságmérő, a célhelyszög- és oldalszögmérő, vala-
mint a gyújtóérték-meghatározó egy műszert alkotott. Ezek 
voltak a lőelemképzők közvetlen elődei. Gyártási nehézségek 
miatt kevés készült belőlük. 

Egy repülő lelövéséhez átlagosan a tüzérség nagyon sok lő-
szert használt el. 
 

év elhasznált lőszer (db) 

1916 11.000 

1917 8.000 

1918 5.000 

 
A légvédelmi lövegek tüzelési magassága gyakran nem érte el 
a repülőgépek repülési magasságát. A kezdetleges lőelemkép-
zők nem szolgáltattak pontos adatokat. A légvédelmi tüzérség 
ennek ellenére jelentős szerepet játszott az ellenséges légierő el-
leni harcban. A háború éveiben a német tüzérség 1.588 repülő-
gépet és 2 léghajót semmisített meg.7 
 
 

Bombázó repülőgépek 
 
A háború elején csak a kisméretű felderítőket és vadászokat 
használták bombavetésre. A háború második és harmadik évé-
ben jelentek meg a nagy méretű bombázógépek, amelyeket 
mind az antant, mind a központi hatalmak bevetettek. 

 
7 MÉSZÁROS 2000, 2-7. o. 
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Franciaország a Caudron G3-ból fejlesztette ki a G4 típust, li-
censzben gyártotta Olaszország, de Nagy-Britannia is hasz-
nálta. 1917 elejétől jelent meg a Bregaut Br. 14-es típus, 265 kg 
bombaterhet tudott vinni, 5.500 darab készült belőle. A Caproni 
Ca3-ból 269 példány készült. Oroszország 1913-ban kezdte 
gyártani az Ilja Muromec bombázót Igor Szikorszkij tervei alap-
ján. Az elkészült 80 gép 400 bevetést hajtott végre Litvánia és 
Németország felett. Olaszország csak 1916-ban 540 bevetést haj-
tott végre, mind például Laibach bombázása során, illetve har-
cászati szerepkört töltöttek be az isonzói csatában.8Az olaszok 
gyakran berepültek a monarchia repterei, városai fölé, és kis 
bombákat szórtak le. Ezek anyagilag csekély kárt okoztak, in-
kább a lélektani hatásuk volt említésre méltó.9Németország 
1916-tól gyártott bombázókat. Az AEG és a Gotha a legismer-
tebbek. Az utóbbi hatótávolsága 860 km, 500 kg bombaterhet 
tudott célba juttatni, amelyet négy benzinmotor segített elő. 
Nagy-Britannia a Handley Page 0/100 gépével 1916-tól a zep-
pelinek állomáshelyeit támadta. Ezek a fejlesztések előre mutat-
tak a háború utáni két évtizedre, amely rendkívül izgalmas kí-
sérletek időszakának bizonyult. 
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FERWAGNER PÉTER ÁKOS 
 

KÖZEL-KELETI KIHÍVÁSOKA FRANCIA 

HADSEREG ELŐTT, 1918–1927 
 
 
Franciaország az első világháború utáni években fontos szere-
pet játszott a Közel-Keleten politikai, gazdasági és katonai téren 
egyaránt. A felbomló Oszmán Birodalom helyén Nagy-Britan-
niával együtt átvette az arab lakta területek felügyeletét a man-
dátumrendszer keretében, amit a mai Libanon és Szíria fölött 
egészen 1946-ig látott el. A világháborút megnyerő antant osz-
lopos tagjaként, a térségben évszázados érdekeltségekkel ren-
delkező nagyhatalomként és a Népszövetség mandátumos ál-
lamaként ugyanakkor Franciaországnak hatalmas katonai ne-
hézségekkel kellett megbirkóznia, mire sikerült elfogadtatnia 
uralmát a lakossággal az 1920-as évek közepén. 
 
 

A franciák katonai helyzete a Közel-Keleten 
 
A súlyos problémák abból a száraz tényből fakadtak, hogy a vi-
lágháború befejeződésének pillanatában, 1918. október végén 
Franciaország katonai értelemben lényegileg láthatatlan volt a 
Közel-Keleten. Az itt található világháborús hadszíntereken ma-
gasabb francia egységek nem fordultak meg, a központi hatal-
mak oldalán harcoló Oszmán Birodalom legyőzésében francia 
katonák csak minimális mértékben működtek közre. Ezt a győ-
zelmet – a cári Oroszország rendkívül jelentős hozzájárulásával 
– elsősorban a brit hadsereg harcolta ki, a megszálló katonaság 
létszáma pedig Egyiptomtól Perzsiáig megközelítette az egymil-
lió főt. Igaz ugyan, hogy ezek a katonák anyaországiak, indiaiak, 
ausztrálok, dél-afrikaiak vagy éppen új-zélandiak voltak, de 
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mégis jelentős hadsereget alkottak, ha összevetjük őket a Fran-
ciaország által a térségben állomásoztatott soványka haderővel. 
David Lloyd George brit miniszterelnök gúnyos hangon emle-
gette antantpartnerei csekély haderejét és azt a féltékeny műgon-
dot, amellyel céljaik nyilvánvalóvá tételén ügyködtek: „A többi 
kormány csak néhány fekete rendőrt telepített ide, hogy megbizonyosod-
janak arról, nem loptuk el a Szent Sírt.”1 A briteknek jó okuk volt a 
magabiztosságra, mivel a négy év alatt összesen 2.551.000 kato-
nájukat vetették be a különböző oszmán frontokon, ebből a lét-
számból pedig 262 ezren estek el vagy sebesültek meg. Ehhez ké-
pest a franciák a Közel-Keleten csak 30 ezer katonát vesztettek, 
oroszlánrészüket Gallipolinál.2Anglia a piramisoktól a Boszpo-
ruszig, a Balkántól Szingapúrig kezében tartott minden fontos 
tengeri átjárót és szorost. A Union Jack lengett Perzsiában is, 
vagyis mindaz a hatalmas terület, amely egykoron Indiát össze-
kötötte a Mediterráneummal, most brit kézen volt. Minden adva 
volt tehát ahhoz, hogy a „keleti kérdést” egyszer s mindenkorra 
az angol érdekeknek megfelelően rendezzék. 

Franciaországot mégsem lehetett teljesen figyelmen kívül 
hagyni, mivel a háború alatt megállapodást kötöttek vele a 
Közel-Kelet majdani felosztásáról.3 Neki is juttatni kellett tehát 
az elfoglalt területekből. A felek hosszas egyeztetések után, 
1918 szeptemberének végén húzták meg az ideiglenes közel-ke-
leti katonai megszállási övezetek határait: a nyugati övezet, Li-
banon és Kilikia Franciaországnak, a déli, palesztinai zóna 
Nagy-Britanniának, a keleti, Belső-Szíriát és Transzjordániát 
magában foglaló terület pedig a törökellenes arab felkelést irá-
nyító Feiszal emír hadseregének jutott. Kisebb kivételektől elte-
kintve tehát nagy vonalakban megvalósították az 1916 májusá-
ban véglegesített Sykes–Picot-szerződés előírásait. Volt azon-
ban egy nagyon lényeges tényező: az araboknak juttatott „keleti 

 
1 ANDREW – KANYA-FORSTNER 1981, 163. o. Utalás a Franciaország által 
Palesztinába küldött szenegáli kontingensre. 
2 LARCHER 1926, 634. o. 
3 FERWAGNER 2016.  
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ellenséges területek” teljes egészükben brit megszállás alatt áll-
tak. A közel-keleti brit expedíciós hadsereg parancsnoka, Ed-
mund Allenby tábornok tisztjei a főparancsnok kvázi alkirálya-
iként működtek a nagyobb városokban, még Bejrútban is, hi-
szen pontosan az volt a közel-keleti háború legfőbb következ-
ménye, hogy több százezer brit katona mély benyomást keltve 
bevette magát az arab világ szinte minden jelentősebb stratégiai 
pontjára. 

A hatalmas brit túlsúlyhoz képest a franciák csak egy sze-
gényesen felszerelt, a háború utolsó pillanatában Ciprusról ide 
átdobott hatezres szedett-vedett haderőt, a Piépape ezredes pa-
rancsnoksága alatt álló ún. Palesztinai és Szíriai Francia Külö-
nítményt (DFPS) állomásoztatták a Mediterráneum keleti part-
vidékén (a felük besorozott örmény menekült volt).4 Hiába fo-
gadták 1918. október 7-én a bejrútiak az első ideérkező francia 
katonákat kitörő jókedvvel, és hiába érkezett egy hónap múltán 
egy újabb egység Latakiába, a mindent elsöprő brit fölény a 
franciák pozícióit szerfelett ingataggá tette. A helyzetükről min-
dent elmond, hogy csapataik egyáltalán nem rendelkeztek te-
herautókkal, ami pedig a katonák mozgatásához nélkülözhetet-
len lett volna, így a városok között a szárazföldön belül gyalog 
voltak kénytelenek közlekedni, s ez a gazdagság külső megnyil-
vánulásaira érzékeny keleti emberre nem tett jó benyomást. Hi-
ába kértek már 1918 októberében sürgősen járműveket Párizs-
tól, azok csak 1919 nyarán érkeztek meg: a britekkel összevetve 
a franciák valóban nevetségesen gyenge erőt képviseltek. 

A franciák persze nem törődtek bele az alávetett helyze-
tükbe. Hamelin tábornok, a palesztinai és szíriai francia csapa-
tok Piépape helyére október végén kinevezett parancsnoka nov-
ember elején azt kérte Georges Clemenceau miniszterelnöktől, 

 
4 A különítmény 1917. április 21-én ért partot Port-Szaídban. Akkoriban mind-
össze 42 tisztből és kb. ezer közkatonából állt. Előfordultak a soraiban szíriai 
arabok is, akiket az oszmánok árulóknak bélyegeztek. 1918 folyamán Palesz-
tinában francia lovasság csatlakozott az ausztrálokhoz, Pisani százados veze-
tésével pedig 50 francia és 200 észak-afrikai Feiszal emír arab felkeléséhez. 
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hogy szálljanak partra a Földközi-tenger partján fekvő Merszi-
nában, és foglalják el a Toros-hegység alagútjait még azelőtt, 
hogy a britek odaérnének. A francia kormányfő azonban lein-
tette Hamelint, utasította, hogy kérjen engedélyt a közel-keleti 
brit expedíciós erők főparancsnokától, s emlékeztette, hogy a ka-
tonai ügyek Allenby hatáskörébe tartoznak, ezért egy ilyen lépés 
„sértené az érzékenységét”.5 Ezek a kezdeti francia–brit csörték 
már jelezték, hogy a Közel-Kelet kapcsán a két szövetséges kö-
zött jelentős érdekellentétek feszülnek. 
 
 

Katonai problémák a Levantéban és Kilikiában 
 
Miután a franciák szerény haderejükkel megvetették a lábukat 
a levantei partvidéken, szertefoszlott az a remény, hogy Feiszal 
nacionalista arabjai, akik egész Szíriára (tehát Libanonra és Pa-
lesztinára is) ki akarták terjeszteni a fennhatóságukat, birtokba 
vehetik a Levantét. Az a tény, hogy Feiszal damaszkuszi kor-
mányának nem sikerült megvetnie a lábát a Libanon-hegység-
ben, dühödt és frusztrált arab irreguláris fegyveresek ellenőriz-
hetetlen támadásaihoz vezetett. A Hermon-hegy irányából az 
Orontész folyó völgye felé szórványos betörések kezdődtek, 
amelyek idővel a partvidéken valóságos franciaellenes gerilla-
harccá terebélyesedtek. November közepén egy ötvenfős lovas 
csapat már Szaidát is megtámadta.6 

Egy hónappal később – hivatkozva a világháború alatt kö-
tött titkos alkukra – Stephen Pichon francia külügyminiszter a 
párizsi képviselőház előtt nyíltan követelte hazája libanoni, szí-
riai, kilikiai és palesztinai jogainak érvényesítését, s mikor en-
nek híre eljutott a Közel-Keletre, nyomban véres franciaellenes 
zavargások törtek ki Damaszkuszban és Aleppóban. A franciák 

 
5 MINISTÈRE DE LA GUERRE 1936, 169–170. o. 
6 DE GONTAUT-BIRON 1922, 47. o. A szerző a francia főmegbízott munka-
társa volt. 
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soraiban található nagyszámú örmény tovább fokozta a feszült-
séget, hiszen az 1915–1916-os népirtás nyomán körükben a tö-
rökökkel szembeni bosszúszomj csillapíthatatlan volt. 1919. 
február 28-án Aleppóban nacionalisták által tüzelt helyiek fran-
ciaellenes tüntetést szerveztek, a demonstráció azonban véres 
örményellenes pogromba torkollott.7 

Eközben nem csak Észak-Szíriában, hanem a szomszédos 
Kilikiában is drámai események zajlottak. Még 1918. december 
5-én Allenby főparancsnok azzal bízta meg a franciákat, hogy a 
török hadsereg maradékától tisztítsák meg a térséget. Hamelin 
tábornok azonban csak az alig 4.000 fős ún. Keleti Légiót vet-
hette be e célra, mely különböző elemekből (Amerikából visz-
szatért örmény menekültekből, az oszmánok börtöneiből sza-
badult foglyokból, szíriai arabokból) tevődött össze.8 Egyér-
telmű volt, hogy ebből a vegyes összetételű halmazból rövid 
időn belül nem lehet ütőképes haderőt kovácsolni. A művelt és 
intelligens örményeknek például nemigen jelentett semmit a 
katonai fegyelem, a nyelvi különbségek pedig akadályozták a 
tisztek és a közkatonák közötti megértést. A törökökkel szem-
ben bosszúszomjas örmények nem óhajtották tiszteletben tar-
tani a civil lakosságot, de a muszlimok részéről is ugyanilyen 
gyűlölet áramlott feléjük. 

Amint a Légió Alexandrettában partra szállt, az örmények 
legott elözönlötték a háremeket, hogy kiszabadítsák az 1915-
ben odahurcolt asszonyaikat. A muszlim lakosság természete-
sen tiltakozott, zendülésközeli hangulat alakult ki több telepü-
lésen. 1918 decemberében és 1919 januárjában állandósultak a 
törökökkel való kisebb összecsapások, terjedt a banditizmus. 
Mikor február 16-án egy örmény katonát Alexandrettában lelőt-
tek, társai a laktanyából kitódultak az utcákra és rabolni, fosz-
togatni, gyújtogatni kezdtek. A sebtében odavezényelt francia 

 
7 TAUBER 1995, 88–89. o.  
8 A Légió rövidesen megszűnt, amikor 1919 januárjában a DFPS felvette a Le-
vantei Francia Csapatok elnevezést. Ez utóbbi pedig 1920 augusztusáig állt 
fenn, amikor beolvadt a Levantei Hadseregbe. 
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tengerészgyalogosok csak nagy üggyel-bajjal tudták megfé-
kezni az indulatokat. Ilyen körülmények között érkeztek meg a 
hírek a február 28-i aleppói pogromról. Az Alexandrettába be-
kísért aleppói örmény menekültek látványa ismét felhevítette 
az indulatokat, az örmény katonák még a saját muszlim bajtár-
saikra is rátámadtak vak dühükben. 

A vérgőzös leszámolások brit intervencióhoz vezettek. Al-
lenby úgy döntött, a Keleti Légiót leváltja egy brit dandárral, 
ami márciusban meg is történt. Anélkül, hogy a franciák véle-
ményét kikérték volna, a főhadiszálláson Kilikiában új, a britek 
ellenőrzése alatt álló megszállási övezetet hozott létre. A fran-
ciák tiltakozását figyelmen kívül hagyták. A katonák nyomában 
brit mérnökök is érkeztek, akik átvették a vasutak felügyeletét, 
munkájukat hatezer hindu alkalmazott segítette. De ott voltak 
a törökök is, akik nem távoztak Kilikiából, hivatalnokaik, rend-
őreik több ezres létszámban a helyükön maradtak. Ezenkívül 
több ezer dezertált katona kóborolt az utakon, akik a betevő fa-
latért cserébe eladták a fegyvereiket. Becslések szerint 25 ezer 
puska került így a visszatérő örmények bosszújától rettegő 
muszlimok kezébe.9 A formálódó török nemzeti mozgalom ve-
zére, Musztafa Kemál emberei összegyűjtötték a kóborlókat és 
fegyveres bandákat hoztak létre belőlük, amelyek kisebb körze-
teket vontak ellenőrzésük alá. Megteremtődött ezáltal a jövő-
beni török nemzeti hadsereg magja. 

A franciák eszközök híján semmit sem tehettek. Mégis, ami-
kor 1919 májusában Piépape ezredest Adanába küldték, hogy 
az örményektől megtisztított ottani francia csapatok parancs-
nokságát átvegye, az első hónapok hevülete mintha alábbha-
gyott volna. A zavargásokat, leszámolásokat megfékezték, a 
fegyveres bandákat a hegyekbe űzték, a nyugalom valamelyest 
helyreállt. A franciák lépéseket tettek a gazdaság fellendítésére, 
szerszámokat és vetőmagot osztottak. A török hivatalnokok 
fölé francia felügyelőket állítottak, miközben a megszállási 

 
9 DE WAILLY 2010, 101. o.  
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övezet élén egy brit főtiszt állt. A franciák főként a rendfenn-
tartó erők megszervezésében jeleskedtek: a 2.500 fős szervezet-
ben 500-an keresztények voltak. Mindent egybevetve Kilikiá-
ban az együttműködés a két szövetséges között sokkal gyümöl-
csözőbb volt, mint a Közel-Kelet más részein. 

A levantei területeken ugyanis a rivalizálás szerfelett élessé 
vált közöttük. A franciák hiába ragaszkodtak a szerintük nekik 
járó területekhez és jogokhoz, gyengeségük jó ideig akadá-
lyozta hatékony érdekérvényesítésüket. A létszám annyira ala-
csony volt, hogy Bejrútban csupán néhány szpáhi és szenegáli 
lövész látta el a rendfenntartási feladatokat. Ráadásul az eleve 
csekély számú francia tiszt mellett nem voltak jelen a térségben 
jól képzett, tapasztalt és felkészült szakemberek. Nem volt 
könnyű a brit Egyiptomi Expedíciós Erő tisztjeinek elleplezni a 
megvetésüket e francia „jelenlét” láttán. Maga Allenby is nyíl-
tan arra ösztönözte a francia övezet arab előkelőit és vezetőit, 
hogy hagyják figyelmen kívül François Georges-Picot-t, a fran-
cia politikai megbízottat, gondjaikat, bajaikat pedig közvetlenül 
a brit katonai hatóságokkal vitassák meg. Akadtak egyéb sérel-
mek is. A francia tisztek a szövetséges katonai parádékon, pél-
dául Allenby 1919. január 13-i ünnepélyes bejrúti bevonulásán, 
rendszeresen csak a hátsó sorokban menetelhettek. 

A franciák makacsul követelték, hogy Libanonból és Szíri-
ából a brit csapatok vonuljanak ki. Mivel egyre kezelhetetle-
nebb helyzet alakult ki Írországban, Egyiptomban és Mezopo-
támiában, egy 200 ezres közel-keleti haderő fenntartása már el-
viselhetetlen terheket rótt a brit kormányra. 1919 szeptemberé-
ben a két miniszterelnök megállapodott a brit megszálló csapa-
tok Szíriából való kivonásáról, helyüket francia helyőrségek 
foglalták el. Az itteni nacionalista arabokkal való ellenségeske-
dések nem is várattak magukra sokáig. Az első konfliktust a 
franciák és az arabok között a Bekaa-völgy fölötti ellenőrzés 
robbantotta ki. Ez a Damaszkusztól nyugatra fekvő síkság a 
Sykes–Picot-szerződés által Franciaországnak ítélt „kék zóna” 
részét képezte, de 1918 októbere, Feiszal damaszkuszi 
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bevonulása óta ténylegesen az emír csapatainak ellenőrzése 
alatt állt. 1919 decemberében aztán erőszakos incidensek törtek 
ki a két hadsereg között.A katonai ügyek felelőse, Jaszin al-
Hásimi általános mozgósítást rendelt el a két terület vitatott ha-
tárán a francia hadsereggel megsokasodott incidensek miatt. A 
Tripoli mellett található Tell-Kalah francia helyőrségét támadás 
érte, 1920. január 5-én pedig több tucatnyi keresztényt mészá-
roltak le a dél-libanoni Mardzsajúnban. 

Feiszal emír 1920 januárjában ugyan megállapodást kötött 
Clemenceau-val, mely garantálta volna Franciaország szíriai 
jogait, de márciusban a Damaszkuszban összeült arab kong-
resszus proklamálta Szíria függetlenségét, amelynek királyává 
Feiszalt választották meg. A franciák és a nacionalista arabok 
között a feszültség egyre nőtt, miközben a távozó britek helyét 
francia–afrikai csapatok foglalták el, amelyek nagy számban 
érkeztek jelentősen felduzzasztva az eredeti hatezres helyőr-
séget. 1920 márciusára a létszámuk meghaladta a húszezer főt. 
Igaz, az első hónapokban ez nem jelentett tényleges megszál-
lást, mivel ehhez nem volt elegendő katona. Ezért a főparancs-
nokság úgy döntött, mozgó hadoszlopokkal helyettesítik a 
megszállást. 1920 első hónapjaiban három ilyen hadoszlopot 
állítottak fel, melyek Bejrúttól Alexandrettáig igyekeztek be-
járni az egész tengerpartot, illetve a belső területeket, de amint 
beljebb hatoltak a szárazföldbe, mind ellenségesebb fogadta-
tásban részesültek. 

A franciák magabiztossága természetesen a kontingens bő-
vülésével párhuzamosan nőtt, amit kihangsúlyozott a Hamelint 
váltó Henri Gouraud tábornok szíriai főbiztossá és a Levantei 
Hadsereg főparancsnokává történt 1919. október 8-i kinevezése. 
Gouraud a gallipoli hadjáratban elvesztette jobb karját, később 
pedig a nyugati fronton energikusságával szerzett magának 
hírnevet. Tekintélye magas volt, vezetői képességeit Szudán-
ban, Mauritániában és Marokkóban is bizonyította. Kinevezé-
sekor a kormányfő világossá tette döntése okát: „Azáltal, hogy a 
győzelem egyik legnagyszerűbb katonáját küldi a Levantéba, a francia 
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kormány meg kívánja mutatni a szíriaiaknak azt a különleges érdeklő-
dést, melyet irányukban tanúsít. Senki más nem alkalmasabb arra, 
hogy a lakosságot biztosítsa arról, mit várhat a megszállástól: rendet, 
közigazgatást és igazságot. (…) Ön lesz az a nagy katona, aki Keleten 
francia otthont teremt.”10A francia katolikus körökben – amelyek 
különösen szenvedélyesen védték a szíriai francia érdekeket – 
lelkesen fogadták a kinevezését, mivel Gouraud egyrészt az 
egyház iránti elkötelezettségéről, másrészt a muszlimokkal 
szembeni rendíthetetlen, határozott fellépéséről volt ismert. A 
tábornok november 21-én érkezett Bejrútba. A megérkezésekor 
tett nyilatkozatában nyilvánvalóvá tette, hogy „a megszállás csu-
pán ideiglenes katonai intézkedés”. Igaz ugyan, hogy mindenütt 
katonai jellegű struktúrát hoznak létre, de közben a tisztek köz-
igazgatási funkciót is ellátnak. Feladataik közé tartozott a rend-
fenntartás, út-, híd- és vízvezeték-építés, régészeti feltárás.11 

A franciák magatartásában bekövetkező fordulatot jól érzé-
kelték a helyi brit katonatisztek. A brit hírszerzés embere, Mei-
nertzhagen ezredes a külügyminiszter-helyettesnek írt levelé-
ben felhívta a figyelmet Franciaország egyre harciasabb attitűd-
jére, a libanoni francia tisztek ama arrogáns fenyegetőzésére, 
hogy tetszésük szerint bármikor és bárhol bevonulhatnak a 
belső területekre.12 1920 elején vészjósló jelentések jutottak el 
Londonba, amelyek szerint Franciaország megszállás alá vont 
olyan közösségeket is, melyek az 1919. szeptemberi Lloyd Ge-
orge–Clemenceau-megállapodás vonalán kívül estek. A Foreign 
Office érdeklődésére a Quai d’Orsay azt felelte, a hadmozdulat 
célja csupán „a rend helyreállítása” volt a Bekaa-völgyben. 
Nyilvánvaló volt azonban, hogy a franciák nem halogatják to-
vább keleti irányú expanziójukat, mihelyt a Levante kikötővá-
rosaiban kellő katonai erőt halmoznak fel. 

 
10 BARON 2013, 37. o.  
11 DE WAILLY 2010, 124. o.  
12 WOODWARD – BUTLER 1952, 276. o.  
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A rajtaütések sokasodtak a nyugati (francia) övezet ellen, és 
az arabok elvágták a kilikiai francia csapatok utánpótlásához el-
engedhetetlen, 332 km hosszú Raják–Aleppó vasútvonalat. Ép-
pen a kemálista csapatoktól elszenvedett kilikiai francia vereség 
(ld. később) gyorsította fel az eseményeket Szíriában. Amikor a 
francia kormány 1920. május 23-án fegyverszünetet kötött a tö-
rök nacionalistákkal, úgy döntött, lemond Kilikiáról, hogy erő-
feszítéseit Szíriára koncentrálhassa. A határozottságot tükrözte 
Alexandre Millerand kormányfőnek a katonai hitelek parla-
menti vitájában elhangzott június 26-i kijelentése: „Franciaor-
szágnak, a mediterrán nagyhatalomnak, melyet Szíriával oly sok em-
lék és hagyomány köt össze, nincs joga kockára tenni a világban, s ki-
váltképp az iszlám világban elfoglalt helyét azáltal, hogy magára 
hagyja Szíriát! (…) Ott vagyunk Szíriában, s nem vagyunk hajlandók 
elhagyni azt.”13 

Feiszalnak nem volt elég ereje azonban ahhoz, hogy féken 
tartsa nacionalista tisztjeit és az irreguláris fegyveres csopor-
tokat a francia megszállás alatt álló területek elleni támadások-
tól. A partvidéken a legnagyobbrészt egyszerű banditának 
számító arab gerillák valóságos terrorhadjáratot indítottak a 
libanoni keresztény települések ellen.14 Falvakat fosztottak ki 
és égettek fel, a lakóikat pedig legyilkolták, a városok közötti 
kereskedelmi forgalom jobbára megbénult. A támadások 
egyre sűrűbbek lettek a franciák ellen is. Az arabok harci heve, 
amely már a törökök elleni felkelés idején is megmutatkozott, 
láthatólag még intenzívebben lobogott a hitetlen európaiakkal 
szemben. Francia tiszteket, katonákat fogtak el a libanoni he-
gyek hágóin, kirabolták, olykor meg is ölték őket.15 Mégis 
maga Feiszal volt az, aki 1920 júniusának végén siettette az el-
lenségeskedések kezdetét, amikor váratlanul kijelentette, nem 

 
13 LE PETIT PARISIEN, 1920. június 27. Une déclaration de M. Millerand sur 
notre politique en Syrie; JORF. Débats parlementaires, Chambre des députés, 1re 
scéance du 26 juin 1920. 2473. o.  
14 MCCALLUM 1925.; LYAUTEY 1923, 167–168. o.  
15 LYAUTEY 1923, 164. o.  
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ismeri el a francia hadseregnek azt a jogát, hogy használja a 
Raják–Aleppó vasútvonalat. Ez azért jelentett húsbavágó kér-
dést, mert ekkor a közel-keleti francia helyőrségek java Kiliki-
ában volt, az ellátásuk, utánpótlásuk pedig javarészt ettől a 
vasútvonaltól függött. Feiszal döntése nyomban veszélybe so-
dorta a velük való kommunikációt. 

Gouraud számára Feiszal váratlan lépése az utolsó cseppet 
jelentette a pohárban. Július 14-én, midőn Bejrútban impozáns 
tömeg köszöntötte a franciák nemzeti ünnepét, a tábornok éles 
hangú ultimátumot küldött Damaszkuszba. Majd 22-én a Le-
vantei Hadsereg 3. hadosztálya három oszlopban megindult 
Damaszkusz felé. A legnépesebb oszlop, a Mariano Goybet tá-
bornok parancsnoksága alatt álló tízezres francia–szenegáli 
egység a Bejrút–Damaszkusz út mentén nyomult előre. Nem üt-
között ellenállásba, s elvágta az arabok visszavonulásának lehe-
tőségét Palesztina felé. 23-án átkelt a sziklás, meredélyes Anti-
libanon-hegységen, s akadálytalanul tört előre. Az arab erők pa-
rancsnoka, Juszuf al-Azma tapasztalt, képzett katona volt. 
Franciaországban és Németországban tanult, az első világhá-
ború alatt az oszmán hadseregben kitüntette magát.16 Az egyik 
szűk szorosban gépfegyverekkel súlyos veszteségeket okozott 
az ivóvizet nélkülöző Goybet-nak, de a francia hadrendet fel-
bomlasztani nem tudta. A légierő és egy bekerítő hadmozdulat 
hatására a munícióból kifogyó arab csapatok rendetlenül el-
kezdtek visszaözönleni Damaszkusz felé. Azma bejt, aki vitézül 
próbálta összegyűjteni fejvesztve menekülő embereit, egy grá-
nát darabokra tépte.17 Így zajlott le a maiszalúni csata, amelyben 
a támadók 52 halottat és 200 sebesültet vesztettek. A fővárosban 
a visszatérő, frusztrált arab katonák hihetetlen felfordulást 
okoztak, fosztogattak, a civilekre lövöldöztek. 

A franciák 26-án vonultak be Damaszkuszba és azonnal 
helyreállították a rendet, ellátták a sebesülteket. A szíriai 

 
16 Életéről ld. MOUBAYED 2006, 44–45. o.  
17 MCCALLUM 1925. 
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hadsereget ellentmondást nem tűrve lefegyverezték és felosz-
latták. Tízmillió frankos kártérítésre kötelezték az arab kor-
mányt, hogy kárpótlásban tudják részesíteni a nacionalisták 
zaklatásainak kitett arab lakosokat. A főkolomposokat francia 
haditörvényszék elé állították. Az arab zászló kitűzését, hasz-
nálatát betiltották, Feiszalt és híveit pedig száműzetésbe kény-
szerítették.18 
 
 

A törökökkel vívott csatározások 
 
A szíriai nehézségekkel egy időben súlyos problémák támadtak 
északabbra is, ahol a nacionalista mozgalom által felajzott törö-
kökkel kellett szembenézni. Kemál igyekezett meglovagolni a 
harcias hangulatot. Először 1920 januárjában a 400 ezer lakosú 
Kilikiában csapott le, ahol a kemálisták hevesen ellenezték a 
„francia agressziót”, az örményekkel szembeni ellenségességü-
ket pedig csak megtízszerezte a francia politika, mely keresz-
tény szövetségeseit a harcolók első sorába állította, amint azt az 
1920. februári marasi véres összecsapások is mutatták. Pedig a 
franciák a térségben emberséges, hozzáértő adminisztrációt 
hoztak létre, leküzdötték az élelmiszerhiányt, energikus lépé-
sekkel helyreállították a gazdasági élet működését. Felmerült az 
autonómia megadásának lehetősége is.19 A nyomorgó helyi ke-
resztény lakosság szerencsétlenségére azonban Julien Dufieux 
tábornok 13 ezres, 1919 decembere óta itt tartózkodó, leharcolt 
hadserege legnagyobbrészt menekült örményekből állt és szá-
nalmasan gyenge katonai erőt képviselt. 

A stratégiailag fontos helyen fekvő és szélsőséges éghajlatú 
Kilikia az Oszmán Birodalom elmaradott vidékei közé tarto-
zott, s nem képezett éles határvonalat a török többségű Anatólia 
és az arabok lakta Szíria között. Fontosságát növelte a területén 

 
18 FERWAGNER 2015. 
19 TACHJIAN 2004, 36–70. o.  
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keresztülfutó Bagdadbahn és Alexandretta kiváló adottságok-
kal rendelkező kikötője. Az első világháború előtt Kilikiának 
komoly örmény kisebbsége volt, amelynek a körében már a 19–
20. század fordulóján tartottak a törökök pogromokat, a legna-
gyobb veszteséget azonban az 1915-ös népirtás során szenvedte 
el. A francia egyenruhában visszatérő örmények szinte lihegtek 
a bosszútól, a törökök pedig rettegtek, ugyanakkor az elszántak 
maradtak. Kemál erői elkeseredett harcokra kényszerítették a 
franciákat, akik Szíriából újabb és újabb csapatokat voltak kény-
telen a helyszínre irányítani, holott másutt is égetően nagy 
szükség lett volna rájuk. Már 1919 folyamán voltak összecsapá-
sok a franciák és a törökök között, de ezek az anyaországban 
úgyszólván észrevétlenek maradtak. Nem szabályos háború 
zajlott, nem voltak ütközetek, magasabb egységek, parancsno-
kok, csupán csapdák, rajtaütések, ostromok stb. 

Kemál tisztában volt a franciák gyengeségével. Két harc-
edzett, tapasztalt hadosztályát a kb. 60 ezer lakosú, örmény ki-
sebbséggel is rendelkező Marasba küldte, amely fontos raktár-
bázisként szolgált. Az itteni francia helyőrség teljes elszigetelt-
ségben élt: a legközelebbi vasútállomás 70 km-re volt. Kisebb 
erősítések Bejrútból mégis eljutottak hozzá, három zászlóalj al-
gériai lövész, egy afrikai lovasszázad két löveggel. A támadás 
ennek ellenére döbbenetesen hatékonyra sikeredett. Kevesebb 
mint 36 óra alatt február 11-én Dufieux csapatait kiűzték a vá-
rosból (a kivonulást egy háromnapos hóvihar és a több ezernyi 
örmény menekült civil is súlyosbította). A veszteség elérte a 700 
főt, a szibériai hidegben sokaknak elfagytak a végtagjai. Napó-
leon megpróbáltatásaira célozva Dufieux azt üzente Bejrútba: 
„Ez olyan, mint az Oroszországból való visszavonulás…”20 Marast a 
törökök elfoglalták, 20 ezres örmény lakosságát pedig jóformán 
teljesen kiirtották! 

A kemálisták offenzívája a tavasz folyamán tovább folyta-
tódott, egyenként foglalták el a francia helyőrségeket. 

 
20 DE WAILLY 2010, 135. o.  
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Februárban török és kurd fegyveresek körbefogták Urfát. 61 
napos ostromot követően, miután a vizük és az élelmük elfo-
gyott, a maroknyi védő (460 fő) tárgyalásba bocsátkozott a sza-
bad elvonulásról, de április 11-én a távozókat megtámadták és 
egytől egyig levágták. Csupán két kisebb csoportnak sikerült 
elmenekülnie külön-külön. Az egyikről soha többé nem érke-
zett hír, a másikat kétnapnyi menetelés után utolérték. Hama-
rosan levágott francia fejekkel megrakott szekér érkezett Ur-
fába diadalmenetben… 

Ezeket a harcokat az öldöklések és a csonkítások tették még 
brutálisabbakká. Az egyik veterán, André de Buton lovassági 
alhadnagy így emlékezett vissza: „A megadás meg sem fordult a 
fejünkben. Túl sokszor láttuk, hogyan csonkították meg a sebesült fog-
lyokat, mielőtt megölték volna őket. Mi is csak ritkán ejtettünk foglyo-
kat, s csakis olyankor, ha megerősített falvakat vagy rablótanyákat ost-
romoltunk meg. Ők sohasem. Ami a németeket illeti, tiszteket és al-
tiszteket, akiknek egyszer-egyszer kiderült a rangja, ők törvényen kí-
vülinek számítottak, velük könyörtelenül végeztünk.”21 A támasz-
pontjaiktól távol, a zord éghajlat alatt és a járhatatlan dombor-
zaton, ahol az utánpótlás úgyszólván lehetetlennek bizonyult, 
a kisebb egységekben tevékenykedő franciák – főleg a szpáhik 
és a nemrég besorozott cserkesz lovasság – így is hősies tetteket 
vittek véghez. 1919 októberének végén az angolokat felvál-
tandó kisebb francia csapat vonult be Aintapba (ma: Gazian-
tep), ahol rendkívül ellenséges fogadtatásban részesült. A fe-
nyegetett garnizon kénytelen volt elbarikádozni magát. Táma-
dások érték, védekezni kényszerült. Rövidesen német tüzérség-
gel felszerelt török csapatok érkeztek, akik 1921 februárjáig ost-
rom alatt tartották az elszigetelt francia helyőrséget. A Flye 
Sainte Marie alezredes parancsnoksága alatt álló védők min-
dent elviseltek, a heves rohamokat, a súlyos veszteségeket, az 
éhséget és a skorbutot, a sarkvidéki hideget. 1921. február 9-én 

 
21 DE WAILLY 2010, 136–137. o.  
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végre megérkezett az erősítés, de mindkét oldalon hatalmasak 
voltak a veszteségek, a város pedig csaknem elpusztult. 

A bagdadi vasút mentén, a hegyekben fekvő Pozanti stra-
tégiai fontosságú települését Mesnil parancsnok zászlóaljának 
700-800 katonája védte. 1920 márciusában a törökök teljesen 
körbevették a várost. Az elszigetelt ostromoltak hasonló meg-
próbáltatásokat álltak ki, mint aintapi társaik. Hónapokkal ké-
sőbb, miután emberei nagy részét elveszítette, s csaknem kifo-
gyott az élelemből és a munícióból, Mesnil kitört, s megpróbált 
eljutni Merszinába. Csakhogy sem vezetővel, sem térképpel 
nem rendelkezett, így találomra kereste az utat. A sarkában lévő 
ellenség végül bekerítette, majd foglyul ejtette. A kevés túlélő 
csak másfél évvel később, a törökökkel kötött ankarai megálla-
podás után szabadult. Hasonló megpróbáltatásokat éltek át 
más helyőrségek is. 
 
 

A kilikiai harcok lezárása 
 
Miközben csapatai nagyobbik részét Kilikiában állomásoztatta, 
Gouraud tábornoknak azzal a gerillaharccal is számolnia kel-
lett, amely Szíria északkeleti részén zajlott, amelyet a franciák 
furcsa, elnyúló alakjáról „kacsacsőrnek”, a helyiek pedig „Dzsa-
zírának” (szigetnek) neveztek. Ezen a nomádok lakta, sivatagos 
területen végképp nem beszélhetünk frontokról, a török, kurd, 
arab ellenállók leginkább lesből csaptak le az őrjáratokra. Erre-
felé a franciák annyira szegényes eszközökkel rendelkeztek, 
hogy a teljes bukás is reális lehetőség volt. Ezért Gouraud erő-
sítést kért Párizstól, amit 1920 nyarán kapott meg. A részben 
szenegáliakból álló csapatok Németországból érkeztek, s ami-
kor Marseille-ben be akarták hajózni őket, a fekete katonák fel-
lázadtak, tisztjeiket foglyul ejtették. Tárgyalásokkal sikerült 
rendezni az incidenst, így a Levantei Hadsereg állománya meg-
duplázódott, elérte a 100 ezer főt. Erre alapozva 1921 nyarán 
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támadásba lehetett lendülni, s pacifikálni lehetett az Eufráte-
szen túli vidéket. 

Kemény harcok árán sikerült teret nyerni a partvidéken és 
Adana környékén is, majd fegyverszünetben állapodtak meg 
Kemállal. Tárgyalásokba kezdtek Londonban Aristide Briand 
miniszterelnök és Jean Berthelot külügyminiszter részvételével, 
majd 1921. október 21-én Ankarában Henri Franklin-Bouillon 
szenátor végleges alkut kötött, ami véget vetett a harcoknak. 

A Franklin-Bouillon és Juszuf Kemál bej, a nacionalista kor-
mány külügyminisztere által szignózott barátsági és békeszer-
ződés a kemálista mozgalom létrejötte óta a legjelentősebb tö-
rök diplomáciai győzelemnek számított. Cserébe néhány kis-
ázsiai befektetési lehetőségért Párizs beleegyezett a Törökor-
szággal fennálló hadiállapot megszüntetésébe és Szíria terüle-
téből kb. 50 ezer km2-nyi termékeny terület átadásába. Ezek kö-
zött stratégiai fontosságú pozíciók is szerepeltek, például az 
Eufráteszen átívelő vasúti híd (nem meglepő, hogy a damasz-
kuszi nacionalisták hevesen tiltakoztak). Törökország immár 
szabadon koncentrálhatta minden erejét a területének egy ré-
szét megszállás alatt tartó görögök ellen (több ezer katonát dob-
hatott át arra a frontra),22 visszaszerezte egész Kilikiát, kivéve a 
régi alexandrettai szandzsákot, amelyet jelentős török nyelvű 
lakossága ellenére Szíriához csatoltak.23 Ezzel Franciaország a 
maga számára biztosította a törökök jóindulatát, ami a közel-
keleti pozícióinak legjobb garanciáját jelentette. Párizs – teljesen 
figyelmen kívül hagyva a szultánt – formálisan is elismerte az 
ankarai kormányt Törökország hivatalos kormányának, ami az 
új Törökország első elismerését jelentette egy nyugati állam ál-
tal. Ezenkívül vállalta, hogy támogatja a nacionalista erőfeszíté-
seket a török szuverenitás és függetlenség biztosítására.24 A 
franciák számára a szerződés értéke elsősorban nem abban 

 
22 DAVISON 1981. 
23 Franciaország 1939-ben fogja majd visszaadni Törökországnak cserébe a 
második világháborúban tanúsítandó török semlegességért. 
24 A szerződést ld. NICOLSON 1934, 262. o.  
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rejlett, hogy gazdasági koncessziókhoz jutottak és ígéretet kap-
tak a törökök barátságára, hanem abban, hogy kivonulhattak 
Kis-Ázsiából, s erőiket Szíriára koncentrálhatták. Nem melléke-
sen a francia kivonulást 1921. november 1. és 1922. január 4. kö-
zött 54 ezer örmény exodusa követte, véget vetve ezzel az ős-
régi kilikiai örmény jelenlétnek, az örmény egyház feje, a kat-
holikosz pedig a székhelyét a libanoni Antéliászba helyezte át.25 
A francia–török megállapodás ténylegesen a sèvres-i békeszer-
ződés kétoldalú revízióját hozta magával, különbékét Anglia 
háta mögött. 
 
 

A drúz felkelés 
 
Katonai szempontból a franciáknak 1921 után egy pillanatra 
sem sikerült teljes nyugalmat teremteniük, mégis azt mondhat-
juk, békésebb időszak következett, amit Párizs arra használt föl, 
hogy megszilárdítsa mandátumos hatalmát a Közel-Keleten. Ez 
a törekvése azonban a szíriai nacionalisták szüntelen ellenállá-
sát váltotta ki, akik nem tudtak beletörődni abba, hogy álmuk, 
az egységes közel-keleti arab állam megalakulása a nagyha-
talmi alkuk következtében szertefoszlott. Az a módszer is heves 
ellenállást váltott ki, amellyel a franciák a hatalmuk konszoli-
dálására törekedtek. Feiszal eltávolítása után feldarabolták a 
mandátumterületüket (például az uralmuk alatt létrehozták az 
önálló Libanont), a hatalmukat pedig mind nyilvánvalóbb gyar-
matosító módszerekkel gyakorolták. A helyiek akaratát jobbára 
negligálták, követeléseiket kevéssé vagy egyáltalán nem vették 
figyelembe. Ez az eljárás különösen nagy felháborodást váltott 
ki a dél-szíriai Haurán hegyvidékén élő drúzokban. A drúz fel-
kelés előzményeire, kirobbanásának okaira itt most nem térek 

 
25 KOUYMJIAN 2008. 
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ki, ezt már másutt megtettem.26 Csupán a katonai vonatkozá-
sokra koncentrálok. 

A felkelés 1925 nyarán robbant ki, amikor az egyik legte-
kintélyesebb drúz családfő, Szultán al-Attras július 16-án kibo-
csátott kiáltványa tömören, de egyértelműen tartalmazta a cé-
lokat, melyek nem valamiféle ókonzervatív, netalán vallási jel-
legű törekvések, hanem nagyon is modern, nacionalista kon-
cepciót tükröztek.27 

Miután július 17-én drúz puskatűz miatt egy kényszerle-
szállást végrehajtó francia repülőgépet és a személyzetét a pa-
lesztinai határ közelében túszul ejtették (a légierő ekkoriban 
alacsonyan repülve bombázás és géppuskázás nélkül igyeke-
zett megfélemlíteni a lakosságot), Szultán al-Attras lázadói jú-
lius 20-án egyetlen kardcsapás nélkül elfoglalták a drúz hegy-
vidék egyik legfontosabb települését, Szalhadot és kirabolták, 
illetve a lázadás jeleként felégették a laktanyáját. Másnap a te-
lepülés felmentésére és a pilóták kiszabadítására küldött, Nor-
mand százados által vezetett 200 fős francia–szíriai hadoszlo-
pot, még azelőtt, hogy elérte volna a 12 km-re fekvő hegyvidéki 
központot, Szueidát, al-Kafr mellett közelharcban porrá zúzták. 
Pedig al-Attras személyesen figyelmeztette Normand-t, hogy 
vonuljon vissza. Az egyik oldalon 50 drúz, a másikon 8 francia 
tiszt (köztük Normand) és 107 közkatona vesztette életét.28 A 
halottak fegyvereit a drúzok megszerezték, az ellenséges sebe-
sülteket pedig kíméletet nem ismerve felkoncolták. Ez volt a fel-
kelés első komoly összecsapása a francia csapatok és a drúz ir-
reguláris harcosok között. Mindössze néhány tucat francia túl-
élőnek sikerült valahogy elvergődnie a hegyvidék fővárosának 
megerősített helyőrségébe, amelynek 21-én este megkezdődött 
az ostroma. 

 
26 FERWAGNER 2017. 
27 A kiáltvány szövegét ld. J. NAGY 1995, 73. o.  
28 JORF 1925, 4445. o.  
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Maurice Sarrail francia főmegbízott utasítására a garnizon 
felmentése és al-Attras megbüntetése érdekében Roger 
Michaud tábornok sietve 3 ezres, javarészt afrikaiakból és he-
lyiekből álló sereget vont össze a várostól 30 km-re, de a vállal-
kozás felettébb veszélyesnek tűnt, mivel a felkészületlen kato-
náknak nehéz és ellenséges terepen kellett operálniuk, segítsé-
get pedig sehonnan sem remélhettek. Július 29-én al-Attras 
fegyveresei tönkretették a vasutat Damaszkusz és Deraa között, 
valamint a Szueidába vezető kövezett utat is. Így a fegyverzetet, 
a lőszert, az utánpótlást és az élelmiszert csigalassúsággal tevék 
és szamarak hátán kellett szállítani. A gyalogosok, lovasok és 
tüzérek menete a sivatagi dombok között 31-én perzselő nyári 
hőségben indult el, a nagy szárazságban kínzó szomjúság gyö-
törte a katonákat. A hadoszlop rendkívül hosszúra nyúlt, ami 
kimondottan sebezhetővé tette. Mindezt a drúzok a hegyvidék 
bejáratánál fekvő Mazraa városka közelében ki is használták. A 
vegetáció nélküli nyílt terep a lesben álló lázadóknak kedvezett, 
mivel a hegyoldalakról minden mozgást könnyűszerrel szem-
mel tarthattak. A francia előőrs túl gyorsan haladt és messze 
megelőzte a lassabban vánszorgó és az ellátmányt szállító de-
rékhadat. Utóbbira Szultán al-Attras 500 drúz lovasa augusztus 
2-án szürkületkor rárontott, a kíséretet biztosító madagaszkári 
és helyben toborzott szíriai katonák pedig teljesen megzavarod-
tak. A gyorsan visszavonuló pasa egy komplett tüzérüteget és 
több száz puskát, hatalmas mennyiségű lőszert és egyéb ellát-
mányt zsákmányolt. Másnap újabb támadást intéztek a menet-
oszlop ellen, pánikszerű visszavonulásra késztetve azt. Látva a 
meghátrálást, al-Attras üldözésre utasította az embereit: a fran-
ciák visszavonulását fedező madagaszkári egység megsemmi-
sült. A túlélők augusztus 3-án nagy nehezen visszavergődtek a 
kiinduló bázisukra. Halottakban, sebesültekben, fogságba eset-
tekben és dezertálókban a veszteség 700-800 főre rúgott, vagyis 
minden harmadik katona ott hagyta a fogát! Michaud 
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helyettese, a madagaszkáriakat vezető Jean Aujac őrnagy a fog-
ságba esés helyett az öngyilkosságot választotta.29 

A franciák e katasztrofális veresége sokkhullámot váltott ki 
Szíriában. Sarrail annyira nem számított a kudarcra, hogy július 
30-án még egy marokkói lövészekből álló zászlóaljnak is enge-
délyt adott a Bejrútból való távozásra, hogy Marokkóba menjen 
a rifek ellen harcolni.30 A drúz főnökök és az arab nacionalisták 
számára viszont Mazraa Maiszalún megbosszulását jelentette. 
Bebizonyosodott, hogy a franciák nem legyőzhetetlenek! A 
francia tekintély súlyos csorbát szenvedett, mivel a megszállók 
vereségének híre gyorsan terjedt, s egész Szíriában visszhangot 
keltett. A mandátumos hatóságok augusztus 11-én kénytelenek 
voltak tárgyalásokba bocsátkozni a drúz sejkekkel. A franciák 
szerették volna elérni, hogy az összes fogságba esett katonáju-
kat engedjék szabadon, valamint, hogy eltemethessék az al-
Kafrnál és Mazraanál elesett, s még mindig a csatatéren heverő 
halottaikat. A drúzok cserébe követelték az általános amnesz-
tiát, nemzeti kormányt, alkotmányozó gyűlés összehívását a 
szerves alaptörvény megalkotására. Augusztus 14-én került sor 
a foglyok cseréjére a tárgyalások helyszínén, a hauráni Umm-
Valad faluban. Több mint 2.000 drúz lovas jelent meg, hogy 
megünnepelje az övéik szabadulását!31 A tárgyalások azonban 
megszakadtak, mert Szultán al-Attras nem volt hajlandó letenni 
a fegyvert és a Sarrail által követelt pénzbírságot kifizetni az 
amnesztiáért cserébe, a mandátumos hatóságok pedig nem 
akartak politikai engedményeket tenni, mert úgy vélték, az 
egyenlő lenne a fennhatóságuk megszűnésével. 

Mazraa után a felkelés egész Hauránra kiterjedt, sőt Da-
maszkuszt is elérte. Több száz beduin hatolt be Transzjordánia 
felől Szíriába, falvakat fosztottak ki, emiatt a francia légierő 
napi szinten kényszerült bombázásokra. A még mindig ostrom 

 
29 PROVENCE 2005, 63. o.  
30 SOÓS 1991. 
31 PROVENCE 2005, 75. o.  
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alatt álló szueidai helyőrségnek légi úton, ejtőernyővel jutatták 
el az utánpótlást. A Drúz-hegység, ahonnan a lakosság fegyver-
forgatásra alkalmatlan része zömében Transzjordániába mene-
kült, egyetlen hatalmas katonai táborrá alakult; szünet nélkül 
toborozták a harcosokat. Al-Attras haderejét 20-30 ezer fő al-
kotta, akik egy emberként követték, de a győzelmek a tekinté-
lyes sejk mögé sorakoztatták fel a Szíria más részein élő drúzo-
kat is. Sőt a sikerek felkorbácsolták a nagyvárosi nacionaliz-
must, amely 1920 óta háttérbe szorult, de egy pillanatra sem 
tűnt el.32 Ennek a szíriai arab nacionalizmusnak a drúz győzel-
mek megadták azt az eszközt, amiben addig hiányt szenvedett: 
a katonai erőt. 

A franciák számára pontosan ez jelentette a legnagyobb 
problémát: a futótűzként terjedő drúz felkelés nem maradt el-
szigetelt jelenség, ugyanis annak vezetői példa nélküli szövet-
séget kötöttek a damaszkuszi arab nacionalistákkal. Innentől ál-
talános felkelésről beszélhetünk, melynek célja a franciák ki-
űzése volt. 24-én a hegyvidékről 1.500 drúz lovas indult Da-
maszkuszba, akiket csak hatalmas erőfeszítéssel tudtak feltar-
tóztatni és visszavonulásra kényszeríteni a hatóságok. Néhány 
száz főnek ennek ellenére sikerült elérnie a fővárost. Augusztus 
végén ráadásul beduin törzsektől kölcsönzött tevekaravánok 
indultak Damaszkuszba, hogy a nacionalisták zászlaja alá gyü-
lekező lelkes és buzgó csapatoknak fegyvert, ellátmányt szállít-
sanak. E csoportok társadalmi összetétele meglehetősen össze-
tett volt: elsősorban paraszti elemek vettek bennük részt, de 
nem maradtak távol a jobb jövőben reménykedő szegény falusi 
és városi dolgozók, fiatal értelmiségiek, ezenkívül a zsákmány 
ígérete és a lelkesedés is sok beduint csábított. Köztörvényes 
bűnözők is keveredtek a felkelők közé, a hangadójukra még 
vérdíjat is kitűztek. Erős agitáció ütötte föl a fejét a dél-libanoni 
drúzok körében is, akik folyamatos kapcsolatban álltak a dél-
szíriai testvéreikkel. A városi középosztály ellenben nem 

 
32 RABBATH 1982. 
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mozdult, a felkelők így kisebbségben maradtak, de ahhoz elég 
sokan voltak, hogy fenntartsák a nyugtalanságot és a bizonyta-
lanságot (a vasútvonalakat állandóan zaklatták), amely a fővá-
rosban augusztus végén már erősen érződött. 

A kormány augusztus végén erősítéseket indított útnak, 
szeptember 3-án pedig a levantei csapatok élére az energikus 
Maurice Gamelin tábornokot állította, aki egyben a főmegbí-
zott-helyettesi feladatokat is ellátta. Megértette, hogy a felkelés 
elfojtásához annak fészkét kell pacifikálni. Első dolga így nem 
is lehetett más, mint a drúzok által minden nap – a Michaud 
hadoszlopától rekvirált ágyúkkal – bombázott szueidai garni-
zon felmentése lett. Ehhez azonban tekintélyes haderőt, 7.000 
katonát, ezenkívül lovakat, málhásállatokat, élelmiszert, vizet 
kellett összevonni és felhalmozni. Csakhogy a drúz hegyvidék 
előterében felállított táborát 16-ról 17-re virradó éjszaka megle-
petésszerűen 2.000 drúz támadta meg, akiket Gamelin légiósai 
elkeseredett küzdelemben tartóztattak fel. Csak a másnap dél-
után megérkező erősítés segítségével sikerült visszavonulásra 
kényszeríteni a bőszen ostromló támadókat.33 Gamelin gyalog-
ságot, lovasságot, tüzérséget, valamint harckocsikat és repülő-
gépeket is magában foglaló hadoszlopa így csak szeptember 24-
én jutott el Szueidába, miután csaták sorozatát vívta meg, s si-
került felmentenie a július 21. óta ostromlott 700 katonát. „Szu-
eidát felmentették!” – adta hírül diadalmasan a francia sajtó.34 
A franciák azonban az utánpótlási nehézségek (vízhiány, drúz 
rajtaütések) miatt nem maradhattak: három nap múltán az 
egész hegyvidéket evakuálniuk kellett, amely így hónapokra 
kikerült az ellenőrzésük alól. 

 
33 A sikert a kormány nyomban kommunikálta a sajtó útján, a győzelemről a 
vidéki lapok is beszámoltak. „A rohamozók számbeli fölénye ellenére az idegenlégió 
egyik százada és egy lövészzászlóalj jelentős veszteséget okozva visszaverte őket: 500 
halott az első becslések alapján.” JOURNAL DU LOIRET, 1925. szeptember 23. A 
francia veszteséglistára 47 halott, 83 sebesült került. 
34 L’EST RÉPUBLICAIN, 1925. szeptember 25. 
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Gamelin úgy határozott, szigorú megtorlást fog alkal-
mazni, a pacifikálás során porig rombolja az ellenálló települé-
seket. Október elején hozzá is fogott a művelethez. A drúzok 
által kiürített falvak sorra váltak a tűz martalékává, az állatállo-
mányt elhajtották, a gyümölcsfákat kivágták. Az expedíció 
mégsem hozott eredményt: az elbujdosott drúzok még inkább 
meggyűlölték Franciaországot, harci moráljuk tovább erősö-
dött. A felkelés súlypontja mégis a nagyvárosokba, leginkább 
Damaszkuszba tevődött át, s ezzel új szakasz vette kezdetét. 
 
 

Utcai harcok Damaszkuszban 
 
A felkelés Szíria-szerte gyorsan terjedt, nem maradt elszigetelt 
jelenség. Azon a napon, amikor Gamelin kiürítette Szueidát, 
Fauzi Kaukdzsi, egy francia szolgálatban álló szír tiszt, az osz-
mán hadsereg egykori katonája, aki kapcsolatban állt Szultán 
al-Attrassal, átállt a felkelők oldalára és 400 beduin élén be-
nyomult Hamába. Felgyújtotta a szerájt és kifosztotta annak 
fegyverraktárát. Akcióját a lakosság egy része is támogatta. 
Véres utcai harcok kezdődtek a helyőrséggel, minek következ-
tében a város egy része (városháza, piac) a tűz martalékává 
vált. A megérkező szenegáli erősítés (páncélautók, géppus-
kák, repülőgépek) segítségével a franciák ellentámadásba 
mentek át, ennek következtében október 6-án Kaukdzsi tá-
vozni kényszerült, Transzjordániába menekült. A hatóságok 
ostromállapotot hirdettek, kijárási tilalmat rendeltek el, letar-
tóztatásokat foganatosítottak (az őrizeteseket bántalmazták, 
megkínozták) és hadisarcot vetettek ki a lakosságra. Mivel a 
megszabott határidőre a bírságot nem gyűjtötték össze, elren-
delték Hama lövetését. Egész negyedeket romboltak porig, 
szemtanúk a halottak számát 300 és 400 közé tették.35 A Ha-
mában történtek csupán előjátékát jelentették azoknak az 

 
35 RABBATH 1982. 
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eseményeknek, amelyek az elkövetkező hónapokban szó sze-
rint vérbe borították Szíriát. Az ugyancsak mozgolódó Aleppó 
környékén például a repülőgépek beduin falvakat bombáztak. 
A vidék egyre nagyobb mértékben csatlakozott a drúzok fel-
keléséhez: francia helyőrségeket vettek ostrom alá, őrjáratokat 
támadtak meg, raboltak, fosztogattak. A franciák a vasutakat 
kénytelenek voltak páncélvonatokkal védeni. 

A nagykiterjedésű Damaszkusz keleti külterülete, a vízben 
gazdag, termékeny Gúta („mélység”, „mélyedés”) erdős-lige-
tes, mezőgazdasági övezete nem csupán régóta kedvelt kirán-
dulóhelye volt a fővárosiaknak, hanem kiváló búvóhely is a bű-
nözők és a törvényen kívüliek számára. Az itteni kertek 1925 
őszén gerillaharc helyszínévé változtak, amelynek első áldoza-
tai helybéli, nemzedékek óta elsőrangú öntözőműveket üze-
meltető parasztok voltak. Hauránból fegyveres csoportok ér-
keztek ugyanis az oázisba, hogy felkelésre ösztönözzék Da-
maszkuszt, illetve a kertekkel szomszédos, a főváros déli részén 
lévő Maidan népi szegénynegyedét. Válaszul a hatóságok októ-
ber 9-én ostromállapotot és kijárási tilalmat rendeltek el. A fran-
ciák behatoltak Gúta kertjeibe a lázadók után, még a légierőt is 
bevetették. A menekülőket elbújtató falvakat felperzselték, a 
cserkesz és örmény segédcsapatok a francia tisztjeik szeme lát-
tára szabadon fosztogattak. Több tucatnyian vesztették életü-
ket, a damaszkuszi előkelők tiltakozását pedig a hatóságok fi-
gyelmen kívül hagyták. Mindez csak olaj volt a tűzre, mivel 
mind több paraszt csatlakozott az ellenálláshoz. 

A fővárosban, ahol időközben kifosztották a piacot és egyre 
gyakrabban tört ki lövöldözés a beszivárgó fegyveres bandák 
részvételével, a légkör nyomasztóvá vált. Gamelin a Drúz-
hegységből visszatérő csapatokat arra próbálta felhasználni, 
hogy fenntartsa a rendet. Nem sok sikerrel. A felkelők bariká-
dokat emeltek, a külvárosokban francia katonákat támadtak 
meg. Úgy tűnt, jól szervezett és központilag irányított bandák 
veszik át az uralmat. Október 18-án a boltok zárva maradtak, 
alig lézengtek az utcákon, ahol géppuskás páncélkocsik és 



Ferwagner Péter Ákos 

69 

járőrök cirkáltak. Egy erős lázadó egységnek mégis sikerült az-
nap behatolnia több városnegyedbe is, ráadásul a lakosság egy 
része csatlakozott hozzá. Az Omajjád-nagymecset mellett talál-
ható és Sarrail tábornok székhelyéül szolgáló Azm-palota felé 
vette útját; az éppen oda tartó főmegbízott gépkocsioszlopára is 
tüzet nyitott. Minden előzetes bejelentés nélkül a francia főpa-
rancsnokság estefelé úgy döntött, csak a stratégiai fontosságú 
pontokat tartja, s tüzérségi sortüzet nyit figyelmeztetés gyanánt 
a városra, később pedig a Maidan negyedre, amely egy követ 
fújt a lázadókkal, s amelyet a franciáknak már ki kellett üríte-
niük. Sarrail nem akarta vállalni az utcai harcok kockázatát, 
amelyek kimenetele szerfelett bizonytalannak látszott, a vár-
ható veszteségek pedig túlságosan súlyosnak tűntek.36 A ször-
nyű döntés így is kiváltotta a diplomáciai testületek október 21-
i kemény hangú tiltakozását, mivel nem volt idejük biztonságba 
helyezni a saját polgáraikat.37 

Másnap a lázadók a kormányzói palotát elözönlötték, ki-
fosztották, az egyik felét felgyújtották. Tüzek gyúltak és terjed-
tek el több városnegyedben is, a fosztogatások pedig egyre na-
gyobb méreteket öltöttek, miközben a damaszkuszi lakosság 
fegyverkezett és lőszerrel szerelkezett fel. A pánikba esett és 
rettegő keresztény közösség – az 1860-as szörnyű pogromból38 
okulva – a legtekintélyesebb muszlim személyiségekhez fordult 
segítségért és menedékért. A muszlim és keresztény előkelők 
közbenjárására Gamelin tábornok 20-án véget vetett a Maidan 
bombázásának, de csak miután a város képviselői vállalták, 
hogy kollektív pénzbírság gyanánt 100 ezer livre-t fizetnek, s 
beszolgáltatnak 3.000 puskát.39 

 
36 Erről a külügyminisztérium közleményt is kiadott, mely az okozott károk 
nagyságáról alaposan félretájékoztatta a közvéleményt. LE TEMPS, 1925. nov-
ember 5. 
37 A dokumentum teljes szövegét ld. RABBATH 1982. 
38 FERWAGNER 2013, 285–322. o.  
39 BARON 2013, 76. o.  
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Ennek a három tragikus napnak azonnali következményei 
lettek. Több mint ezren vesztették életüket, a tűz több száz há-
zat és történelmi műemléket pusztított el (a később újjáépített 
városnegyed a haríka [tűzvész] melléknevet kapta). Amikor 
nem sokkal később Roland Dorgelès író bejárta a romokat, 
azokat az első világháború frontvonalába eső falvak romjaihoz 
hasonlította.40 A brutális represszió Párizsban is nagy felzúdu-
lást keltett. Különös módon az antiklerikális és ateista Sarrail 
a képviselőház had- és külügyi bizottságának összevont ülése 
előtt novemberben azt állította, azért lövette Damaszkuszt, 
hogy megóvja a keresztény és drúz (!) kisebbséget a muszli-
moktól.41 Valójában a zavargásoknak semmilyen felekezeti 
vagy vallási jellegük sem volt. A sajtó megbotránkozott: 
„Sarrail tábornok úgy csapott le Szíriára, mint a sáskahad. (…) Szí-
riában csodálatos örökséget kapott, amelyet botrányos módon eltéko-
zolt. Büntetésre van szükség. Azonnal változtatni kell a rendsze-
ren.”42 

A kormánynak nemigen lehetett más választása: vissza kel-
lett rendelni Sarrail tábornokot, ami október 30-án meg is tör-
tént. Helyére civil megbízottat, Henry de Jouvenel szenátort 
küldték Szíriába. A Bejrútban 1925. december 2-án kihajózó 
Jouvenel nyomban kénytelen volt szembesülni a Libanon drú-
zok lakta déli részén, Haszbeja, Raseja és Mardzsajún környé-
kén augusztus végén kirobbant összecsapásokkal, hiszen az itt 
élő mintegy 10 ezer drúz természetes módon csatlakozott a ha-
uráni testvérei lázadásához. A franciák jó előre felfegyverezték 
a keresztény lakosságot, repülőgépekről pedig október folya-
mán drúz falvakat bombáztak. Ezek után az alkalmanként 
1.500-2.000 drúz lovas és gyalogos falvakra, városokra rontott 
rá, amit fosztogatás, gyújtogatás kísért, de az itteni mozgalom 
vezetői hangsúlyozták, hogy nem a keresztényeket, hanem a 

 
40 NAAMAN 2015. 
41 LE TEMPS, 1925. november 19. 
42 JOURNAL DES DÉBATS, 1925. október 30. 
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mandátumos hatalmat tekintik ellenségüknek, s a keresztény-
üldözésnek még a látszatát is kerülni akarták. Nyilatkozataik-
ban, kiáltványaikban a nemzeti egységre hivatkoztak. Jelmon-
datuk: „A vallás Istenre tartozik, a haza viszont mindenkié.” Ennek 
ellenére a keresztények és a drúzok között előfordultak össze-
csapások, a legjelentősebbek Kaúkaba faluban. November 20-
án a rasejai francia helyőrséget szabályos ostrom alá vették, sú-
lyos veszteségeket okozva. Mikor a védők már csaknem kifogy-
tak a lőszerből és elvesztették minden reményüket, az utolsó 
pillanatban megérkezett a felmentő sereg, az ostromlók pedig 
szétszéledtek. A garnizon 20 halottja és 80 sebesültje a teljes ál-
lomány 40%-át tette ki, ugyanakkor a városban és környékén 
1.200 holttestet szedtek össze… A rebelliót ugyan felszámolták, 
de a Libanon-hegységben és az Antilibanon meredélyein – oly-
kor 80 cm vastag hóban, vagy éppen szakadó esőben – az elszi-
getelt hadműveletek egészen 1926 februárjáig eltartottak. 

Damaszkusz környékén és Hauránban viszont 1925. novem-
ber végén szükségállapotot kellett hirdetni a lázadó bandák fosz-
togatásai miatt. Gúta továbbra is az eltökélt felkelők kezén volt, 
a francia csapatok pedig képtelennek bizonyultak arra, hogy ki-
mozdítsák őket onnan. Ilyen körülmények között az egész da-
maszkuszi régió gerillaharcba süllyedt: éjjelente a francia őrposz-
tok ellen támadásokat intéztek, az elkövetők üldözésére pedig 
egyáltalán nem nyílt mód. A gerilláknak Maidan negyed, ahol 
nagymennyiségű muníciót halmoztak fel, a lázadók biztos bás-
tyája lett. November elején hiába fésülte át 1.500 katona, csak fél-
sikert értek el. Végül úgy sikerült a fővárost teljesen pacifikálni, 
hogy elővették III. Napóleon párizsi módszerét: a zegzugos, át-
hatolhatatlan utcák helyén a lakosság kényszermunkájával szé-
les, a katonai járművek közlekedésére alkalmas sugárutakat épí-
tettek, így el tudták vágni a Damaszkusz és Gúta közötti átjá-
rást.43 Ezenkívül szögesdróttal vették körbe a várost, bizonyos 
stratégiai pontokat megerősítettek és terméskövekből, 

 
43 DE WAILLY 2010, 251. o.  
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homokzsákokból útakadályokat, barikádokat emeltek. A Mai-
dan ellen 1926 februárjában és májusában két „hadműveletet” in-
dítottak, ami valójában szisztematikus rombolásból, gyújtogatás-
ból, fosztogatásból állt. A civilek (nők, gyerekek) tucatszám vesz-
tették életüket. A parancsnokság a következőkkel indokolta az 
eljárást: „A csapatok a Maidanban valódi védelmi szervezettel találták 
szembe magukat. A leküzdésükhöz a szükséges eszközöket kellett be-
vetni, vagyis rohampáncélosokat, tüzérséget.”44 

Gamelin tábornoknak a kemény, hideg tél után 1926 tava-
szán – miután jelentős erősítést kapott Franciaországból – sike-
rült valamelyest ellenőrzése alá vonnia a felkelés központját, 
Hauránt is. Április végén beosztottja, a kiváló Édouard Andréa 
tábornok páncélosokkal, géppuskákkal és légierővel felszerelt 
hadoszlopa Szueidát visszafoglalta. 6.000 drúz ellenállását kel-
lett leküzdeni, ami csak súlyos veszteségek árán sikerült (84 ha-
lott, köztük 9 tiszt, 310 sebesült; a drúzok 500-1.000 főt veszítet-
tek). „Ezzel a hadművelettel – adta hírül büszkén a sajtó – véglegesen 
helyreállítottuk a fennhatóságunkat egész Dzsebel-Haurán fölött.”45 
Ami persze téves helyzetértékelésnek bizonyult. Igaz ugyan, 
hogy a korábbi adminisztrációt helyreállították, de a hegyvidék 
pacifikálása egészen 1926 végéig eltartott. Andréa nem Sarrail 
bombázásos vagy Gamelin terrormódszerét alkalmazta, hanem 
mozgékony és kiválóan felszerelt egységeket küldött szét a 
szélrózsa minden irányába a rend fenntartására. Emellett külön 
hangsúlyt fektettek a tárgyalásokra a családfőkkel, ami Jouve-
nel szándékainak is jobban megfelelt. A britekkel való meg-
egyezésnek köszönhetően a transzjordániai határ egyre áthatol-
hatatlanabbá vált a lázadók számára, akik így nem juthattak 
külső segítséghez. Májustól a drúzok, köztük Szultán rokonai, 
csatlakozni kezdtek a franciákhoz, akikből lovas osztagokat 
szerveztek segédhaderő gyanánt, ami a helyismeret és a hír-
szerzés szempontjából rendkívül értékes hozzájárulást jelentett. 

 
44 RABBATH 1982. 
45 LE TEMPS, 1926. április 27. 
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Az utolsó jelentősebb ütközetre júniusban került sor, amikor 
nagyjából ezer fegyveres próbált meg sikertelenül szétverni egy 
francia mobil egységet. Június 4-én a lázadók kezén maradt 
utolsó erősséget, Szalhadot is sikerült bevenni. Szultán al-Att-
rasnak ekkorra csupán maroknyi híve maradt, így kénytelen 
volt előbb Transzjordániába, onnan pedig az arábiai Hidzsázba 
menekülni. 

Jóllehet a hegyvidék pacifikálása többé-kevésbé a felkelés 
végét jelentette, még hátra volt a gútai gerilla felszámolása, ahol 
a lázadók saját adminisztrációt hoztak létre és hatékony vé-
delmi rendszert építettek ki. A felkelést egy bizottság irányí-
totta, amelyet még 1925 augusztusának végén Szueidában hoz-
tak létre. Még bíróságot is működtettek. A felkelés adminisztrá-
ciója úgy igyekezett megvetni a működése pénzügyi alapjait, 
hogy kezdetleges adót vetett ki a gútai falvakra és a többi „fel-
szabadított” területre. Természetesen az ily módon befolyt jö-
vedelem messze nem fedezte a költségeket, ezért nagy szükség 
volt az arab-iszlám világból (elsősorban Egyiptomból, Paleszti-
nából, Irakból, Indiából és Amerikából) érkező adományokra. 
Damaszkusz bombázása után a felkelés iránti külföldi szimpá-
tia érezhetően megnövekedett. 

A gútai gerilla felszámolásában a franciáknak sokat segített, 
hogy 1926 nyarán a marokkói felkelést végleg leverték, így on-
nan csapatokat lehetett átirányítani a Közel-Keletre. Az anyaor-
szágból is érkeztek további erősítések. Ilyen előkészületek után, 
1926 júliusában tüzérségi támogatással és páncélkocsikkal 8.000 
francia katona hatolt be több irányból a kertekkel teli oázisba, s 
a kemény fellépésnek a lakosok lettek a tehetetlen áldozatai. Is-
mételten falvakat bombáztak, civileket gyilkoltak, fosztogattak. 
A felkelők kíméletlen üldözése egészen októberig eltartott; 1927 
elejére a felkelést leverték, csupán egy-két elszigetelt góc tar-
totta magát. A legtávolabbi sivatagi ellenálló csoportokat 1927 
júniusában kényszerítették menekülésre a szomszédos Transz-
jordániába. 
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Záró gondolatok 
 
Az 1918–1927 közötti tíz esztendő olyan szakasza a francia had-
történetnek, amelyre akkor is, azóta is viszonylag kevés figye-
lem irányult. Holott az anyaországnak hatalmas nehézségekkel 
kellett megbirkóznia a Közel-Keleten olyan ellenségekkel szem-
ben, akik nemigen ismertek könyörületet. A rendkívül nehéz 
terep, az elviselhetetlen éghajlat és főképpen az összeköttetési 
vonalak bizonytalansága különleges helytállást követelt meg. A 
csapatok, amelyekben nagyon nagy számban voltak jelen fe-
kete- és észak-afrikai sorozott gyalogos és lovas katonák, több-
nyire állhatatosságot, sőt helyenként hősies önfeláldozást tanú-
sítottak, ennek ellenére súlyos veszteségek érték őket. Megpró-
báltatásaik abból a nagyhatalmi igényből következtek, amely a 
térségben szilárd francia befolyást, illetve fennhatóságot akart, 
dacára a helyiek ellenállásának. Elvégre a franciák itteni ellen-
ségei – mint általában a gyarmatokon mindenütt – csak a saját 
hazájukat védték az általuk betolakodóknak, idegeneknek te-
kintett európaiakkal szemben. 
 
 

Felhasznált irodalom 
 
Nyomtatott források, sajtó 
J. NAGY 1995 = J. NAGY László: A Mediterráneum a XX. században 
(szemelvények). JATEPress, Szeged, 1995. 
JOURNAL DES DÉBATS, 1925. 
JOURNAL DU LOIRET, 1925. 
JORF = JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE. Débats parlementaires, 1920., 1925. 
L’EST RÉPUBLICAIN, 1925. 
LE PETIT PARISIEN, 1920. 
LE TEMPS, 1925., 1926. 



Ferwagner Péter Ákos 

75 

WOODWARD – BUTLER 1952 = WOODWARD, E. L. – BUTLER, 
Rohan (szerk.): Documents on British Foreign Policy 1919–1939. First 
Series. 4. k. H. M. Stationery Office, London, 1952. 
 
Könyvek, monográfiák 
ANDREW – KANYA-FORSTNER 1981 = ANDREW, Christopher 
M.– KANYA-FORSTNER, Alexander Sydney: French Overseas. 
The Great War and the Climax of French Imperial Expansion, 
1914–1924. Stanford University Press, Stanford, 1981. 
BARON 2013 = BARON, Xavier: Aux origines du drame syrien 
1918-2013. Tallandier, Paris, 2013. 
DE GONTAUT-BIRON 1922 = DE GONTAUT-BIRON, R.: Com-
ment la France s’est installée en Syrie (1918-1919). Plon, Paris, 1922. 
FERWAGNER 2013 = FERWAGNER Péter Ákos: A libanoni kér-
dés és a nagyhatalmak (1840–1861). SZTE BTK – JATEPress, Sze-
ged, 2013. 
LARCHER 1926 = LARCHER, Maurice: La guerre turque dans la 
guerre mondiale. E. Chiron, Paris, 1926. 
LYAUTEY 1923 = LYAUTEY, Pierre: Le drame oriental et le rôle 
de la France. Société d’éditions géographiques, maritimes et colo-
niales, Paris, 1923. 
MINISTÈRE DE LA GUERRE, État-major de l’Armée – Service 
Historique: Les Armées françaises dans la Grande Guerre. Tome 
IX, Ier Volume. Imprimerie nationale, Paris, 1936. 
MOUBAYED 2006 = MOUBAYED, Sami: Steel & Silk. Men & 
Women Who Shaped Syria 1900-2000. Cune Press, Seattle, 2006. 
NAAMAN 2015 = NAAMAN, Abdallah: Le Liban. Histoire d’un 
nation inachevée. Éditions Glyphe, Paris, 2015. 
NICOLSON = NICOLSON, Harold George: Curzon: the Last 
Phase 1919–1925. Study in Post-war Diplomacy. Constable, Lon-
don, 1934. 
PROVENCE 2005 = PROVENCE, Michael: The Great Syrian Re-
volt and the Rise of Arab Nationalism. University of Texas Press, 
Austin, 2005. 



Közel-keleti kihívások a francia hadsereg előtt, 1918–1927 

76 

TACHJIAN2004 = TACHJIAN, Vahé: La France en Cilicie et en 
Haute-Mésopotamie. Aux confins de la Turquie, de la Syrie et de 
l’Irak (1919-1933). Karthala, Paris, 2004. 
TAUBER 1995 = TAUBER, Eliezer: The Formation of Modern 
Syria and Iraq. Routledge, Abingdon, 1995. 
DE WAILLY 2010 = DE WAILLY, Henri: Liban, Syrie: le mandat 
1919-1940. Perrin, Paris, 2010. 
 
Szakcikkek, tanulmányok 
DAVISON 1981 = DAVISON, Roderic H.: Turkish Diplomacy 
from Mudros to Lausanne. In: CRAIG, Gordon A. – GILBERT, Fe-
lix (szerk.): The Diplomats 1919–1939. Princeton University Press, 
Princeton, 1981. 172–209. 
FERWAGNER 2015 = FERWAGNER Péter Ákos: Az első szíriai 
állam históriája: a kérészéletű damaszkuszi Arab Királyság. Belve-
dere Meridionale, 27. évf. (2015), 3. sz. 5–14. 
FERWAGNER 2016 = FERWAGNER Péter Ákos: Közel-keleti 
nagyhatalmi érdekek az első világháborúban: titkos szerződések. 
Mediterrán és Balkán Fórum, 9. évf. (2016), 3–4. sz. 33–52. 
FERWAGNER 2017 = FERWAGNER Péter Ákos: A francia gyar-
mati uralom megrendülése a Közel-Keleten. Az 1925–1927-i drúz 
felkelés. Világtörténet, 7. (39.) évf. (2017), 4. sz. 545–573. 
KOUYMJIAN 2008 = KOUYMJIAN, Dickran: Cilicia and Its Ca-
tholicosate from the Fall of the Armenian Kingdom in 1375 to 1915. 
In: HOVANNISIAN, Richard G. – PAYASLIAN, Simon (szerk.): 
Armenian Cilicia. Mazda, Costa Mesa, 2008. 297–307. 
MCCALLUM 1925 = Major MCCALLUM, D.: The French in Syria, 
1919–1924. Journal of the Royal Central Asian Society, 12. évf. 
(1925), 1. sz. 3–25. 
RABBATH 1982 = RABBATH, Edmond: L’insurrection syrienne 
de 1925-1927. Revue historique, 542. sz. (1982. április–június) 405–
447. 
SOÓS 1991 = SOÓS Edit: A Rif Köztársaság, 1921–1926. Világtör-
ténet, 13. évf., 1991. tavasz–nyár. 66–73. 
 



 

77 

 

IGNÁCZ ÁGOSTON 
 

VÉR NÉLKÜL. 
IV. HENRIK 1063. ÉVI MAGYARORSZÁGI  

HADJÁRATÁRÓL 
 
 
A címben megjelölt hadi vállalkozással mind a hazai,1 mind a 
német2 hadtörténeti szakirodalom eddig csak érintőlegesen fog-
lalkozott, így jó okunk lehet arra következtetni, hogy valódi je-
lentőségét nem feltétlenül a hadi érdemeiben kell keresnünk. 
Az offenzív német-római csapatok gyakorlatilag – a terepviszo-
nyokból adódó nehézségeket leszámítva – Székesfehérvárig za-
vartalanul nyomultak előre, miközben Géza herceg és testvérei 
Lengyelországba menekültek, hogy onnan később visszatérve 
szerezzenek érvényt érdekeiknek. Így végső soron egyik fél sem 
kényszerült nagyobb fegyveres harcba bocsátkozni, hiszen fő-
erőik lényegében nem is találkoztak egymással. A Magyaror-
szágra vezetett 11. századi német hadjáratok közül IV. Henrik 
1063. évi katonai akciójához tehát nem fűződik sem jelentős üt-
közet, sem drámai háborús veszteség, sem pedig emlékezetes 
hadvezéri bravúr. Jóval több lehetőséget ad azonban, ha e had-
járatot nem a véghezvitelének körülményei, hanem inkább a 
motivációi felől közelítjük meg. Ugyanis valódi jelentőségét ab-
ból a kontextusból érthetjük meg igazán, amely magát a hadi 
vállalkozást is életre hívta, vagyis a 11. századi magyar dinasz-
tikus trónharcok szemszögéből kell vizsgálódnunk. A tanul-
mány erre tesz kísérletet, közben választ keresve arra is, hogy 

 
1 A hadjárat menetének részletesebb tárgyalása csak a régebbi összefoglaló 
jellegű munkákban olvasható: RÓNAI 1895, 46–47. o.; PAULER 1899, 111–113. 
o.; BÁNLAKY 1929, 97–101. o.; Önálló, elemző célzattal írt tanulmány még 
nem készült róla. 
2 BACHRACH 2015, 1–2. o. 
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vajon mekkora befolyásoló erővel bírt IV. Henrik ezen hadjá-
rata Salamon és a lázadó Béla fiainak hatalmi konfliktusában. 
Mennyiben járult hozzá a vitázó felek közötti kompromisszum 
az 1064–1071 közötti békés belpolitikai időszak létrejöttéhez? 

A német-római uralkodó 1063. évi hadi vállalkozásának 
közvetlen előzményeit az eseménytörténet és a motivációk 
szempontjából célszerű több tényezőre osztanunk. András ki-
rály és Béla herceg viszályának okai, illetve Béla katonai győ-
zelmének visszhangja mellett érdemes külön kitérni Salamon 
kíséretének segélykérésére, amely a birodalom belső konfliktu-
sai miatt évekig megoldatlan problémát jelentett. Valamint a 
német-római belpolitikában ezzel párhuzamosan megjelenő 
igényre – a magyar védencéhez hasonlóan szintén még kisko-
rúként uralkodó – Henrik hadi tetteinek gyarapításáról, hiszen 
a siker nemcsak Salamon, hanem saját maga számára is presz-
tízskérdés volt. 
 
 

A hadjárat forrásai 
 
Elsősorban három nagyobb elbeszélői szövegre, német részről 
az Altaichi Évkönyv3 és Hersfeldi Lampert Évkönyv című munkájá-
nak4 1063. évi bejegyzésére, valamint a hazai történetírói alko-
tások közül az ún. 14. századi krónikakompozíció 97. fejezetére5 
támaszkodhatunk. Emellett rendelkezésünkre áll még néhány – 
az előzőeknél jóval szűkszavúbb – kortársi vagy közel kortársi 
forrás, amelyek szintén megemlékeznek a hadjáratról, mint az 

 
3 Annales Altahenses, 62–64. o.; Magyar fordítása: ÍF 80–82. o. (ford. Makk 
Ferenc). 
4 LMHO, 88 o.; Magyar fordítása: ÍF 104. o. (ford. Thoroczkay Gábor). 
5 SRH I. c. 97. 361–362. o.; Magyar fordítása: KK 66–67. o. (ford. Bollók János). 
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Augsburgi Évkönyv6 és Konstanzi Bernold Krónikája.7 E szövegek 
érdekessége, hogy információik közel megegyeznek, illetve jól 
kiegészítik egymást, továbbá eltérő szemléletmódjuknak kö-
szönhetően a történet eseményeit, szereplőit többféle perspek-
tívából is szemügyre vehetjük. Míg az Altaichi Évkönyv, Kons-
tanzi Bernold és az Augsburgi Évkönyv IV. Henrik tetteit általá-
ban pozitívan, addig Hersfeldi Lampert sok esetben inkább ne-
gatívan ítéli meg. Hazai krónikairodalmunk állásfoglalása sajá-
tos állapotát tekintve – többszöri (át)szerkesztés nyomait őrzi – 
kettős, mind a Henrik által támogatott András és Salamon, 
mind pedig a velük szembenálló Béla és fiai mellett egyaránt 
sorakoztat fel érveket. A hadjárat időtartamának meghatározá-
sához pedig a IV. Henrik által ebben az időben kiadott okleve-
lek dátumai szolgálnak lényeges információkkal.8 A fennma-
radt írásos hagyományt kiegészíti egy képi forrás is, amely a 
Bécsi Képes Krónika kódexében (fol. 35a)9 Henrik és Salamon 
székesfehérvári bevonulását ábrázolja a 97. krónikafejezet inici-
áléjaként. Utóbbi kapcsán mindenképpen megjegyzendő, hogy 
14. századi alkotásról van szó, amelyen egy idealizált, ám so-
katmondó pillanatot örökített meg a miniátor. Ezen IV. Henrik 
serege élén a székesfehérvári bazilika kapujához lép, egyik ke-
zében koronát tart, másik kezével pedig Salamont vezeti. Az áb-
rázolás legszembetűnőbb vonása, hogy a két uralkodót sokkal 
idősebbként – a körülbelül 13 éves Henriket például ősz sza-
kállú férfiként – jeleníti meg, hiszen a valóságban ekkor még 
mindketten gyermekek voltak.10  

 
6 Annales Augustani, 123–136. o., itt 127. o.; Magyar fordítása: ÍF 212–214. o. 
(ford. Thoroczkay Gábor). 
7 Bernoldi Chronicon, 392. o.; Magyar fordítása: ÍF 204–205. o. (ford. Rokay 
Péter). 
8 Ld. Heinrici IV. Diplomata I. 81–146. o. Ezzel még az alábbiakban bővebben 
is foglalkozunk. 
9 Bécsi Képes Krónika, 1370 k..: Országos Széchényi Könyvtár, CLMAe 404. 
10 Az iniciálét ld. a mellékletben. 
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András király és Béla herceg viszályának okairól 
 
A hadjárat eszmei hátterét kétségkívül I. András király és Béla 
herceg „a gonosz emberek átkozott áskálódásai következtében”11 vég-
leg megromlott viszonya adta, amely – mint ismeretes – 1060 
telére fegyveres összecsapásba torkollott. Béla II. Merész Bole-
szláv lengyel fejedelemhez, András pedig IV. Henrik német-ró-
mai uralkodóhoz fordult támogatásért. Az egyik legfontosabb 
német forrás beszámol arról, hogy az első ütközet kudarcát 
részben a német hadvezérek elhamarkodott támadása eredmé-
nyezte, amikor a szövetséges cseh herceg csapatainak bevárása 
helyett Béla seregére rontottak.12 A küzdelemben a magyar her-
ceg kerekedett felül, így a nyugati határ felé visszavonuló And-
rás hadait üldözőbe vette, majd a mosoni kapunál (a mai Mo-
sonmagyaróvár környéke) végleg győzedelmeskedett felettük. 
Míg a hadi szerencse Béla mellé állt, addig a magyar királynak 
tragikus sors jutott: a harc forgatagában lováról leesve összeta-
posták, nem sokkal később öccse foglyaként, a zirci udvarház 
magányában halt meg.13 Ezalatt – még András utasításának 
megfelelően – Anasztázia és a trónörökös Salamon maradék hí-
veinek kíséretében sikeresen átjutott a nyugati határon14 és 
megkezdte sietős útját a Német-római Birodalom szívébe, hogy 
IV. Henrik további segítségét kérje. 

Kérdés, hogy milyen kiváltó okok vezettek el addig, hogy 
a két testvér – a király és a herceg – ellentéte ilyen végletes 
kimenetelt kapjon.A viszály indítékainak feltárásához hazai 

 
11 Bollók János fordítása: KK 63. o.; SRH I. c. 92., 355. o. 
12 LMHO, 78. o.: „Sed marchio et episcopus priores Ungariam ingressi, non expec-
tato duce Boemorum, cum Bele signa contulerunt atque infinitam multitudinem Un-
gariorum peremerunt.” 
13 SRH I. c. 93., 357. o.: „Rex autem Andreas fugit versus Teutoniam, sed evadere 
non potuit, captus est enim ad portas Musun et negligenter detentus in silva Bocon 
ad crucem [sic! (villam)] suam, que dicitur Scirc mortuus est.” 
14 Annales Altahenses, 57. o.: „Regina tamen cum filio et nuru gentisque suae 
prinicpibus in Baioariam simul cum nostris egreditur.” 
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krónikairodalmunk, az ún. 14. századi krónikakompozíció 91. 
és 92. fejezeteiben megőrzött történet15 hozakodik elő kétféle – 
egyébként egymásnak ellentmondó – magyarázattal. Az 
előbbi szerint mivel „a testi szeretet és a vérrokonság érzése álta-
lában akadálya az igazságnak”,16 András az alig ötesztendős fiát, 
Salamont királlyá koronáztatta, s közben a szertartáson el-
hangzott ének szövege alapján (esto dominus fratrum tuorum) 
Béla megértette, hogy őt a gyermek király uralma alá rendel-
ték, emiatt pedig rendkívül megsértődött. A 92. fejezet elő-
adása ezzel szemben egészen más képet tár elénk: mások elbe-
szélése szerint (dicunt alii) Salamon koronázása Béla és fiainak 
beleegyezésével történt; a viszály pedig csak később, bizonyos 
rossz szándékú pusmogók (susurratores) hatására támadt kö-
zöttük. 

A két szövegrész vizsgálatát nehezíti, hogy a krónikakom-
pozíció azon részei közé tartoznak, amelyek ma olvasható álla-
potukban interpoláció gyanúját hordozzák, így keletkezésük 
idejéről, módjáról, valamint tartalmuk értelmezéséről a hazai 
középkorkutatásban eltérő vélemények születtek. Béla (és fiai) 
magatartását kétféleképpen elbeszélő passzusok közül Gerics 
József meggyőzően bizonyította, hogy a 92. fejezet elején olvas-
ható megjegyzés tekinthető az eredetinek, eszerint Salamon 
gyermekkori koronázása (1057/1058)17 – és így trónörökössé 
való minősítése – Béla egyetértésével ment végbe.18 E megálla-
pítást a későbbi kutatás is helyesnek ítélte.19 

 
15 SRH I. c. 91–92., 351–355. o. 
16 Bollók János fordítása: KK 62. o.; SRH I. c. 91., 352. o. 
17 Bár a Pozsonyi Évkönyv 1057-re teszi, a külpolitikai eseményeket figye-
lembe véve valószínűbb az 1057 ősze és 1058 ősze közötti periódusban gon-
dolkodni. Ld. Annales Posoniensis, 125. o.; ÍF 337. o., 1479. jz.; valamint 
ÁRPÁDOK 81., 86., 93–94. o. 
18 GERICS 1961, 82–83. o., különösen 187. jz.; GERICS 1995, 127–128. o. 
19 A „Dicunt alii(…)” kifejezésre hivatkozva Györffy György, majd Kristó 
Gyula is a 92. fejezet Béla egyetértéséről tudósító passzusát tartotta korábbi 
keletkezésűnek és így az eredetinek, ld. GYÖRFFY 1965, 417. o.; KRISTÓ 1974, 
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Sokkal árnyaltabb azonban a 92. fejezet folytatását képező 
ún. várkonyi jelenet20 epizódszerű szövegének datálása, mikor 
a betegeskedő András király a tiszavárkonyi udvarházban egy 
koronát és egy kardot kínál fel fivérének, hogy próbára tegye 
annak hűségét. Ám még előtte embereinek megparancsolta, 
hogyha a herceg a koronáért nyúlna, azonnal öljék meg. Egy aj-
tónálló még időben figyelmeztette Bélát a csapdáról, aki így – 
bár félelemből – végül a kardot választotta.21 Míg e történet lét-
rejöttét Gerics a 11. századra tette, addig – bár más-más szem-
szögből vizsgálódva – Csóka J. Lajos és Kristó Gyula a 12. szá-
zadi keletkezés mellett foglalt állást. 

Gerics érvelésének gerincét többek között a krónikafejezet-
ben fenntartott imádságszöveg jelentette, amelyről Tóth Zoltán 
eredményeire alapozva maga is újabb adalékokkal mutatta ki, 
hogy Salamon 1057/1058-as koronázásakor erősen valószínű-
síthető a Dunstan-Egbert-féle ordo használta, amelynek való-
ban része, azaz Omnipotens det tibi kezdetű imádság, amiből a 
fenntartott esto dominus fratrum tuorum sor is származik.22 
Másrészt a várkonyi jelenetben megjelenő kard, mint a herceg-
ség szimbóluma23 szintén megerősítheti ezt, hiszen az Egbert-
ordo sem sorolja a kardot a királyi hatalom jelvényei közé. 
Vagyis a történetnek egy olyan időszakban kellett keletkeznie, 
mikor a kardot nem a királyi hatalom jelvényei között tartották 
számon, hanem a hercegség szimbólumaként. Mivel a Salamon 
regnálását megtörő mogyoródi csata leírásakor a krónikában 

 
597. o.; A kutatásban legutóbb Bagi Dániel is szintén e mellett foglalt állást: ld. 
BAGI 2017, 238., 278. o. 
20 SRH I. c. 92., 353–355. o. 
21 SRH I. c. 92., 355. o.: „Statim dux cognovit de verbis Nicolai comitis et dixit: 
>>Heabeat filius tuus coronam, qui unctus est, et da mihi ducatum<<. Statimque 

gladium accepit.(…) Sed dux pre timore hoc fecerat.” 
22 GERICS 1995, 125–126., 131. o. Az Egbert-ordo használatát szintén elfogadta 
még: BARTONIEK 1978, 34–35. o.; LADOS 2014, 309–313. o.; BAGI 2017, 224. 
o. 
23 SRH I. c. 92., 354. o.: „Fecitque rex ei coronam iacere ante se super rubeum stra-
mentum et gladium iuxta, qui ducatum designat.” 
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már a hercegi korona mint a hercegi hatalom szimbóluma jele-
nik meg,24 Gerics úgy foglalt állást, hogy „az Egbert-szertartás-
rend alapján készült 92. krónikafejezetet indokoltnak tartom olyan 
szerzőtől származtatni, aki 1074-et megelőzően működött”.25 

Csóka J. Lajos ezzel szemben abból indult ki, hogy Salamon 
koronázásakor nem a korona, hanem a lándzsa (lancea regis) 
volt a királyi hatalom legfőbb jelképe. Ennek megfelelően a vár-
konyi jelenet is csak akkor íródhatott, mikor a korona vált a ki-
rályi hatalom kizárólagos jelképévé, vagyis a 12. században.26 
Kristó Gyula szintén erre az időszakra feltételezte a várkonyi 
jelenet szövegének keletkezését, mégpedig a Hartvik püspök 
által írt István-legendával együtt határozottan Könyves Kálmán 
(1095–1116) uralkodásához kötve. Véleménye szerint a króniká-
ban több helyen megjelenő ideológiai (legitimitás és idoneitás) 
kompromisszum eredményét láthatjuk a várkonyi jelenetben is, 
ahol így kifejezésre kerül mind az András/Salamon, mind a 
Béla-ág érdeke.27 

A 92. fejezetben előadott történet értelmezését és az And-
rás–Béla közti viszály eredetének kérdését új szemszögből vizs-
gálta Bagi Dániel, aki több korabeli külföldi példát felsorolva 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a kard szerepe nemcsak a koro-
názási ordók szemszögéből elemezhető. A kardhordozás, il-
letve maga a kard is az adott uralkodó uralkodni akarását, il-
letve a két fél közti rangbeli különbséget is kifejezte.28 Valamint 
a jelenet végén a kard kiválasztása után András Béla lábai elé 
való leborulása is éppen a király saját hatalmának hangsúlyo-
zását szolgálja a herceggel szemben.29 Bár a történet epikus 
megformáltsága miatt több kutatóban felmerült a népi monda-
világgal, joculatori hagyománnyal való kapcsolat 

 
24 GERICS 1995, 130–131. o. 
25 Uo. 131. o. 
26 CSÓKA 1967, 419. o. 
27 KRISTÓ 1974, 597. o. 
28 BAGI 2017, 218–224. o. 
29 Uo. 225. o. 
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lehetősége,30valószínűbbnek tűnik, hogy itt egy – a középkori 
jogfelfogás talaján mozgó – szimbolikus (feltehetően fiktív) je-
lenettel van dolgunk, amelynek lényege, hogy magyarázatot 
adjon a konfliktusban álló két személy egymáshoz való jogvi-
szonyának megváltozására; „amely két egyenrangú családtag talál-
kozásával kezdődik, de az uralkodó és vazallus távozásával végző-
dik”.31 Csóka J. Lajoshoz és Kristó Gyulához hasonlóan Bagi Dá-
niel is a várkonyi jelenet szövegének keletkezését jelenlegi for-
májában a 12. századra, Könyves Kálmán idejére datálta.32 

András és Béla viszályának valódi, közvetlen okaira azon-
ban krónikairodalmunk csak halvány utalást tesz. A Salamon 
első koronázása kapcsán említett két ellentmondásos passzus 
és a tiszavárkonyi találkozó mindenképpen azt sugallja, hogy 
a vita forrását valahol a gyermek Salamon trónörökössé tétele 
körül kell keresni.33 A kutatás már régóta felfigyelt arra,34 hogy 
a 91. fejezetben és a várkonyi jelenetben olvasható, Andrásra 
nézve negatív megjegyzések összefüggésben állnak a 88. kró-
nikafejezetben előadott országmegosztással, ahol Béla és And-
rás még Salamon születése előtt megegyeztek egymással az or-
szág közös irányításában.35 A krónikaszöveg azon írója, aki 
egyben e betoldások szerzője is lehetett, azt kívánta mindezzel 
érzékeltetni, hogy fia trónörökössé választásával András önös 
érdekeit szolgálta, amivel megszegte a korábban testvérének 
tett ígértét,36 miszerint: „Légy te az örökösöm, és kövess te a király-
ságban!”.37 A kutatás e megjegyzés kapcsán egy meglévő 

 
30 Pl. MIT 27. o.; HORVÁTH 1954, 318. o.; KRISTÓ 1983, 343–344. o. 
31 BAGI 2017, 224. o. 
32 Uo. Uo. 
33 DOMANOVSZKY 1913, 390–398. o.; SZÉKELY 1984, 936. o. 
34 Ld. pl. DOMANOVSZKY uo. 
35 SRH I. c. 88., 344–345. o. 
36 A krónikaszöveg Andrással szembeni negatív beállítása feltehetően Béla es-
küszegését hivatott elfedni, ugyanis a herceg Salamon koronázásakor elfo-
gadta az András által megjelölt utódot, így későbbi lázadásával a trónörö-
kösre tett hűségesküjét szegte meg. BAGI 2017, 237–238. o. 
37 Bollók János fordítása: KK 58.; SRH I. c 88., 345. o. 
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trónöröklési rendet feltételezett, amelyet Béla hivatkozási 
alapként használhatott, mikor magának követelte a trónt és 
fegyvert fogott András ellen.38 Azonban itt feltehetően nem a 
trónöröklési rendből adódott a testvérek közötti konfliktus, 
hanem személyi ellentétből, amelynek magvára ma már csak 
következtetni lehet.39 

Bármiképp is történt, az biztosan kijelenthető, hogy a kül-
politikai események erős hatást gyakoroltak a király és a herceg 
kapcsolatára. Az 1050-es évek végére a Német-római Biroda-
lommal évtizedek óta fennálló ellenséges viszony konszolidá-
lódott. Az így egymás között létrejött békét a felek a korszakban 
szokásos eljárással, dinasztikus házassági szerződéssel erősítet-
ték meg. Ennek megfelelően a békekötés során IV. Henrik né-
met-római uralkodó nővére, a 11 éves Sváb Judit és András leg-
idősebb fia, az ekkor mindössze 5 éves Salamon között eljegy-
zés köttetett,40 amelyet 1058 szeptemberében a Morva folyó 
mellett bonyolítottak le.41 Erősen valószínűsíthető, hogy a béke-
szerződés feltétele lehetett Salamon trónörökössé való válasz-
tása, így az eljegyzés előtt meg kellett koronázni a gyermeket. 
Itt kulcsfontosságú lehet az Altaichi Évkönyv azon 1060. évi meg-
jegyzése, hogy ennél a bizonyos morvamezei békekötésnél Béla 
fiával (feltehetően Gézával) együtt nem volt jelen, emiatt a né-
metek szemében már ekkor gyanúsnak tűntek.42 

A következő évek eseményeinél is a magyar krónikakom-
pozíció szövege folyamatosan utal Salamon fiatal korára, ami 

 
38 A trónöröklési rend kérdéskörének részletes bemutatása jóval nagyobb ter-
jedelmet igényelne, így ezt most mellőznünk kell. 
39 BAGI 2017, 278., 281. o. 
40 Nem dönthető el egyértelműen, hogy 1058 szeptemberében a morvamezei 
találkozón csak az eljegyzés vagy már a házasságkötés is megtörtént. A kuta-
tások többsége a házasságkötést későbbi időponthoz köti, feltehetően a had-
járat után, 1063 szeptemberéhez, ld. ÍF 77. o., 423. jz.; Ellentétes véleményt val-
lott Gerics József, ld. GERICS 1961, 76. o. 
41 PAULER 1899, 105. o. 
42 Annales Altahenses, 56. o.: „(…)cui conventioni regis frater, Bel nomine, cum 
filio non intererat, ideoque nostratibus semper suspecti erant.” 
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szintén központi szerepet játszhatott András és Béla kapcsola-
tának elmérgesedésében: az egyik legfrissebb értelmezés sze-
rint talán feltételezhető, hogy itt Béla a gyermekuralkodó feletti 
gyámság kérdésében került személyi összetűzésbe Andrással. 
Ebben az elsődleges szerep valószínűleg az édesanyát, Anasz-
táziát illette, valamint azokat a további családtagokat és főem-
bereket, akik a gyámságban és a régensi kormányzásban ki-
sebb-nagyobb részhez jutottak. Feltehetően Béla ezekben a 
megegyezésekben kerülhetett olyan – számára akár személyi 
szinten hátrányos – pozícióba, ami miatt fellázadt bátyja aka-
rata és annak hívei ellen.43 
 
 

További motivációk 
 
A tiszamenti, majd mosoni ütközet során elszenvedett vereség, 
a magyar király tragikus halála, a német vezérek (Eppo zeitzi 
püspök, Vilmos és Poto őrgrófok)44 fogságba kerülése, illetve 
András családjának és híveinek kényszerű németföldre mene-
külése mind-mind olyan körülmények voltak, amelyek miha-
marabbi választ igényeltek. A Német-római Birodalom szá-
mára a legnagyobb veszélyt a keleti határ ismételt védtelensége 
jelentette. A kialakult helyzet természetesen a másik oldalon is 
aggodalmakat okozott: Béla győzelme ellenére bármikor joggal 
tarthatott egy erős német-római megtorlástól. 

A lázadó hercegből lett újdonsült magyar uralkodó45 részé-
ről a hazai és német források egyaránt beszámolnak arról, hogy 
különböző módon megpróbálta valamiképpen elegyengetni az 

 
43 BAGI 2017, 281–284. 
44 Annales Altahenses, 56–57. o. 
45 Mügeln Henrik krónikakivonatából közismert adat Béla 1060. december 6-
án történt koronázása. ld. Chronicon Heinrici de Mügeln, 172. o.; PAULER 
1899, 108. o. 
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ellenséges viszonyt és elkerülni a német támadást.46 A többszöri 
békeajánló követjárások mellett például a németföldre távozott 
hívek javainak érintetlenül hagyásával igyekezett támogatókat 
gyűjteni maga köré,47 valamint az idő előrehaladtával a hadi-
foglyokat is fokozatosan szabadon engedte.48 

Nevezetes a foglyul esett, hősiesen küzdő német hadvezé-
rek egyike, Thüringiai Vilmos szász őrgróf esete, akivel Béla si-
keresen megállapodik Zsófia nevű lányának eljegyzéséről, il-
letve házasságáról.49A fogságból hazatérő, majd a mennyasszo-
nyáért visszainduló őrgrófot útközben történt hirtelen halála 
megakadályozta az egyezség teljesítésében, így Zsófia Udalrik 
krajnai őrgrófhoz, Vilmos öccséhez ment feleségül.50 

Béla közeledési kísérleteivel szemben a Német-római Biro-
dalom azonban végig elutasító maradt, szűk hároméves regná-
lását is tulajdonképpen annak köszönhette, hogy a IV. Henrik 

 
46 Annales Altahenses, 62. o.: „(…)et idcirco nimis cepit inquirere, qualiter expedi-
tionem hanc posset praepedire.” 
47 SRH I. c. 94. 359. o.: „Omnium enim, qui secuti fuerant Salomonem regem, uxores 
et filios et omnia, que habebant integra et illesa fecit custodiri, ut ad eum sponte re-
verterentur, bonis suis in pace degerent. Unde plurimi de illis facti fideles redierunt.” 
48 SRH I. c. 93. 357. o.: „Sed et dux Bohemorum captus est et [Codex Sambucus: 
excecatus] sine scitu ducis Bele exoculatus. Villelmus vero et Poth duces adducti sunt 
ad Belam ducem, qui eos liberos abire permissit.” Az előbbi idézet érdekessége, 
hogy említi a cseh herceg Béla tudta nélküli megvakítását, amely más forrá-
sokból nem ismert.; Annales Altahenses, 58. o.: „Bel (…)se a rege pacisci quae 
vellet, per eos, qous cȩperat. Quod cum videret ad votum suum provenire, (…)epis-
copum ultro a captivitate relaxat, alios autem adhuc secum retinuit. (…) Sicque anno 
sequenti etiam reliqui omnes a captivitate sunt relaxati.”; Hersfeldi Lampert csak 
Thüringiai Vilmos szabadon engedéséről emlékezik meg, a többi fogoly elbo-
csátásáról nem ír. 
49 LMHO, 79. o.: „Willihelmus marchio reversus in Thuringiam, dum redire in Un-
gariam et sponsam suam cum magna opum suarum ostentatione adducere pararet, 
inter eundum secunda mansione morbo correptus obiit.”; Valamint az információt 
az Altaichi Évkönyv is megerősíti: ld. Annales Altahenses, 58. o.: „Quod cum 
ille promisisset se facturum dimissus ad partiam rediit moxque diem extremum 
clausit.” 
50 LMHO, 79. o.: „Sponsam eius Ǒdalricus marchio Carentinorum, cognatus eius, 
accepit(…)” 
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mögött álló politikai elitet pillanatnyilag más ügyek kötötték le. 
A német-római uralkodó mellett ekkor régensi szerepet be-

töltő édesanyja, Poitoui Ágnes és főemberei figyelme az itáliai 
eseményekre irányult, ahol a pápaválasztás reformjával Róma 
önállósulni kezdett a német-római befolyás alól. A birodalom 
számára azért jelentett ez égető problémát, mert politikai ha-
talma eddig a befolyása alatt álló egyházon alapult.51 Mikor 
1062-ben Ágnes császárné meghalt, Béla a régenskedés körüli 
zűrzavart kihasználva a keleti osztrák területekre támadt.52 Az 
ifjú IV. Henrik melletti régens szerepét először Anno kölni ér-
sek, majd 1063 júniusától Adalbert brémai-hamburgi érsek 
vette át.53 Utóbbi irányítása alatt született meg a döntés Béla 
uralmának felszámolásáról és a magyar trón visszaszerzéséről 
a szintén gyermek Salamon javára. Reichenaui Bertold munká-
jából tudjuk, hogy az ifjú magyar trónörökös és kísérete először 
Dietpald gróf védelme alá került54 és Melk várában lelt mene-
dékre.55 Az Altachi Évkönyv szerint még 1061 januárjában keres-
ték fel a Regensburgban tartózkodó IV. Henriket és Poitoui Ág-
nes császárnét, akik tudomásul véve a történteket biztosították 
védenceiket a magyar trón visszaszerzésében való segítségük-
ről. Salamont és Juditot maguk mellett tartották, Anasztáziát 

 
51 PÓSÁN 2003, 82–85. 
52 Uo.; ÁRPÁDOK, 91. o. 
53 WEISZHÁR 1998, 49. o. 
54 Bertholdi Chronicon, 189. o.: Első szerkesztés: „Andreas rex Pannoniarum, 
cum a fratre suo regnum sibi circunquaque vastante multas iniurias perpessus fuiset, 
tandem febre pulsatus, omnes thesauros suos in castrum Medilhecka necnon et filium 
suum Henrico regi per Tiedbaldum comitem transmisit.” Másodikszerkesztés: „In 
Ungaria quidam Belo fratrem suum Andream regem iam grandevum regno expulit et 
usque ad mortam preduxit. Hic Andreas a fratre nimis iniuriatus tandem febre pul-
satus, omnes thesauros suos in castrum Medeleka necnon et filium suum Heinrico 
regi per Tietpaldum comitem transmisit.”. Ld. még PAULER 1899, 107. o. 
55 ÁRPÁDOK 91., 94. o.; PAULER 1899, Uo.; BÁNLAKY 1929 (letöltés ideje: 
2018.04.03.: http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0003/171. html) 
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pedig visszaküldték a keleti határvidékre (Osztrák Őrgróf-
ságba),56 feltehetően ismét Melkbe. 

Az Altaichi Évkönyv a hadjárat konkrét megindításának kö-
rülményeit tárgyalva két, a vizsgálódásunk szempontjából rop-
pant fontos információt közöl. Egyrészt az 1063 augusztusában 
megtartott mainzi birodalmi gyűlés leírását – ahol a német-ró-
mai uralkodó és főemberei (köztük Northeimi Ottó bajor her-
ceg)57 elhatározták, hogy a hadi vállalkozásra még ezen a nyá-
ron sor kerül – a német annales ezt a következőképpen vezeti 
fel. „(…) A király pedig és az ország főemberei szerfelett aggódtak 
amiatt, hogy a király nővérét és annak férjét már jóval korábban kiűz-
ték országukból, és ennek ellenére még semmi olyasmi nem történt, 
amit a királyi tisztséghez méltónak lehetne nevezni”.58 Számunkra itt 
most az idézett passzus utolsó két tagmondata a leglényege-
sebb (et necdum contra haec quicquam erat gestum, quod regio 
honori duceretur dignum), amely a királyi tisztséghez kötődő 
erényként jelöli meg a német-római uralkodó szövetségeseivel 
– egyben rokonaival – történt múltbeli sérelmek orvoslását. Is-
merve az előzményeket, fontos megemlíteni, hogy jelen esetben 
nemcsak egy becsületbeli ügy megoldásáról van szó, hanem 
egy korábban tett ígéret teljesítéséről is,59amely különböző po-
litikai okok következtében két évig váratott magára. 

 
56 Annales Altahenses, 57. o.: „Natale caesar Mogontiaci celebravit, mox post sanc-
tam theophaniam Radisponam cum matre venit. Illuc ergo occurit vidua regis Unga-
rici cum filio nuruque, quam tamen statim remisit rex in orientalem marcham Boia-
riae, illic praecipiens ei de suo servire, filium autem eius sororemque propriam abduxit 
secum in Franciam, donec pertractasset sapienti consilio principum suorum, qualiter 
ipsis recuperaret, quod amiserant, regnum.” 
57 Northeimi Ottó bajor herceg közvetlen közreműködéséről Hersfeldi Lam-
pert emlékezik meg: LMHO, 130. o.: „Hunc siquidem regina Ungariorum, mater 
Salomonis regis, duci Baioariorum Ottoni dono dederat, cum eo suggerente atque an-
nitente rex filium eius in regnum paternum restituisset.” 
58 Makk Ferenc fordítása: ÍF 80. o.; Annales Altahenses, 62. o.: „Rex autem re-
ginque principes nimis anxii erant, quoniam soror regis cum viro suo iam pridem 
expulsi erant de regno suo, et necdum contra haec quicquam erat gestum, quod regio 
honori duceretur dignum.” 
59 Ld. az 60. lábjegyzetet, Annales Altahenses, 57. o. 
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Ehhez szorosan kapcsolódik a másik, szempontunkból 
szintén nem kevésbé lényeges információ, hogy „ez a jövendőbeli 
hadjárat volt az ifjú király első hadjárata” és ezért „mindenki – amint 
csak képes volt – rendkívüli buzgalommal igyekezett magát erre fel-
készíteni”.60Tehát mindebből világosan kiolvasható, hogy az 
1063 szeptemberében lejzajlott magyarországi hadjárat IV. 
Henrik (és támogatói) számára egy sajátos politikai perspektí-
vából nézve igen fontos mérföldkövet jelentett. Ez magába fog-
lalta egyrészt az uralkodó hatalomgyakorlásához, az uralko-
dásra való alkalmassághoz szükséges képességek egyik legfon-
tosabb elemét, a hadi dolgokban való jeleskedést (gesta milita-
ria), másrészt mindez siker esetén nemcsak Henrik, hanem fő-
emberei politikai hatalmának további, zökkenőmentes biztosí-
tásának eszközeként is funkcionált. A hadi tettek gyarapítása 
pedig Henrik fiatal korára nézve (már csak azért is, mert regná-
lása alatt ez volt az első ilyen eset!) személyes presztízskérdést 
jelentett. A hadi tettekben való jeleskedés érzékeltetéséhez még 
hozzátartozhat az évkönyvszövegben Béla ravaszkodásának 
felismerése és ravaszkodással való kivédése,61 valamint esetleg 
idekapcsolhatók még azok az érzékletes leírások, amelyek a 
hadjárat közben adódó nehézségeken, akadályokon való átlen-
dülést mutatják be (például az átjárhatatlan gyepűrendszeren 
való sikeres átjutás, Mosonvár ostroma, valamint a tény, hogy 
a sereg lényegében veszteségek nélkül vonul be az országba, il-
letve a központot jelentő Székesfehérvárra). 
 
 

 
 
 

 
60 Makk Ferenc fordítása: ÍF 80. o.; Annales Altahenses, 62. o.: „(…)et quoniam 
haec futura erat iuvenilis regis expeditio prima, unusquisque, prout potuit, se ad hanc 
summopere praeparare studuit.” 
61 Annales Altahenses, 63. o.: „Eius autem ars arte deludebatur, quia spes pacis 
verbis ei dabatur, re autem vera bellum ingeri parabatur.” 
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A hadjárat menete a korviszonyok és a forráskritika 
tükrében 
 
A 11. századi hadi események általános problémája, hogy a 
fennmaradt források beszámolói csak igen kevés esetben őriz-
tek meg statisztikai adatokat az egymással küzdő ellenfelekről, 
vagy ha mégis, akkor azok túlzó számokat említenek. A túlzás 
oka persze többféle lehet: származhat a forrás szerzőjének in-
formációhiányából, de sokszor előfordul, hogy a túlzás szándé-
kos, ezáltal növelve a csatázók erejét (például az ellenfél had-
erejének felmagasztalása, így a velük szembenállók küzdelmé-
nek hősiesebbé tétele). Mint említettük, az 1063. évi hadjárat 
szerencsésnek mondható abból a szempontból, hogy az erről 
beszámoló források információi közel megegyeznek, illetve ki-
egészítik egymást. Különleges szerep jut ebben IV. Henrik ez 
évben kiadott okleveleinek, amelyek keltezési ideje és helye se-
gítségével két tényező meghatározására is lehetőség nyílik. 
Egyrészt a hadjárat időtartamának, másrészt a támadó német-
római sereg útvonalának óvatos becslésére. 

IV. Henrik ismert oklevelei közül az utolsó, amelyet a bi-
rodalom területén kiadott, 1063. augusztus 20-án, Erlangen-
ben keletkezett.62 Ezt követően már a hadjáratból visszafor-
dulva adott ki újabb oklevelet, amelynek időpontja 1063. 
szeptember 27. és kiadási helye „An der Fischa”, vagyis a Fi-
scha folyó mellett, tehát már a Német-római Birodalom terü-
letén.63 Ezen adatok alapján azt mondhatjuk, hogy az augusz-
tus közepén lezajlott mainzi birodalmi gyűlést64 követően alig 
fél hónap alatt összegyűlt a magyarországi támadásra szánt 
haderő, amely szeptember elején már a magyar határnál járt.65 
Hogy pontosan mekkora lehetett az offenzív német-római 

 
62 Heinrici IV. Diplomata I. 144–145. o. 
63 Uo. 145–146. o. 
64 Ld. KNONAU 1890, 342. o. 
65 ÍF 81. o., 449. jz. 
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sereg, arról nincsenek adataink. Óvatos becslés alapján a biro-
dalom maximális haderejének létszáma egy 981. évi forrásból 
kiindulva kb. 10.000 fő körül mozoghatott, de természetesen 
ez a létszám sosem volt jelen egyszerre egy helyen,66 így felte-
hetően közvetlenül IV. Henrik kíséretében és a hadjáratban 
résztvevő főemberek magánseregeiben gondolkodhatunk. 
Annyi bizonyos, hogy ennek mindenképpen nagyobbnak kel-
lett lennie Béla (illetve fiai) pillanatnyilag rendelkezésre álló 
seregénél, hiszen a magyar király halála után annak fiai nem 
vállalták fel a nyílt harcot, inkább időnyerés céljából a hátrálás 
mellett döntöttek. 

A hadjáratra induló német-római sereg – amennyiben 
Anasztázia magyar királynőt továbbra is ott szállásolták el – le-
hetséges, hogy Melk várának érintésével közelítette meg a ma-
gyar határt. Ez azért is tűnhet lehetséges útvonalnak, mert a leg-
célszerűbb haladási irány Erlangen felől a Duna vonalának kö-
vetése, amely során Melk is útba eshetett. Innen pedig a magyar 
határ, illetve Győr-Moson környéke már viszonylag rövid idő 
alatt megközelíthető volt. 

A védekezés során a magyar taktika a korábban bevett mó-
don érvényesült: a Kárpát-medence rendkívül kedvező termé-
szeti adottságai (hegyláncok, centrális vízhálózat) mellett elsőd-
leges védelmet jelentett a feltehetően már Szent István óta meg-
lévő gyepűrendszer, amelynek védművei a természeti tájat kö-
vetve hatékonyan zárták le a stratégiailag fontos útvonalakat.67 
Ma már bizonyos, hogy ez a védelmi rendszer több rétegből állt, 
a gyepűvonal mögött lakatlan vagy ritkán lakott területek vol-
tak (gyepűelve), amelyeket a határ védelmét ellátó őrök tartot-
tak megfigyelés alatt.68 A 11. századi német-római hadjáratokat 
áttekintve megállapítható, hogy ennek a védelmi rendszernek a 
megtörése rendkívül nehéz feladat volt a támadók számára. 

 
66 BOROSY 1992, 12. o. 
67 HADTÖRTÉNET 18–25. o. 
68 KRISTÓ–MAKK–SZEGFŰ 1973, 642. o.; BOROSY 1977, 543. o.; ZSOLDOS 
2000; SZABADOS 2004, FONT 2005, 190–191. o. 
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Lényegében mindig két lehetőség állt előttük: vagy körülmé-
nyes módon megkerülik, vagy valamiképpen megszerzik a 
Duna feletti ellenőrzést.69 A leghatékonyabb és egyben a leg-
gyorsabb megoldás viszont egy harmadik opció, ami csak kü-
lönleges esetekben állt rendelkezésre. Ha voltak magyar segí-
tők, akkor általuk sikerült átjutni a határon. Hasonlóan Orseolo 
Péter támogatásához, az 1063. évi hadjárat esetében is az utóbbi 
módon tudott a német-római sereg átkelni a határon. 

Kérdés, hogy hol kerülhetett sor a határon való átkelésre. 
Az Altaichi Évkönyv annyit ír, hogy a magyar segítők egy náda-
son – tehát mocsaras területen – vezették keresztül a német se-
reget. Az átkelés nehézsége miatt egy kisebb egység előrement. 
Miután ez sikeresen átkelt a vizenyős terepen, kétnapi járóföld 
után jutott el Mosonvárhoz, amely alatt véletlenszerűen talál-
kozott a hátul maradt – és időközben előrenyomult – nagyobb 
seregrésszel, amelyek együttesen ostromolták meg az erődít-
ményt.70 A mindenképp túlerőben lévő német-római haderő 
könnyedén elfoglalta Mosonvárat, majd ezen a ponton az év-
könyvíró kiemeli, hogy mindezek után „a király egész hadseregé-
vel épségben bevonul Magyarországra.”71 Tehát a támadók ezek 
után hagyták maguk mögött a határvidéket. 

Az átkelést követően minden a században lezajlott német-
római támadásnak szembe kellett néznie a magyarok által elő-
szeretettel alkalmazott ún. felperzselt föld taktikájával,72 amely-
nek lényege, hogy szándékosan kerülve a nyílt ütközetet a lát-
szólag visszavonult magyar sereg maga mögött hátrahagyott 
területeket lakatlanná (felperzseltté) tette, aminek következté-
ben az offenzív sereg sorai élelemhiánytól és a portyázó csapa-
tok zaklatásaitól szenvedve egyre inkább megbomlottak. Ezzel 
szorosan összefüggött a hadseregellátás problémája, amelyre a 

 
69 VESZPRÉMY 2013, 193–194. o.; BRADÁCS 2013, 56–57. o. 
70 Annales Altahenses, 63. o. 
71 Makk Ferenc fordítása: ÍF 81. o.; Annales Altahenses, Uo.: „(…)rex cum omni 
exercitu salvo Ungariam ingreditur.” 
72 SZABADOS 2004, 44–45. o. 
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korszakban általában nem helyeztek túl nagy hangsúlyt, holott 
a magyarországi viszonyokat tekintve is legtöbbször ennek volt 
köszönhető a támadó német-rómaiak kudarca.73 Mindez a vé-
dekező magyar fél számára is jelentős veszélyt hordozott, hi-
szen az ellátás és a logisztika megoldása ugyanolyan erőt pró-
báló kihívást jelentett.74 Ugyanakkor a Kárpát-medence védel-
mének kiépítési módja jól mutatja, hogy azzal a magyarok is tö-
kéletesen tisztában voltak, hogy a támadó fél számára ez szin-
tén súlyos probléma, ezért tudatosan törekedtek az ország bel-
sejébe vezető út megnehezítésére.75 

Henrik hadereje további ellenállást azért nem tapasztalha-
tott, mert ekkorra bekövetkezett az ellenkirály, Béla ha-
lála,76ezutánfiai Lengyelországba menekültek. Az írott kútfők 
beállítása itt korántsem egységes, ugyanis az Altaichi Évkönyv-
vel szemben mind a hazai krónikakompozíció, mind Hersfeldi 
Lampert leírása azt érzékelteti, hogy Henrik serege Salamon-
nal együtt csak Béla halálát követően indult Magyarországra. 
A beállításbeli különbség azonban leginkább az Altaichi Év-
könyv és a krónikakompozíció között ragadható meg legin-
kább. 

Az előbbi szerint Béla Mosonvár ostroma idején még élet-
ben volt, s a német-római haderő sikere hallatán „kilehelte lel-
két”.77 A 14. századi krónikakompozíció ellenben arról tudósít, 
hogy „Salamon király miután értesült Béla király haláláról, sógorá-
hoz, a német császárhoz ment, és azt kérte tőle, hogy szerezze vissza 
neki a magyar királyságot.”78 Az elbeszélés kettősségére már 
Kristó Gyula is felhívta a figyelmet, hogy az Altaichi Évkönyv 
által előadott tényekkel szemben a 97. krónikafejezet előbb 

 
73 BRADÁCS 2013, 45., 58. o. 
74 VESZPRÉMY 2013, 191–192. o. 
75 Uo. 194. o. 
76 A Zágrábi Krónika szerint 1063. szeptember 11-én. Ld. Chronicon Zagrabi-
ense, 208–209. o.; MAKK 1998, 143. o. 
77 Annales Altahenses, 63. o. 
78 Bollók János fordítása: KK 66. o.; SRH I. 361. o. 
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idézett első mondata egy olyan perspektívát ad, amely szerint 
Salamon lényegében elismeri azzal Béla uralmának jogossá-
gát, hogy csak annak halála után folyamodik a német-római 
uralkodóhoz segítségért, és tér vissza Henrik seregével Ma-
gyarországra.79 

A források a határvidéken való átjutást követően egyönte-
tűen arról számolnak be, hogy a német-római sereg lényegében 
akadálytalanul nyomult egészen Székesfehérvárig, ahol meg-
történt Salamon uralmának elfogadtatása.80 Mindenképpen ki-
emelendő tény, hogy bár az Augsburgi Évkönyv alávetést említ, 
valójában ekkor Salamon nem IV. Henrik hűbéreseként, hanem 
szövetségeseként foglalja vissza a magyar trónt.81 

Az Altaichi Évkönyv és a 14. századi krónikakompozíció 
egyaránt fenntartotta azt az információt, miszerint a hadjáratot 
követően Salamon a Székesfehérvárott tartózkodó IV. Henriket 
és a német-római sereg vezetésében résztvevő főembereket bu-
sás jutalomban részesítette.82 Közismert, hogy ehhez érdekes 
adalékkal szolgál Hersfeldi Lampert egy, az 1071. évi bejegyzé-
sében előadott történettel, amely Henrik egyik bizalmas híve, 
Liupold szerencsétlen haláláról tudósít.83 Eszerint a német ki-
rály többedmagával játékból versenyezve vágtázott, mikor a lo-
váról leesett Liupold életének saját kardja vetett véget. Lampert 
szerint ez a kard volt az, amit Salamon édesanyja, Anasztázia 
magyar királynő az 1063. évi hadjárat egyik vezérének, Nort-
heimi Ottónak még Székesfehérvárott ajándékozott.84 A balese-
tet pedig Liupolddal szembeni istenítéletként értelmezi, amely 
azért következett be, mert a korábban Salamon trónjának visz-
szaszerzésében segédkező Ottó a későbbi politikai harcok során 

 
79 KRISTÓ 1974, 608–609. o. 
80 Ld. SRH I. 361. o.; Annales Altahenses, 63–64. o.; LMHO, 88. o. 
81 Annales Augustani, 127. o.; ÁRPÁDOK 94. o.; KRISTÓ 2007, 123. o.; MAKK 
1993, 97. o. 
82 Ld. Annales Altahenses, 63–64. o.; SRH I. 361–362. o. 
83 LMHO, 129–131. o. 
84 Ld. a 60. lábjegyzetet. 
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Henrik egyik legnagyobb vetélytársává vált, és Liupold volt az, 
aki Henriket Ottó elűzésére buzdította. Ezenkívül pedig a kar-
dot Attila hun király legendás kardjával tartja azonosnak. 
Utóbbi megjegyzés alapján a ma is meglévő harci eszközt – 
ugyanis a jelenleg Bécsben őrzött 10. századi szablyáról van szó 
– a hagyomány is Attila-kardként nevezi.85 

Mivel ismeretes, hogy Northeimi Ottó 1061-ben nyerte el a 
bajor hercegi rangot,86 és a mainzi birodalmi gyűlést követően 
Anasztázia magyar királynő 1061–1063 között a német-római 
uralkodó parancsára a Bajor Hercegség keleti tartományában 
(Osztrák Őrgrófság) kapott szállást,87 úgy véljük, talán lehetsé-
ges, hogy ezt az értékes kardot Ottó nemcsak a hadjáratban való 
közreműködéséért,88 hanem a 2-3 évi ellátásért is kaphatta 
Anasztáziától. 
 
 

Összegzés 
 
IV. Henrik német-római uralkodó 1063. évi magyarországi had-
járatának gyors sikerét leginkább a szerencsés körülményeknek 
köszönhette, hogy az ifjú magyar trónörökös, Salamon révén 
könnyedén átjutott a határvédelmen, valamint Géza és László 
menekülése miatt csak minimális ellenállással találkozott. Így 
bár látszólag e hadi vállalkozás nem rendelkezik kiemelkedő 
hadi érdemekkel, mégis motivációi és következményei tekinte-
tében jelentősége vitathatatlan. Henrik (és a mögötte álló német 
politikai elit) számára a sikeres hadjárat kiváló lehetőség volt a 
fiatal király uralkodásra való alkalmasságának bizonyítására 
(hadi tettekben való jeleskedés). Salamon és hívei kezébe pedig 
olyan ütőkártya került ezáltal, ami mindenképpen előnyös 

 
85 Ld. pl. TÓTH 1930; HÓMAN 2003, 122–125. o. 
86 Ld. pl. BECHER 1999 
87 Ld. a 56. lábjegyzetet. 
88 Ld. a 57. lábjegyzetet. 
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tárgyalópozíciót jelentett a később visszatérő Gézával és Lász-
lóval 1064-ben megkötött béke létrejöttében. Vér nélkül. 
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Melléklet 
 

 
A Képes Krónika 97. fejezetének iniciáléja 

  



Ignácz Ágoston 

99 

Felhasznált irodalom 
 
Források 
Annales Altahenses = Annales Altahenses maiores. Monumenta 
Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germanicarum IV. Ed. 
Edmundus OEFELE, Hannoverae, 1891. 
Annales Augustani = Annales Augustani. In: Monumenta Ger-
maniae Historica.  Scriptores. III. Ed. Gregorius Heinricus 
PERTZ, Hannoverae, 1839. 123–136. o. 
Annales Posonienses = Annales Posonienses, ed. Alexander 
DOMANOVSZKY. In: Scriptores Rerum Hungaricarum. vol. I. 
Ed. Emericus SZENTPÉTERY, Academia, Budapest, 1937. rep-
rint: Budapest, Nap Kiadó, 1999. 119–127. o. 
Bernoldi Chronicon = Bernoldi Chronicon 1054–1100. In: Monu-
menta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germanicarum. 
Nova Series. XIV. Ed. Ian S. ROBINSON, Hannoverae, 2003. 383–
540. o. 
Bertholdi Chronicon = Bertoldi Chronicon 1054–1080. In: Monu-
menta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germanicarum. 
Nova Series. XIV. Ed. Ian S. ROBINSON, Hannoverae, 2003. 161–
381. o. 
Chronicon Heinrici de Mügeln = Chronicon Heinrici de Mügeln 
Germanice conscriptum, ed. Eugenius TRAVNIK. In: Scriptores 
Rerum Hungaricarum. vol. II. Ed. Emericus SZENTPÉTERY, 
Academia, Budapest, 1938. reprint: Nap Kiadó, Budapest, 1999. 
87–223. o. 
Heinrici IV. Diplomata I. = Heinrici IV. Diplomata. vol. I. (1056–
1076). Monumenta Germaniae Historica. Diplomata Regum et 
Imperatorum Germaniae. Ed. Dietrich von GLADISS, Alfred 
GAWLIK, München, 1941. 
ÍF = Írott források az 1050–1116 közötti magyar történelemről. Az 
előszót írta, a szövegeket válogatta, a kötetet szerkesztette 
MAKK Ferenc – THOROCZKAY Gábor, Szegedi Középkorász 
Műhely, Szeged, 2006. 
KK = Képes Krónika. Fordította BOLLÓK János, a fordítást 



Vér nélkül. IV. Henrik 1063. évi magyarországi hadjáratáról 

100 

gondozta és a jegyzeteket készítette SZOVÁK Kornél és 
VESZPRÉMY László, Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 
LMHO = Lamperti Monachi Hersfeldiensis Opera. Monumenta 
Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germanicarum XXXVIII. 
Ed. Oswaldus HOLDER-EGGER, Hannoverae et Lipsae, 1894. 
SRH I. = Chronici Hungarici compositio saeculi XIV, ed. Alexan-
der DOMANOVSZKY. In: Scriptores Rerum Hungaricarum. vol. 
I. Ed. Emericus SZENTPÉTERY, Academia, Budapest, 1937. rep-
rint: Nap Kiadó, Budapest, 1999. 219–505. o. 
 
Szakirodalom 
ÁRPÁDOK = KRISTÓ Gyula – MAKK Ferenc: Árpádok – Feje-
delmek és királyok. Szukits, Szeged, 2000. 
BACHRACH 2015 = BACHRACH, David: Feudalism, Romati-
cism, and Source Criticism: Writing the Military History of Salian 
Germany. In: Journal of Medieval Military History. Edited by 
John France, et al, The Boydell Press, Woodbridge, 2015. 1–25. o. 
BAGI 2017 = BAGI Dániel: Divisio regni. Országmegosztás, trón-
viszály és dinasztikus történetírás az Árpádok, Piastok és 
Přemyslidák birodalmában a 11. és korai 12. században. Kronosz, 
Pécs, 2017. 
BARTONIEK 1978 = BARTONIEK Emma: A magyar királykoro-
názások története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 
BÁNLAKY 1929 = BÁNLAKY (Breit) József: A magyar nemzet 
hadtörténelme III. Bp. 1929. Elektronikus verzió: 
http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/index.html 
(2018.04.07.) 
BECHER 1999 = BECHER, Matthias: Otto von Northeim. In: 
Neue Deutsche Biographie. Band 19, Duncker & Humblot, Ber-
lin, 1999, 671. o. 
BOROSY 1977 = BOROSY András: Határőrség és határőrök az 
Árpádok korában. Hadtörténelmi Közlemények, 1977/4. 543–
557. o. 
BOROSY 1992 = BOROSY András: Hadsereglétszámok a X–XIV. 
században. Hadtörténelmi Közlemények, 1992/4. 3–32. o. 



Ignácz Ágoston 

101 

BRADÁCS 2013 = BRADÁCS Gábor: Hadellátás az Ottók és a 
Száliak korának hadszervezetében, 919–1125. In: „A hadtáp volt 
maga a fegyver”. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Zrínyi 
Kiadó, 2013. 45–58. o. 
CSÓKA 1967 = CSÓKA J. Lajos: A latin nyelvű történeti irodalom 
kialakulása Magyarországon a XI–XIV. században. Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1967. 
FONT 2005 = FONT Márta: A keresztény nagyhatalmak vonzá-
sában. Balassi Kiadó, Bp., 2005. 
GERICS 1961 = GERICS József: Legkorábbi gesta-szerkesztéseink 
keletkezésrendjének problémái. Akadémiai Kiadó, Bp., 1961. 
GERICS 1995 = GERICS József: A magyarországi királykoroná-
zás szertartásáról az 1050-es években. In: GERICS József: Egyház, 
állam és gondolkodás Magyarországon a középkorban. METEM, 
Bp., 1995. 121–132. o. 
GYÖRFFY 1965 = GYÖRFFY György: Honfoglalás előtti népek 
és országok Anonymus Gesta Hungarorumában. Ethnographia 
1965. 411–434. o. 
HADTÖRTÉNET = Magyarország hadtörténete I. Főszerk.: 
HERMANN Róbert, Zrínyi Kiadó, Bp., 2017. 
HORVÁTH 1954 = Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű  iro-
dalmunk stílusproblémái. Akadémiai Kiadó, Bp., 1954. 
KNONAU 1980 = KNONAU, Gerold Meyer von: Jahrbücher des 
Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V. Bd. I. In: 
Jahrbücher des Deutschen Geschichte. Leipzig 1890. 
KRISTÓ 1974 = KRISTÓ Gyula: Legitimitás és idoneitás. Adalé-
kok Árpád-kori eszmetörténetünkhöz. Századok 1974/3. 585–
621. o. 
KRISTÓ 1983 = KRISTÓ Gyula: XI–XII. századi epikáink és az 
Árpád-kori írásos hagyomány. In: KRISTÓ Gyula: Tanulmányok 
az Árpád-korról. Magvető, Bp., 1983. 330–353. o. 
KRISTÓ 2007 = KRISTÓ Gyula: Magyarország története 895–
1301. Osiris, Bp., 2007. 
KRISTÓ–MAKK–SZEGFŰ 1973 = KRISTÓ Gyula–MAKK Fe-
renc–SZEGFŰ László: Szempontok és adatok a korai magyar 



Vér nélkül. IV. Henrik 1063. évi magyarországi hadjáratáról 

102 

határvédelem kérdéséhez. Hadtörténelmi Közlemények 1973/4. 
639–660. o. 
LADOS 2014 = LADOS Tamás: A Monomakhos-korona és I. 
András koronázása. FONS 2014/3., 289–314. o. 
MAKK 1993 = MAKK Ferenc: Magyar külpolitika (896–1196). 
Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 1993. 
MAKK 1998 = MAKK Ferenc: Salamon és I. Géza viszálya. In: 
MAKK Ferenc: A turulmadártól a kettőskeresztig. Szegedi Kö-
zépkorász Műhely, Szeged, 1998. 143–161. o. 
MIT I. = A magyar irodalom története I. Szerk.: KLANICZAY 
Gábor, Akadémiai Kiadó, Bp., 1962. 
PAULER 1899 = PAULER Gyula: A magyar nemzet története az 
Árpádházi királyok alatt. I. Athenaeum Kiadó, Bp., 1899. 
PÓSÁN 2003 = PÓSÁN László: Németország a középkorban. 
Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2003. 
RÓNAI 1895 = RÓNAI Horváth Jenő: Magyar hadi krónika I. A 
honfoglalástól a mohácsi vészig. A Hadtörténelmi Közlemények 
1895. évi melléklete. Bp., 1895. 
SZABADOS 2004 = SZABADOS György: A magyar honvédelem 
a német háborúk idején 1030–1052. In: Gyepűk, városok, erődít-
mények és egyéb honvédelmi létesítmények a Kárpát-medencé-
ben (895–1920). Szerk. FRISNYÁK Sándor–CSIHÁK György. 
Nyíregyháza–Zürich, 2004. 35–45. o. 
SZÉKELY 1984 = SZÉKELY György: Koronaküldések és király-
kreálások a 10–11. századi Európában. Századok 1984/5. 905–
949. o. 
TÓTH 1930 = TÓTH Zoltán: Attila’s Schwert. Bp., 1930. 
VESZPRÉMY 2013 = VESZPRÉMY László: Szempontok az Ár-
pád-házi hadseregellátás problémájához. In: „A hadtáp volt 
maga a fegyver”. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Zrínyi 
Kiadó, 2013. 189–211. o. 
WEISZHÁR 1998 = WEISZHÁR Attila – WEISZHÁR Balázs: Né-
met királyok, római császárok. Maecenas, Budapest, 1998. 
ZSOLDOS 2000 = ZSOLDOS Attila: Confinium és marchia. Szá-
zadok 2000/1. 99–116. o. 



 

103 

 

KISS MÁRTON 
 

A BLENHEIMI CSATA (1704) 
ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEI 

 
 
1704. augusztus 13-án egy bajorországi mezőn Blindheim mel-
lett az akkori Európa két legerősebb hadserege állt szemben 
egymással. Egyik oldalon XIV. Lajos francia király és szövetsé-
gese, Miksa Emánuel bajor választófejedelem, a másik oldalon 
a „Nagy Szövetség” (Grand Alliance) és a Német-római Csá-
szárság állt. A spanyol örökségért vívottháborút (1701-1714) 
többen az újabb százéves háborúnak (1688-1815) tartották, ami 
az európai erőegyensúlyért vívott küzdelem következő állomá-
sát jelentette. A csata viszonylag rövid ideig tartott (18 óra), és 
a végkimenetel szempontjából fontoskövetkezményekkel járt: a 
francia hadsereg „döntő” vereségével a császári főváros (Bécs) 
megmenekült, a háború így tovább folytatódhatott a közös el-
lenfél ellen. 

Írásomban egy kiemelkedő, az angol és európai történettu-
dományban is jelentős ütközeten keresztül kívánom bemutatni 
egy csata lehetséges elemzési lehetőségeit és kereteit, illetve 
azok hatását a mai szemléletünkre, kezdve az elnevezés körüli 
polémiákkal. A tanulmány célja az esemény kritikai szemlélete, 
illetve az ezzel foglalkozó szakirodalmak véleményének argu-
mentálása és keretbe rendezése. A téma relevanciáját annak eu-
rópai és magyar kapcsolódási pontjai adják, amelyek később 
újabb lehetőséget adhatnak további események hasonló vizsgá-
latához. A munkához felhasznált szakirodalmak köre nagymér-
tékben a csatával kapcsolatos munkák közül került ki, így fő-
ként a hadtörténészi konstrukciókkal foglalkoztam tanulmá-
nyom megírása során. 
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A blenheimi csata elnevezése 
 
A csata egyik értelmezési keretét annak elnevezése adhatja. A 
résztvevők számára ugyanis az ütközet nem azonos néven ma-
radt fent, francia és angol területen kapott új nevet. Az angol-
szász szakirodalomban a „Blenheim” nevet használják, ami a 
közelben lévő „Blindheim” településről kaphatta a nevét. Más 
– főként német nyelvű – szakirodalomban a „Höchstädt” nevet 
preferálják, ami főként a német nyelvű szakirodalomban – és 
ezzel együtt magyar területen – honosodott meg. A brit törté-
nészek többsége viszont hallani sem akar erről a névről, és 
szinte értetlenül állnak előtte.1 A német szakirodalom megkü-
lönböztet két, egymástól egy év különbséggel lezajlott 
„höchstädti csatát” 1703-ból és egy évvel későbbről.2 Az itt szer-
zett tapasztalat később nagy mértékben segítette Marlborough-
t a csata haditervének kidolgozásakor, vagyis mondhatjuk azt, 
hogy már csak ebből az indokból is érthető a német szakiroda-
lom elnevezésének alkalmazása. 
 
 

Blenheim helye a brit hadtörténetírásban 
 
Az első történészi narratíva a 19. század közepén (1851) jelent 
meg Sir Edward Creasy (1812–1878) tollából. Könyvében a „vi-
lág 15 legnagyobb csatáját” dolgozta fel Marathóntól (Kr.e. 490) 
Waterlooig (1815).3 Az 1915-ös kiadáshoz fűzött előszó kitű-
nően fogalmazza meg Creasy munkamódszerének lényegét. 
Véleménye szerint a szerző döntése mindenféleképpen önkén-
tes, azonban ez nem lehet a kritika alapja, mivel Creasy a civili-
zációk (birodalmak, államok) küzdelmét látta az ütközetekben. 
Ily módon nem egyedül a csatákkal foglalkozott, hanem 

 
1 CUST 1857, 66. o. 
2 DUPUY-DUPUY 1986, 618. o. 
3 CREASY 1915. 
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utólagos hatásukkal is, ami ténylegesen „döntővé” tette azo-
kat.4 Végignézve a választott ütközeteket, jól látható, hogy a 
szerző Marathónnal (Kr.e. 490), Tours-ral (Kr.u. 732), Valmyval 
(1790) és Waterlooval (1815) egy polcra helyezte a csatát.5 A 
(had)történészi narratívából jól látszik, hogy Marlborough-t – 
módszerei miatt – Creasy Hannibalhoz hasonlítja, aki jól hasz-
nálta a lovasságot a csatákban.6 

Hilaire Belloc Blenheimról szóló munkájában kiemeli Marl-
borough stratégiai zsenijét, ami közrejátszott abban, hogy 1704-
ben az addig előnyben lévő francia csapatok vereséget szenved-
tek. Véleménye szerint – és ez a döntő csaták elméleténél még 
visszaköszön – a blenheimi ütközet után a franciák hét év alatt 
tudták csak döntetlenre „menteni” a háború eredményét. Ez an-
nak a fényében érdekes gondolat, hogy – ahogyan a későbbiek-
ben láthatjuk – nem ez volt a háború egyetlen nagy szárazföldi 
ütközete.7 Kritikusan kezelve Creasy elméletét Belloc kiemeli, 
hogy a hadsereg létszámának közel a harmadát tették ki az an-
gol csapatok, vagyis nehéz lenne a blenheimi győzelmet egye-
dül az ő sikerüknek leírni.8 Véleménye szerint a „blenheimi 
csata” három nagyobb fázisból állt: az első fázis Marlborough 
és Badeni Lajos találkozójáig tartott, amikor elfoglalták Do-
nauwörth erődjét. A második fázis Tallard előretörését foglalta 
magába, míg a harmadik Savoyai Jenő megjelenését és Marlbo-
rough-val való egyesülését. A különböző kronológiát meghatá-
rozó munka is túllépett a csata közeli olvasatán, azonban ki-
hagyta belőle a lehetséges problematikus pontokat.9 

C.T. Atkinson, a két világháború között alkotó szerző véle-
ményében kifejtette, hogy Blenheim, nem döntötte el azonnal a 
háború sorsát, de megerősítette a szövetségeseket több okból is. 

 
4 CREASY 1915, X-XI. o. 
5 CREASY 1915. 
6 Uo. 310-311. o. 
7 BELLOC 1911, 9-15. o. 
8 Uo. 16. o. 
9 Uo. 68-94. o. 
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A császáriak fővárosuk megmenekülésével továbbra is a szö-
vetség részei maradtak; a hollandoknak, bár nem értek el nagy 
katonai sikereket, de az elvonult seregekkel együtt is volt ele-
gendő tartalékuk ahhoz, hogy megvédjék magukat; az angolok 
(britek) pedig elhitték magukról, hogy képesek lehetnek le-
győzni a francia hadi gépezetet.10 

Frank Taylor kétkötetes munkát áldozott Marlborough ka-
tonai pályafutásának, különösen a spanyol örökösödési háború 
eseményeinek. A kiadott munka szerkesztői előszavában 
Fortescue kifejti, hogy véleménye szerint a brit hadtörténelem 
három neves hadvezért adott a világnak a 17-19. században: 
Cromwell-t, Marlborough-t és Wellingtont.11 Taylor véleménye 
szerint Marlborough inkább vérbeli katona volt, mintsem dip-
lomata vagy stratéga. Már ekkor kifejtette, hogy a háború utáni 
események miatt – amikor főhőse politikai viták kereszttüzébe 
került – szükséges lehet a Marlborough kép restaurálása, azon-
ban ő erre nem lehet alkalmas.12 

Kearsey véleménye szerint Marlborough és Savoyai Jenő 
személyes megfigyelései nagyban hozzájárultak az ütközet si-
keréhez. Ekkor vette ugyanis számításba a Nebel jelentette aka-
dályt, ami a későbbi hadmozdulatokat is befolyásolhatta. 
Kearsey szerint Marlborough stratégiai előnyét nem aktuális 
pozíciója (a Nebel és Duna partja) képezte, hanem a kezdemé-
nyezés lehetősége, illetve, hogy ellenfele (Tallard) nem tudta, 
mekkora erővel áll szemben. A személyes megfigyelés ugyanis 
megerősítette előzetes gondolatát: ha békét és időt hagy a fran-
cia–bajor csapatoknak, akkor azok beássák magukat,ezzel a me-
netelés által nyert előnyt veszni hagyja.13 Fontosnak tartja ki-
emelni, hogy Marlborough jól reagált a csata közben, így a fon-
tos pillanatokban helyesen döntött a csata szempontjából. A rö-
vid haditervet ismertetve arra következtetett, hogy 

 
10 ATKINSON 1921, 246.o. 
11 TAYLOR 1921, X. 
12 Uo. 2. 
13 KEARSEY 1960, 62-68. 
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Marlborough a centrumot kívánta áttörni, míg gyalogsága a te-
lepülések (Blenheim, Oberglau) ellen vonul, Savoyai Jenő pedig 
a jobbszárnyat biztosítja. Tallard ezzel szemben nem készült tá-
madási tervvel, de haditerve keresztülhúzta a szövetségesek el-
sődleges szándékát.14 A csatát összegezve kijelenti, hogy Tal-
lard az információhiány miatt vesztette el az ütközetet, mivel 
haditervét téves és hiányos források alapján próbálta megszer-
vezni. Ezzel szemben a szövetséges hadvezérek személyes 
megfigyelések és katonai felderítők bevonásával alakították ki 
hosszú távú terveiket.15 

Winston Churchill – Marlborough leszármazottja – híres 
munkájában jól használta fel és kompilálta azokat a forrásokat, 
amelyeket fentebb említettünk. Nevét azért is szükséges felje-
gyeznünk, mert magyar területen – ahogyan Perjés Géza rá-
mutatott – sokáig egyedül rajta keresztül vezetett az út a blen-
heimi csata megismeréséhez. Az angol források bevonása és 
ismertetése Churchill számára nem okozott akkora nehézsé-
get, így megfelelő kritika mellett jól alkalmazható forrást ka-
punk.16 

David Chandler több munkát is szentelt Marlborough és 
kora katonai viszonyainak bemutatására. A 20. század második 
felében ő volt az, aki tovább vitte a Marlborough-val foglalkozó 
kutatásokat. A blenheimi ütközet mellett komoly kutatómun-
kát szentelt a háború logisztikai és hadseregbeli részeinek. A 
legnagyobb újdonságot az ellátással foglalkozó források bevo-
nása eredményezte, valamint a különböző francia kútfők – kü-
lönösen Mérode-Westerloo – felhasználása.17 

A 21. században James Falkner foglalkozott ismét a blen-
heimi ütközettel és magával Marlborough életével. Munkássá-
gában Falkner kritikai szemlélettel közelítette meg a kialakult 
Marlborough képet, hogy azt újabb adatokkal egészíthesse ki. 

 
14 KEARSEY 1960, 70-71. 
15 Uo. 75. 
16 CHURCHILL 1947. 
17 CHANDLER 2004, 235-248. 
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Így vizsgálati területét az angol hadvezér ostromaira helyezte, 
kihívva ezzel a hagyományos hadtörténeti iskolát jelentő iro-
dalmakat. Már a bevezetőben jelzi, hogy a Marlborough-ról ki-
alakult kép eddig a csatavállalást hangsúlyozta, valójában 
azonban ostromszervezőként nagyobb sikereket könyvelhetett 
el. Működése során – mint például a Ramillies melletti 1706-os 
győzelme után – több várost is bevett, mint például Brüsszel, 
Louvain, Bruges, Courtrai.18 

Összességében elmondható, hogy Creasytől kezdve a brit 
hadtörténetírás kiemelt figyelmet fordított a blenheimi mező-
kön történtekre. Számukra nem pusztán katonai győzelmet je-
lentett, hanem Európa történelmét is befolyásoló eseményként 
tekintettek rá. Ezért fordulhat elő az, hogy számos kézikönyv 
és „csatalexikon” közli az 1704-es csatát, mint a „világtörténe-
lem egyik legnagyobb csatáját”. A történészi konstrukciók és 
narratívák oldaláról közelítve látható, hogy ez a hatás a mai 
napig sem halványodott: a különböző kiadványokban még 
mindig megtalálhatjuk a blenheimi ütközetet mint befolyásoló 
tényezőt.19 
 
 

Höchstädt magyar szemmel 
 
Magyarországon a szakirodalomban is megjelent az ütközet, 
mint a Rákóczi-szabadságharc egyik fordulópontja. Ahogyan a 
magyarországi eseményeket eddig is értékelték a kutatók, Rá-
kóczi törekvése mindig is az volt, hogy küzdelmét becsatolja az 
európai folyamatokba, így egy ilyen esemény az ő törekvéseire 
is hatással lehetett. Az 1704-es év ugyanis nem csak a spanyol 
örökösödési háború, hanem a Rákóczi-szabadságharc számára 
is kritikus évnek számított. Bánkúti Imre szerint II. Rákóczi Fe-
renc és Bercsényi Miklós haditerveit a nyugat felől érkező 

 
18 FALKNER 2007, X-XI. 
19 AKHTAR – CSÁKVÁRY 2011.  



Kiss Márton 

109 

francia–bajor segítség határozta meg, ezért saját hadműveleteik 
egyértelműen Bécs felé irányultak. A császári főváros két oldal-
ról történő megtámadása és esetleges bevétele ugyanis növelte 
volna a felkelt magyarok követeléseinek elfogadását.20 Markó 
Árpád kitűnő cikkében utal arra a stratégiai vízióra, amivel Rá-
kócziék a háborút vívni kezdték, de a blenheimi csata keresz-
tülhúzta a számításaikat. Innentől kezdve ugyanis egy hosszú 
háborúra kellett berendezkedniük, ahogyan ezt az események 
megmutatták.21 

Lényeges kiemelni, hogy II. Rákóczi Ferenc emlékirataiban 
maga is úgy vélte, hogy küzdelmének értelmét vesztette el ek-
kor. A höchstädti csata és a francia–bajor csapatok vereségének 
híre ugyanis elvette a lehetőséget, hogy a magyar trónra váro-
mányos Miksa Emánuel az országba érkezhessen, így a küzde-
lem már az elején komoly áldozatokkal járt. Ebből is érthető, 
hogy a magyar történetírás főként a Kárpát-medencén belül 
zajló folyamatok (Rákóczi-szabadságharc) mentén értelmezte a 
csatát, amely így nagy hatással volt a kirobbanó „függetlenségi 
küzdelemre”.22 

Perjés Géza egy viszonylag korai tanulmányában foglal-
kozott a höchstädti csata körülményeivel. Ahogyan maga is 
fogalmazott, a szakirodalmi háttér ekkor még igazán determi-
nálta a kutatásokat, különösen az angolszász téren. Egyedüli 
forrásként Churchill már említett történeti munkáját tudta fel-
használni. Módszerében nem pusztán a csatát mutatja be, ha-
nem tágabb környezetét és magyar kutatótól elvárhatóan a Rá-
kóczi-szabadságharc szemüvegén keresztül. Az írás fényét 
emeli, hogy egyszerre mutatja be a háború kialakulásának 
okait, majd az 1704-es eseményeket és a csatához vezető kö-
rülményeket egyaránt. Így a csatatörténet jelentős mértékben 
kibővült, egyben historiográfiai szempontból is új 

 
20 RÁKÓCZ 1951, 93.  
21 MARKÓ 1936, 579-597. 
22 Uo. 
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módszertani lehetőségeket nyitott a kutatók számára.23 A csa-
táról való értelmezésében jól ragadható meg a szerző kritikája 
a „döntő csata” elméletével kapcsolatban. Véleménye szerint 
a höchstädti csata olyan volt a háború számára, mint a vérát-
ömlesztés: a közvetlen halált ezzel elkerülték, de a gyógyulás 
(győzelem) még igencsak messze volt.24 

A későbbi magyar kutatók közül ki kell emelnünk Zachar 
József kutatásait, aki főként a francia nyelvű források és szak-
irodalmak feldolgozásával járult hozzá a Höchstädt/Blen-
heim dichtonómia felgöngyölítéséhez. Egyik népszerűsítő ki-
adványában szakszerű, mégis ismeretterjesztő jelleggel mu-
tatja be a spanyol örökösödési háború eseményeit, köztük a 
csata körülményeit.25 
 
 

Blenheim mint döntő csata? 
 
A történeti kutatásokban az események vizsgálata visszatekin-
téssel történik. Visszafelé tekintve tudománytalannak tűnhet az 
a kérdés, hogy a csata eseményeinek eltérő alakulása vajon ho-
gyan befolyásolta volna annak végkimenetelét. A „Mi lett 
volna, ha” típusú kérdések relevanciáját olyan értelemben érde-
mes feltenni, hogy ezzel a hadvezér tehetségét bizonyítani tud-
juk. A híres tapfheimi jelenet – amikor is egy harangtoronyból 
figyelték meg a francia–bajor csapatok felállását – miatt egyesek 
úgy vélték, hogy Marlborough előzetes tervvel rendelkezett a 
csatára vonatkozóan, így annak végkimenetele kétség nélküli. 
A csatáról készült forrásokról elmondhatjuk, hogy azok nem, 
vagy csak alig rendelkezhettek a csatatér egészéről szerzett 

 
23 PERJÉS 1958. 
24 Uo. 189. 
25 ZACHAR 1990. 
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tudással, vagyis használhatóságukat saját tapasztalatuk és meg-
élt élményeik adják.26 

A brit hadtörténetírás eredményeit bemutatva láthattuk, 
hogy ők a háború döntő elemeként tartják számon a blenheimi 
csatát. Ennek nagy mértékben ellentmond, hogy a háború utána 
számukra még kilenc évig tartott, vagyis ilyen értelemben nem 
döntötte el a háborút. A hadtörténészek – és rájuk támaszkodva 
a történészek közül többen – a brit birodalom születésének te-
kintették a bajor mezőkön lezajlott csatát. A 19. század második 
felében született történeti munkák ugyanis a brit birodalmiság 
idején születtek, így azok igazolására külön személyeket vá-
lasztottak. Creasy munkájából már láthattuk, hogy Marlboro-
ugh egy szintre került Wellingtonnal, vagyis ők ketten hozták 
létre az első, illetve a második brit birodalmat. A blenheimi 
csata döntő jellege egyedül a végeredményt ismerve mondható 
csak ki, ugyanis a háborúban több, a korábbiakban már említett 
ütközetet vívtak hasonló jellemzőkkel (például 1706-ban Ramil-
lies-nél vagy a Habsburgok Turinnál).27 A döntő csaták tézise 
magán viseli a retrospektív módszer minden előnyét és hátrá-
nyát, mivel az eseményeket utólag, a következmények ismeret-
ében könnyebben el tudták helyezni, mint a kortársak. Erre ki-
tűnő bizonyíték, hogy például Marlborough híres „blenheimi 
levelében” is csak egy csodálatos győzelemről (glorious victory) 
beszél.28 A történetírói narratívák igyekeznek egyes eseménye-
ket egységes láncolattá fűzni, ahol a különböző személyek és 
események együtt jelenítik meg egy adott nép történetét. Így 
Anglia – 1707-től Nagy-Britannia – történelme Creasy szavaival 
élve a hadvezérek történeteként is értelmezhető.29 Az utána 
jövő történészgenerációk pedig sokáig ragaszkodtak ehhez a 
konstrukcióhoz, ami láthatatlanul is beleivódott a történelem-
szemléletükbe.  

 
26 GYÁNI 2006, 121-133. 
27 DUPUY-DUPUY 1986, 622. 
28 SPENCER 2004, 278. 
29 OSTWALD 2000, 650. 
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A „Blenheim-jelenség” anatómiája 
 
A döntő csatához azonban hosszú út vezetett, a történészek 
narratívái viszont többször egy eseményként kezelték az 1704-
es hadjárat apróbb mozzanatait. A háború első három évében 
kisebb-nagyobb ostromok ellenére a francia és a később átálló 
bajor seregek voltak a kezdeményezők, így a szövetségesek 
csak védekezni tudtak. 1704-re – ahogyan a korábbiakban már 
említésre került – magát a császári fővárost (Bécset) fenyeget-
ték az előretörő francia–bajor csapatok, nem is beszélve a „ku-
ruc veszélyről”.30 

Az 1704-es hadjárat több, egymásra épülő hadtörténeti, 
politikai és logisztikai döntésből alakulhatott ki, vagyis a blen-
heimi ütközet nem pusztán egyedi pillanata a történelemnek, 
hanem racionális, olykor precízen végrehajtott akciók soro-
zata, aminek végén megtalálhatjuk az ütközetet. A hadtörté-
netírás eredményeiből láthattuk, hogy egyesek narratívájukat 
úgy építik fel, miszerint a csata olyan kiemelkedő esemény, 
ami mintegy „megkoronázza” a gondos hadműveleteket és 
nem úgy, mint ami „szükségszerű” vagy elkerülendő lett 
volna. A korszak nagy háborúi azonban arra utalnak, hogy a 
csata vállalása – mint a korábbiakban láthattuk – nem volt egy-
értelmű, hanem inkább szükségszerű rosszként gondoltak 
rá.31 

Az 1704. évi hadjárat négy nagyobb részből épült fel: az 
egyik a diplomáciai (stratégiai) szempontok figyelembevé-
tele; a második Marlborough „menetelése a Dunához”; a har-
madik Schellenberg és Ingolstadt ostroma, a negyedik pedig 
maga a blenheimi ütközet. Ebből is látható, hogy ezek együt-
tes vizsgálata szükséges ahhoz, hogy a történelmi események 
folyását megismerhessük és biztosan tudjuk, hogy 

 
30 BÁNKÚTI 1975, 37-38, 62-70. 
31 HAHNER 2006, 104-109. 
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Marlborough miért indult el seregével Flandriából a Duna 
mentén a bajor területekre. 

Az 1704-es hadjárat diplomáciai hátterét a háború flandriai 
eldöntetlensége jelentette, mivel a három éve folyó háború ed-
dig nem sok eredménnyel járt e hadszíntéren. A brit hadsereg 
stratégiai szempontból ezért több helyen is kereshette a beavat-
kozást. Az egyik a flandriai hadszíntér megerősítése és egy na-
gyobb ütközet vállalása lett volna, aminek kimenetelét többen 
megkérdőjelezték. A további lehetőségek a tengeri sikereken 
alapultak, ugyanis az angol flotta ekkor foglalta el Gibraltárt a 
spanyoloktól, ami újabb lehetőséget adhatott a szárazföldi had-
műveletekre. A másik lehetőség ugyanezen alapulva egy ten-
geri–szárazföldi hadművelet és partraszállás lehetett volna 
Toulon ellen, aminek alapját többek között a camisardok dél-
franciaországi felkelése jelentette.32 A történelmi koncepciót 
igazolja, hogy a 18. század végén valóban történik egy partra-
szállási kísérlet a térségben, ahol egy később híres hadvezérré 
váló személy, Bonaparte Napóleon is szolgált.33 

A britek európai stratégiai tervezésének azonban figye-
lembe kellett vennie a szövetségeseinek igényeit. A hollandok 
egyértelműen ragaszkodtak a flandriai hadszíntér megerősíté-
séhez és a csapatok otttartása mellett. A császári vezetés azon-
ban súlyosabb problémával állt szemben: a külső francia–bajor 
fenyegetettség (bajor és itáliai területeken) mellett 1703-ban ki-
robbant a már említett felkelés II. Rákóczi Ferenc vezetésével, 
ami már a következő évben komoly erőket kötött le. Éppen 
ezért Wratislaw herceg és a császár (I. Lipót) egyre erőteljeseb-
ben kérte angol kollégáját a stratégiai tervezéskor. A hadtörté-
nészek sokáig vita tárgyának tekintették a hadművelet tervezé-
sét, mivel azt többen Marlborough ötletének tartották. Mivel az 
angol hadsereg bevetési lehetőségei és stratégiai helyzete bár-
melyik fenti lehetőséget megengedte volna, ezért igazán 

 
32 WEISZHÁR – WEISZHÁR 2004, 98 
33 HAHNER 2006, 405. 
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lényeges lehet, hogy mi miatt dönthettek egy kockázatos, 
Duna-menti hadjárat mellett. A történészek többsége gazda-
sági, illetve politikai szempontok miatt érvelt ez utóbbi döntés 
mellett, mivel a császári főváros (Bécs) elestével hosszú távú 
stratégiai és katonai szövetségese vált volna ki a háborúból. Az 
eseményekből pedig látható, hogy a három állam közösen is 
alig bírt az akkori kor egyik legjobban vezetett és legerősebbnek 
tartott francia hadsereggel.34 

Marlborough döntését – hogy a Duna mentén vonul fel – 
sokáig titokban tartotta holland szövetségesei előtt, mivel 
azok tiltakoztak volna ellen. A katonaidiplomáciai helyzetet 
figyelembe véve az angol hadvezetés úgy döntött, hogy csak 
az angol csapatok és azok szövetségei (illetve egyéb zsoldo-
sok) indulhattak el a bajor területek felé, hogy ezzel lépés-
előnybe kerülhessenek a francia csapatokkal szemben. A 300 
mérföldes úton 19.000 embert, 1.700 kocsit, 5.000 vontatóálla-
tot mozgattak végig, ami a kor logisztikai viszonyaihoz mér-
ten szinte heroikus szervezési munkákat igényelhetett.35 A kor 
hadviselési szelleme ugyanis kiemelt szereppel foglalkozott a 
különböző logisztikai kérdésekkel, amiből Perjés Géza például 
az élelmiszerszállítást emelte ki munkájában.36 Meg kell vi-
szont említenünk, hogy Marlborough nem ellenséges terüle-
ten haladt végig seregével, hanem baráti (szövetséges) államo-
kat érintett útja során, vagyis a hadsereg és az ellátása szerve-
zését előre meg tudta oldani. Első helyen a lovasság haladt 
Marlborough vezetésével, amit a gyalogság, illetve a vízen 
szállított tüzérség követett. Többen kiemelik, hogy a hadjárat 
megtervezése igazán családi üzletként működött, ugyanis a 
hadseregben nem csak John, hanem Charles Churchill is ve-
zető szerepet kapott, aki a gyalogság élén szervezte a „nagy 
menetelést”.37 

 
34 BELLOC 1911, 16. 
35 FALKNER, 2014. 165-185. 
36 PERJÉS 1963. 
37 FALKNER, 2014. 78-79. 
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John Churchill élete a spanyol örökösödési háború tükrében 
 
Ostwald véleményét oszthatjuk abban, hogy a 18. századi há-
borúk leírása több esetben a hadvezérek életrajzain keresztül 
történt, és ez a mai napig jellemzően így zajlik Marlborough 
esetében is.38 A csata történetének bemutatása nagymértékben 
összefonódott John Churchill életével, akit a szakirodalomból 
„Marlborough”-ként ismerhetünk.39 1650. június 5-én született 
Ashe-ben, édesapja Sir Winston Churchill, aki Cromwell sereg-
ében szolgálva harcolta végig az angol polgárháborút.40 17 éve-
sen (1667-ben) már a katonaságnál szolgált a „Grenadier Gu-
ards”-ok közé fogadták be. Fiatalkoráról és oktatásáról viszony-
lag keveset tudunk, egy iskolai bejegyzésből tudjuk, hogy szí-
vesen forgatta Vegetius De Re Militaria című munkáját eredeti 
nyelven. 1668–1670 között Tangerben szolgált, ahol a mórok el-
leni tengeri hadműveletekből vette ki a részét.41 Különféle po-
zíciókban harcolta végig a 17. század második felének nagy há-
borúit, így többek között lehetősége volt a híres francia marsall, 
Turenne (1611-1675) mellett is szolgálnia. Később többször har-
colt a flandriai hadszíntéren hol a franciák ellen, hol azok olda-
lán. 1692 januárjában árulás vádjával a londoni Towerbe zárták, 
ami után négy évre „nyugdíjba” vonult.42 A kirobbanó spanyol 
örökösödési háborúban a „Nagy Szövetség” élére 52 évesen ke-
rülő Churchill végigharcolta a hadjáratokat, neve szinte össze-
fonódott a brit jelenléttel. A háborúban elvégzett szolgálataiért 
később Marlborough első hercegének nevezték ki, kastélyát pe-
dig az 1704-es győzelemre emlékezve Blenheim Palace-nak ne-
vezte el.43 Legújabb életrajzírója, James Falkner szerint 

 
38 OSTWALD 2000. 650-651. 
39 A tanulmány során szereplő „Marlborough” elnevezés minden esetben 
John Churchillre vonatkozik, kivéve akkor, ha erre utalás történik (a szerző). 
40 SAINTSBURY 1886. 
41 KEARSEY 1960, 1-4 
42 Uo. 7-8. 
43 HOLMES 2008. 3-4.  
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Marlborough életében több területen sikeresnek mondható. Po-
litikusként kiemelkedő szerepet játszott Anna királynő uralko-
dása idején hazájában, ahol családi kapcsolatai miatt több mi-
niszterrel ápolt barátinak mondható viszonyt. Nem csak otthon, 
hanem külföldön is képviselte országa érdekeit követként, így 
többször levelezett a Habsburg udvarral (köztük Wratislaw 
herceggel), XII. Károly svéd királlyal és természetesen ő képvi-
selte országát a hollandoknál. Hadvezérként ő irányíthatta a 
korszak egyik legjobban felszerelt hadseregét, majd később az 
angol–holland („szövetséges”) csapatok élére kerülhetett. Mun-
kájában nem tűrte az ellentmondást, azonban beosztottjai kora 
és tapasztalata miatt tisztelték. Falkner szerint ez is hozzájárul-
hatott ahhoz, hogy a későbbi csatákban jól összeszokott seregé-
vel állt helyt.44 

Marlborough hercegét többen a 18. század egyik legjobb 
hadvezéreként tartják számon, főként a spanyol örökösödési 
háborúban elért sikerei miatt. A legnagyobb ütközeteiben 
(1704. Blenheim, 1706. Ramillies, 1708. Oudenaarde, 1709. 
Malplaquet) sikeresen vezette a Nagy Szövetség seregeit, emel-
lett legalább 26 nagyobb ostromot és több kisebbet vezetett har-
cai során.45 A hadtörténészek többsége eredményei miatt rend-
szeresen úgy hivatkozik rá, mint aki szembement korszakának 
„felfogásával” és csatát vállalt akkor, amikor az addig nem volt 
jellemző. A hadtörténetírás kronológiai beosztásai miatt 
ugyanis többen a „változásnélküli” 17. század ellenpólusaként 
és Bonaparte Napóleon (1769–1821) elődjeként tartják számon. 
Az összehasonlítás alapját a korábban említett sikerek, illetve a 
hasonló környezetben való „csatavállalás” jelentheti. A csata 
szükségessége („necessity of battle”) különlegességnek számí-
tott egy olyan időszakban, amikor a felek legtöbbször manőve-
rezéssel és hosszú béketárgyalásokkal érték el céljaikat.46 

 
44 FALKNER, 2014. 58. 
45 OSTWALD 2000; FALKNER 2007, IX. 
46 HAYTHORNTHWAITE 1991, 76-78. 
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Csata Blenheimnél (1704. augusztus 13.) 
 
A hadművelet megismerése után érdemes áttekintenünk a csata 
főbb jellemzőit. A történeti szakirodalmak helyi (korabeli) for-
rásokon alapulva már részletesen megírták annak történetét, 
így csak azok főbb jellemzőire érdemes kitérnünk. A létszámo-
kat tekintve a francia–bajor seregek számbeli fölényben voltak 
a szövetségesekkel szemben (60 ezer 55 ezer ellenében), ráadá-
sul több löveggel is rendelkeztek (90 löveg 66 löveggel szem-
ben). A hadsereg szervezeti hátterét figyelembe véve elmond-
ható, hogy a szövetséges csapatok nagyobb számú lovassággal 
bírtak, míg a franciák gyalogsági fölény birtokában szervezték 
meg haditervüket. 

A szövetséges jobbszárnyon 20 ezer ember harcolt Savoyai 
Jenő vezetésével; vele szemben Marsin és Miksa Emánuel 30 
ezer emberrel vette fel a harcot. A centrumban Marlborough 
megközelítőleg 36 ezer emberrel szállt szembe Tallard 30 ezer 
katonájával. A létszámadatokból látható, hogy helyi szinten a 
centrumban szövetséges, míg a hadszíntér északi részén fran-
cia–bajor fölény érvényesült. Éppen ezért Savoyai Jenő nem 
gondolkodhatott átfogó támadásban, hanem az ellenség figyel-
mének és erejének lekötését tartotta feladatának. Ezzel Marlbo-
rough már a csata kezdetén helyzeti előnybe került Tallard-ral 
szemben, aki túl későn szembesült e ténnyel.47 

Földrajzi tekintetben a francia–bajor csapatok rendelkez-
tek bizonyos előnyökkel. Védelmüket a Nebel patak vonalán 
szervezték meg három településre – Blindheim, Oberglau, 
Lutzingen – támaszkodva, gyalogsági erőt vonva össze ezek-
ben. A francia jobbszárnyat és centrumot Tallard marsall ve-
zette, míg a balszárnyat a francia Marsin, illetve a bajor Miksa 
Emánuel parancsnokolta. A szövetséges haderőt két tábornok 
irányította: Marlborough a brit és „zsoldos” katonákból álló 
balszárnyat és centrumot; Savoyai Jenő pedig a jobbszárnyat a 

 
47 Uo. 77-78. 
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császári, dán és porosz katonáival. Mindkét hadseregre jel-
lemző, hogy a szárnyak között a kommunikáció futárok révén 
történt, vagyis a csata kibontakozása után mindenki magára 
maradt a csatatéren. Savoyai Jenő hátrányból indult Marsin és 
Miksa Emánuel ellen, míg Marlborough minimális fölénnyel 
bírt a hadszíntéren.48 

A hadrend – mint már említettük – különlegesnek bizo-
nyult a korabeli viszonyokhoz képest. A „hadügyi forrada-
lom” hadseregei a csaták többségét a tűzfegyverrel bíró gya-
logságra alapozták, ők alkották a hadrend centrumát. A lovas-
ság rendszerint a szárnyakon helyezkedett el, ahol főként az 
ellenség lokalizációját, felderítését és zavarását kapta felada-
tul, illetve az ellenséges lovasság elűzését. Ennek sikere esetén 
aztán részt vettek a csatában, többnyire oldalról vagy hátulról 
rohamozva meg a gyalogságot. E hadrend az ókor óta több-
ször visszatért a hadseregek szervezésében, amit így többen 
csak a „cannae-i elvként” tartottak számon.49 Az ókori ütkö-
zetben ugyanis a pun Hannibal a szárnyakon aratott lovassági 
győzelem után a gyalogsági centrum segítségével kerítette be 
a római haderőt, hatalmas vereséget mérve rájuk.50 Tilger Fe-
renc szerint a hadtörténelem során az első világháborúig a 
szárnyakon aratott győzelmek hozták meg a sikert, a centrum 
ellen indított támadások csak puhatolózóak lehettek. Erre 
mondja tipikus példának a höchstadti csatát, amelynek során 
azonban – ahogyan a későbbiekben látni fogjuk – pontosan a 
centrumot törték át a siker érdekében.51 

A szakirodalom a szárnyakra mért csapások – legyenek 
azok elterelőek vagy célzottak – után a centrum áttörését várták 
a cannae-i típusú bevetésektől. Mások véleménye szerint can-
nae-i elv pontosan az ellenség bekerítését és teljes 

 
48 ALISON, 1848, 84. 
49 SZENDY 2017, 227. 
50 TÓTH 1954, 53-82. 
51 TILGER 1935, 24. 
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megsemmisítését jelenti.52 Ilyen értelemben a blenheimi ütközet 
valóban beleillik ebbe a körbe, mivel a hadsereg centruma nem 
a települések között elhelyezkedő francia lovasság volt, hanem 
a hadsereg gerincét alkotó gyalogság. Ilyen értelemben azzal, 
hogy a három nagy településen (Blenheim, Oberglau, Lutzin-
gen) a szövetséges haderő elszigetelte a gyalogságot, majd egy 
nagy támadás segítségével megtörte a lovasságot, bizonyította 
a cannae-i elv jelentőségét. 

Azonban a részleteket figyelembe véve elmondható, hogy 
ez a tétel a források és leírások ismeretében nem állja ki a kriti-
kai próbát. A francia–bajor haderő alapvetően védelemre ren-
dezkedett be, így gyalogsági fölényét épített védelmi megoldá-
sokkal kívánta növelni. A centrumot a francia lovasság alkotta, 
amely ráadásul újoncokból, illetve betegségek után lovukat el-
vesztő „dragonyosokból” állt.53 Marlborough haditervét a tap-
fheimi toronyból nyert megfigyelésekre és lovassági jelenté-
sekre alapozta, amikor haderejével a szárnyakon történő előre-
nyomulás után a centrumot kívánta áttörni. Mivel fölénnyel 
rendelkezett, szinte adta magát az elképzelés, hogy lovasro-
hammal törje át a francia centrumot, hogy aztán egyesével, kü-
lön-külön győzhesse le az elszigetelt helyőrségeket (Blindheim, 
Oberglau, Lutzingen). 

Tervének legnagyobb nehézségét a természeti adottságok, 
különösen a Nebel-patak jelentette. Biztos átkelő hiányában 
ugyanis a hadseregnek úsznia kellett volna céljának eléréséhez, 
ami kizárta volna a gyors akciókat és rohamokat. A szövetséges 
haderő ezért kiterjedt utászhálózattal rendelkezett, hogy azok 
pontonhidakat építsenek a Nebelen át. Marlborough tervének 
így kiemelkedő részét képezte a haderő mozgatásának kérdése. 
Ebben volt segítségére az első höchstädti csatában résztvevő né-
met lovassági tiszt (Fugger tábornok), aki személyes tapaszta-
latokkal rendelkezett a Blenheim körüli tájról és mezőről. 

 
52 SZENDY 2017, 210. 
53 KEARSEY 1960, 66. 
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Marlborough erre alapozva készíthette elő lovasrohamát, 
amely később a csatát eldöntő mozzanat lett.54 

A francia hadvezetés ezzel szemben más problémákkal 
küzdött. Bár a stratégiai és katonai előny pillanatnyilag náluk 
volt, de a sereg fáradt és elcsigázott állapotban érkezett meg a 
bajor területekre Marlborought üldözve. A kimerült katona-
ságból többen megbetegedtek az út során, ráadásul a francia 
lovasság jelentős része áldozatul esett a környékbeli betegség-
nek (amit a forrásokban „német betegségnek” neveztek). En-
nek eredményeként Tallard a már bemutatott módon centru-
mát lovassággal – vagy annak maradékával – töltötte fel. A há-
rom tábornok (Tallard, Marsin, Miksa Emánuel) megbeszélé-
séből utóbbiak tisztában voltak ellenfelük erejével és nem ér-
tettek egyet Tallard védelmi stratégiájával. A Nebel ugyanis 
nem csak a szövetségesek számára volt akadály, hanem a ki-
sebb emelkedőn elhelyezkedő francia lovasság számára is 
okozhatott kellemetlenségeket. A balszárny két vezetője azzal 
érvelt – és ezt a hadtörténészek is elfogadták –, hogy a francia 
lovasságnak jól meg kellett gondolnia, hogy mikor támadja 
meg a Nebelen átkelő szövetséges erőket. Tallard úgy vélte, 
hogy egy dombról érkező rohammal egyszerűen a vízbe fojtja 
Marlborough átkelési kísérletét, az időzítésre viszontnem gon-
dolt. A dombról lefelé való rohamozás ugyanis könnyen ered-
ményezhette azt, hogy csak a szövetségesek elővédjeit rohan-
ják le, míg a túloldalról érkező gyalogsági és tüzérségi tűz elég 
lehet ahhoz, hogy az egyetlen előnyüket is elveszíthessék.55 Ha 
viszont túl későn indultak volna el a francia lovasok, akkor a 
szövetségesek már elég erőt összpontosíthattak volna a Nebel 
közelebbi partján ahhoz, hogy visszaverhessék őket. A két el-
lenkező tábornok úgy vélte, hogy védekezésüknél nem csupán 
a három település passzív használatára támaszkodhatnának, 
hanem meg kellene akadályozniuk, hogy a szövetséges 

 
54 CHANDLER 2004, 242. 
55 SPENCER 2004, 235-236. 
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csapatok a Nebelen átkelhessenek.56 A hadtörténészek nem fe-
lejtik el hangsúlyozni, hogy a csatát vezető tábornok (Tallard) 
tervének kidolgozása során fellépő viták jelentősen befolyá-
solták a résztvevők elkötelezettségét annak végrehajtásában. 
Így lehetett az, hogy Tallard veszélyes helyzetét látva a fran-
cia–bajor balszárny kevés erőfeszítést tett az arcvonal megerő-
sítésére, helyette inkább elvonultak a harctérről.57 

Az ütközet leírására több (had)történész sort kerített az 
idők folyamán, így e helyen inkább azok összesítését érdemes 
megnéznünk. A szövetséges haderő – a megegyezések után – 
reggel fél 8-kor indult el kiindulási pontjaira, ahonnét aztán 
közösen (balszárny és centrum, jobbszárny) indultak táma-
dásra. A Cutts ezredes által vezetett gyalogsági roham azon-
ban Blenheimnél elakadt, a balszárnyat vezető ezredes pedig 
holtan esett össze. Délután háromra úgy nézett ki, hogy a szö-
vetséges haderő nem tud átkelni a Nebelen, így a francia–bajor 
hadsereg győzedelmeskedik. A szövetséges jobbszárnyon Sa-
voyai Jenő és a francia–bajor balszárny vívott ki-ki meccset 
egymással, ami fél egytől szinte egész napig tartott (18:00-ig). 
Marlborough seregeit összegyűjtve megkezdte átkelését a 
Nebelen azokon a pontonhidakon, amiket az angol utászok 
készítettek. Az átkelésre kinevezett erők négy sorból álltak: 
első és utolsó helyen lovasság, középen pedig gyalogság ha-
ladt. Tallard – látva a veszélyt – rohamra indította a francia 
lovasságot, ami pontosan úgy járt, ahogyan azt Marsin és 
Miksa Emánuel előre jelezte: gyalogsági tűz miatt vissza kel-
lett vonulniuk. A hídfő megszerzésével Marlborough azonnal 
a centrum ellen vezette seregeit, ahol a zavart vonalak között 
parancsnokolni kívánó Tallard-t fogságba vetette 18:30 kö-
rül.58 A francia–bajor vegyes sereg – látva Blenheim és 
Oberglau bekerítését – megkezdte kivonulását a csatatérről, 

 
56 CHANDLER, 2004. 240-241. 
57 KEARSEY 1960, 75. 
58 SPENCER 2004, 277. 
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noha ezekben a városokban erős – olykor a szövetségesekénél 
is több – katona állomásozott. A településeket felgyújtották, 
hogy ezzel is siettessék azok megadását. Végül este 9-re dön-
töttek úgy Blindheim védői, hogy megadják magukat a szö-
vetségeseknek. Ez volt az első olyan ütközet, amikor XIV. La-
jos seregét ilyen méretű összecsapásbanlegyőzték. A későbbi 
eseményekből pedig tudjuk, hogy nem ez volt az utolsó eset a 
háború során, amikor a francia csapatok vereséggel zárták a 
napot.59 A veszteségek a becslések alapján is magasak voltak: 
a szövetséges oldalon 12 ezer fő, míg a franciáknál 39 ezer fő 
esett áldozatul.60 
 
 

A blenheimi csata kritikus pontjai 
 
A csata rövid és csak a főbb mozzanatokra fókuszáló leírásából 
láthattuk, hogy az eredmény több esetben is kérdéses volt már 
a csata alatt. A történészi konstrukciók ugyanis több esetben fi-
gyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a csata kimenetele nem 
volt olyannyira egyértelmű, mint ahogyan azt a végeredmény-
ből láthatjuk. A korabeli felfogás alapján ugyanis kimondható, 
hogy a csata előtt a franciák bírtak fölénnyel, ami nem egyedül 
létszámbeli és tüzérségbeli előnyt jelentett. Marlborough „du-
nai menetelése” után ugyanis a francia–bajor csapatok utolérték 
őt, a háborús időszak végéhez közeledve pedig a szövetséges 
csapatok ellátása korlátozottá válhatott volna. Bajorországban 
járva ugyanis egyetlen útvonal állt a szövetségesek rendelkezé-
sére az utánpótláshoz: a Duna. Nem hiába gondolhatták a fran-
cia hadvezérek, hogy Marlborough és Savoyai Jenő merész hú-
zásuk után végül vereséget fognak szenvedni a bajor mezőkön. 

 
59 Ld. Ramillies (1706), Oudenaarde (1708), Malplaquet (1709). DUPUY-
DUPUY 1986, 617-627. 
60 HAYTHORNTHWAITE, 1991. 80. 
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Az első elem az ütközet során a Blenheim ellen végzett ro-
ham kérdése, ami akár az egész csatát eldönthette volna. A bri-
tek megerősített gyalogsági és – kisebb lovassági – oszlopa 
ugyanis nem tudta bevenni a franciák által megerősített telepü-
lést, így a haditerv első része megbukni látszott. A francia pa-
rancsnok (Clérambault márki) ugyanis a környéken állomásozó 
gyalogságot maga rendelte be Blenheimbe, ami miatt Tallard 
marsall haditerve az ő tudta nélkül szenvedett kárt. A csata li-
neáris leírásából ugyanis egyesek úgy vélték, Marlborough 
szánt szándékkal csalta lépre a franciákat, hogy azok tovább 
gyengítsék a több sebből vérző centrumukat, amit aztán erős 
rohammal tört át a szövetséges sereg. A „mi lett volna ha” kér-
dése ugyanis állhat: Marlborough nem számíthatott a francia 
helyőrségparancsnok döntésére, hanem önmaga alapvetően a 
meggyengült francia centrumot célozta a csata során. Erre ki-
tűnő bizonyíték, hogy az átkeléshez használt sereget egy erős 
lovassági támadás ellen hozta létre (első sorban lovasság, má-
sodik-harmadik sorban gyalogság, utolsó sorban szintén lovas-
ság), ami az ütközet megfelelő időpontjában megfelelően vé-
gezte feladatát a Nebelen való átkeléskor. 

A másik problémás helyzetet a szövetséges hadseregek 
közötti határterületen fellépő helyzet jelentette. A híres leírá-
sok szerint Marlborough – látva a francia lovasság előretörését 
– azonnal üzent Savoyai Jenőnek, hogy adjon neki segítséget a 
birodalmi kürasszírokkal.61 A császári lovasság rohama visz-
szavetette a franciákat, így a stabilizálódó arcvonalon elhárult 
a veszély. A történészi konstrukciókban ez az esemény – amit 
a szükségszerűség diktált – tipikus bizonyítéka lett a két had-
sereg közötti különbségnek. Savoyai azonnali és akár saját 
maga számára is veszélyesnek mondható segítségét ugyanis 
összevetették Marsin és Miksa Emánuel döntésével, akik nem 
adtak újabb erőket Tallard-nak a centrum stabilizálásához. A 
retorikai eszköztár felhasználása miatt ugyanis a szerzők – a 

 
61 SPENCER, 2004. 258-259. 
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teljes esemény és eredmény ismeretében – könnyebben mond-
tak ítéletet a francia balszárny parancsnokai felett, azonban, ha 
megnézzük közelebbről küzdelmüket, akkor érthetővé válhat 
számunkra is a döntésük. Az interperszonális kapcsolatok hi-
ánya többször visszatérő elem a csatával foglalkozó munkák 
körében, mint szembeállítandó példa. A két fél közötti biza-
lom mellett ugyanis látható, hogy míg szövetségeseknél a csá-
szári nehézlovasság bevetése indokolt volt, addig francia–ba-
jor részről – egy sikeres roham miatt – ez nem állt fenn. Savo-
yai Jenő annak a fényében engedhette át kürasszírjainak egy 
részét Marlborough számára, mert azok szétverése és vissza-
vonulása szétszakította volna az arcvonalat, saját seregét pe-
dig bekerítéssel fenyegette volna. Az önzetlen és bizalmon ala-
puló segítségnyújtás bár nem ritka a hadtörténelemben, azon-
ban ezek mögött könnyebben felfedezhetjük a stratégiai gon-
dolkodás és a saját célhoz való erőfelhasználás gondolatát. 
Természetesen ezzel nem állíthatjuk azt, hogy a segítségnyúj-
tás elmaradásában nem lelhető fel a francia–bajor sereg veze-
tői között meglévő bizalmatlan viszony, viszont annak straté-
giai-katonai megfontoltsága nem indokolt. 
 
 

Összefoglalás 
 
Tanulmányomban kísérletet tettem egy angol hadtörténelem-
ből jól ismert és tárgyalt ütközet historiográfiai és hadtörténeti 
elemzésére. A „döntő csata” elméletén keresztül láttatott brit 
győzelem ugyanis a közelebbi eseményeken alapuló narráció-
kon keresztül is látszik, hogy nem volt könnyű siker, mint aho-
gyan azt ezek mutatják. Marlborough hercegének életrajzain 
keresztül jól követhető, hogy a csata történetének egyes moz-
zanatai hogyan alakulnak át egy személyi hőskultusz részeivé, 
ahogy azt még a brit hadvezér sem gondolta volna. Blenheim 
(Blindheim) mellett ugyanis nem pusztán a kor két legjobban 
felszerelt és vezetett hadserege küzdött meg egymással, 
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hanem az európai erőegyensúlyról döntöttek a katonák. Az 
egynapos ütközet elemeinek vizsgálatával közelebb kerülhet-
tünk a „döntő csata” mozzanatainak kijelöléséhez, illetve azok 
különböző narrációs módszereihez. Véleményem szerint a 
blenheimi mezőn vívott ütközet kitűnő példa lehet a 17–18. 
századi hadviselési formák megértéséhez, legyen az katonai 
szempontok bemutatása, vagy a későbbi történelemszemlélet 
kimagasló példája. 
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KISSNÉ KOVÁCS EMŐKE 
 

A FICZERE-ÜGY. 
EGY ELFELEJTETT BAJAI VILÁGHÁBORÚS TÖRTÉNET 

 
A második világháborúban Románia átállását követően az er-
délyi védvonalakat megkerülő szovjet és román csapatok szá-
razföldi hadműveletei viszonylag gyorsan teret nyertek az Al-
földön. A szovjet 2. Ukrán Front egységei október 11-én elfog-
lalták Szegedet, a szövetségesek pedig kétszer is bombázták a 
bajai hidat. A szovjet 46. hadsereg csapatai komoly harckocsi-
erőkkel ebből a térségből nyomultak előre viszonylag gyorsan 
Kecskemét és Baja irányába. A számukra kedvező időjárási és 
terepviszonyoknak-, valamint annak a ténynek köszönhetően, 
hogy a 3. magyar hadsereg arcvonalát a Szolnok – Kiskunfél-
egyháza – Kiskunmajsa – Kiskunhalas – Jánoshalma – Baja vo-
nalon csupán nagy hézagokkal tudta kialakítani, tíz napon be-
lül elérték a Dunát. 1944. október 20-án a szovjetek átvették a 
hatalmat Baján és környékén.1 

Bár Magyarország és Bács-Bodrog vármegye2 történetéről 
már sokan, sokféleképpen írtak, a tanulmány témáját eddig 
mindössze két cikkben dolgozták fel: 1996-ban a Magyar Nem-
zet3 napilap, 2001-ben a Magyar Demokrata4 folyóirat 

 
1 Erről lásd GALAMBOS. 
2 Baja 1921 és 1941 között csonka Bács-Bodrog vármegye székhelye. Ezt a ran-
got a Délvidék visszafoglalásával a korábbi megyeszékhely, Zombor vissza-
kapta. A második világháborút követően, az 1950-es megyerendezésig ismét 
megyeszékhely volt. A második világháború idején Baja Bács-Bodrog várme-
gyéhez tartozott, de a megyeszékhely Baja 1950. február 1. óta Bács-Kiskun 
megye második legnagyobb települése. 
3 TAMÁS 1996. A cikk nem tudományos igényű, több tárgyi tévedést is tartal-
maz. 
4 FEHÉRVÁRY – TÁLAS 2001. E cikk szintén nem tudományos igénnyel meg-
írt munka. Alapja csak az 1944. október 29-i hirdetmény, javarészt 
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publikált az esetről, amelynek az adja a különlegességét, hogy 
bár számos esetről tudunk, amikor a szovjet Vörös Hadsereg 
katonái a hágai egyezményeket5 semmibe véve terrorizálták a 
megszállt területek lakosságát, de civilek kivégzésével való 
nyílt fenyegetésről csak ritkán maradt fenn írásos dokumen-
tum. 
 
„HIRDETMÉNY 
A szovjet katonai parancsnokság szerint FICZERE ALBERT Szeremlei-
utcai lakos, miközben szovjet katonai kisérettel Bácsbokod felé haladt, 
a helység előtt 4 km.-el lefegyverezte az őrséget és a fegyverrel kisérőjét 
megsebesítve elmenekült. A katonai parancsnokság rendelkezése értel-
mében FICZERE ALBERTET november 4-ig ki kell szolgáltatni, ellen-
kező esetben két leányát és a város polgárságából 50 túszt kivégeznek. 
Nyomatékosan felhívom a város közönségét, hogy polgártársai és saját 
élete megmentése érdekében mindent kövessen el, hogy fent nevezett 
Ficzere Albertet megtalálhassuk. A nyomravezetőnek 25.000 pengő 
jutalmat tűzök ki.Aki Ficzere Albert tartózkodási helyét vagy erre ve-
zető bármiféle nyomot tud, jól felfogott érdekében azonnal jelentse a 
polgárőrség parancsnokának. Ha Ficzere Albert önként jelentkezik, a 
szovjet katonai parancsnokság közlése szerint sem őt, sem lányait nem 
fogják kivégezni és ezáltal 50 ártatlan polgár is megszabadul a biztos 
haláltól. 
Baja, 1944. október hó 29-én. 
Láttam: 
Terescsenko s.k városparancsnok. 
Takáts Endre s.k. a város vezetője.”6 
 

 
feltételezéseket fogalmaz meg az üggyel kapcsolatban, levéltári kutatás min-
den bizonnyal nem támasztja alá a leírtakat. 
5 A Hágai- és Genfi Egyezmények rendelkeznek nemzetközi humanitárius- és 
hadijogi kérdésekben.  
6 MNL BKML IV. 1407. u. 26. doboz 25/1944. A fogalmazvány hátulján dr. 
Takács Endre aláírásával a következő, géppel írt megjegyzés: „1000 példányban 
kinyomtatva, kiragasztva nem lett, mert Ficzere közben megkerült. Irattárba. Baja, 
1944. október hó 19-én.” 
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Annak oka, hogy Ficzere Albertet miért kísérték fegyveres 
szovjet őrök Bácsbokod felé, nem ismert. Egyelőre semmiféle 
rendőrségi vagy bírósági dokumentum nem került elő, amely 
választ adna erre az ügy szempontjából egyébként fontos kér-
désre. Az irat hiányában és az eddigi kutatások alapján csak fel-
tételezni lehet, hogy miért került Ficzere őrizetbe. 

A német megszállók távozása és a szovjet csapatok érke-
zése miatt a hirdetmény közzétételét megelőző napokban a vá-
ros komoly változásokon ment keresztül. A front közeledtével 
nemcsak a németek, hanem a várost vezető tisztviselők is – né-
hány kivételtől eltekintve – elmenekültek, beleértve a polgár-
mestert, dr. Bernhardt Sándort,7 aki ekkor már közel hét éve ült 
a polgármesteri székben. A hátramaradók a szovjet várospa-
rancsnok utasításának eleget téve, közfelkiáltással választották 
meg dr. Takács Endre főlevéltárost8 polgármesternek, aki bár 
váratlanul került a város élére, azonnal munkához látott. Kijá-
rási- és szesztilalmat vezetett be, megkezdték a polgárőrség és 
a vörös őrség megszervezését.9 

Az ügy főszereplőjéről, Ficzere Albertről kevés bizonyítha-
tóan hiteles személyes adat maradt fent.10 Az első hirdetmény-
ből nem derül ki, de detektívként szolgált a Magyar Királyi Ál-
lamrendőrség kötelékében, 1942-ig Budapesten,11 majd ezt 

 
7 Dr. Bernhardt Sándort (1889-1984) 1937. október 8-án választották meg Baja 
város polgármesterének, korábban városi tisztifőügyészként tevékenykedett. 
A második világháborút követően embermentő tevékenységéért 1994-ben 
Yad Vashem Világ Igaza kitüntetésben részesült. 
8 Dr. Takáts Endre (1907-1984) 1945 februárjáig ült Baja város polgármesteri 
székében. Életéről és munkásságáról bővebben: VEML. 
9 MNL BKML IV. 1407. u. 26. doboz 1/1944. Hirdetmény a kijárási- és alko-
holtilalomról, polgárőrség felállításáról. 
10 A Magyar Nemzeti Levéltár iratanyagában nem őriznek Ficzere Albertre 
vonatkozó anyagot; sem a tárgyalt ügyről, sem a személyével kapcsolatban. 
11 MNL BKML VI. 1. fondban az alábbi feljegyzés olvasható: 
„195/1 // Tárgy: Detektív jelvény kiadása- Rsz 3.705/4-038. // Méltóságos Főkapitány 
Úr! // Tisztelettel jelentem, hogy a budapesti főkapitánytól a kapitányságomhoz áthe-
lyezett Ficzere Albert dtv. A detektiv jelvényét a főkapitánysághoz beszolgáltatta, 
ezért tisztelettel kérek a részére detektívjelvényt kiadni.” Az irat első oldalán 
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követően Baján. A hirdetményben az olvasható, hogy a Szerem-
lei utcában lakott, felesége viszont 1944. március 29-én még egy 
Baja, Tanya 343.12 szám alatti lakcímet tüntetett fel egy igazoló-
jegy iránti kérelmén.13 

A kérelem alapján megállapítható, hogy Ficzere Albertné 
Rull Anna 1895. július 24-én a Tolna vármegyei Bátaszéken, 
Rull Johanna és Rull Konrád gyermekeként született. A kora-
beli viszonyokat figyelembe véve feltételezhető, hogy Ficzere 
is az 1800-as évek utolsó évtizedében született, de a születé-
sére és a gyermekeikre vonatkozó anyakönyvi dokumentu-
mok nem lelhetők fel. Rendőri tevékenységével kapcsolatosan 
néhány irat került elő a Magyar Királyi Államrendőrség Ma-
gyar Királyi Rendőrség Bajai Rendőrkapitányságának és a Ba-
jai ügyészség anyagaiból, ezek alapján ellentmondásos szemé-
lyiség képe rajzolódik ki. Ezzel szoros összefüggésben áll az 
is, hogy egyelőre sem bizonyítani, sem cáfolni nem sikerült azt 
az egyébként valószínűsíthető feltételezést, hogy az 1930-as 
években Budapesten tevékenykedő Ficzere Albert nevű detek-
tív ugyanaz a személy, mint aki 1942-ben Bajára került. 
Amennyiben ugyanarról a Ficzere Albertről van szó, akkor 
már a fővárosban is többször keveredett olyan ügyekbe, ame-
lyekről aztán a sajtó is cikkezett.14 

 
Ficzere kéri új detektívigazolványának és jelvényének kiadást. Ezek alapján 
feltételezhető, hogy valamikor 1942 második felében költözött Bajára. 
12 A Szeremlei utca 1944-ben is ezt a nevet viselte, lásd pl. KEMÉNY 2015, 537. 
o. 
13 MNL BKML VI. 1. 1944. vegyes iratok. 
14 A teljesség igénye nélkül, az alábbi sajtótermékekben olvasni Ficzere Albert-
ről:  
Népszava, 1932. november 29. 7. o. „Összekardlapozta a rendőr Sindlovszky József 
vasesztergályost…” 
Az Est, 1935. december 10. 8. o. „Agyonlőtte támadóját egy rendőr.”, majd ezzel 
összefüggésben Pesti Hírlap, 1936. május 1. 18. o. „Jogos védelem cimén felmen-
tettek egy detektívet.” 
Friss Újság, 1938. január 15. 7. o. „Szembeszálltak a tolvajok a detektivekkel és a 
rendőrrel.” 
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Rövid bajai pályafutása nem volt problémamentes, bár az 
itt jelentkező gondok inkább a szolgálati fegyelemmel voltak 
összefüggésben. Az 537/1944.15 iktatószámú jelentésben, ame-
lyet a bajai rendőrkapitány a kapitányság vezetőjének, dr. Ver-
sényi Jenő rendőrtanácsosnak címzett, a következő állítás sze-
repel: „Ficzere Albert detektívet délután 6-7 óra között, mint központi 
ügyeleti szolgálatot teljesitő tisztviselőt ittas állapotban találtam.” 
Természetesen az érintett magyarázattal tarozott, amelyet iga-
zoló jelentés formájában fogalmazott meg. 
 
„Az 537/1944 számu ügyiratra igazolójelentésemet az alábbiakban te-
szem meg. Dr. Jeles Béla rendőrkapitány úr azon jelentésére, hogy én 
április hó 9-én délután 6 és 7 óra között központi ügyeleti szolgálatom 
alatt ittas állapotban lettem volna tagadom, mert folyó hó 8-án este 
Dr. Jeles kapitány úrtól azt az utasítást kaptam, hogy Markó Lajos 
szökött fegyencet figyelni kell. Ezen figyelést 1944 április 9-én reggel 
¾ 8 óráig szabályszerűen elláttam. Mivel délután központi ügyeletes 
voltam lefeküdni nem mertem, nehogy elaludjak, odahaza dolgoztam. 
Délután ½ 1 órára szolgálati helyemen pontosan megjelentem, te-
kintve azt, hogy egész éjjel szolgálatba voltam és semmit nem aludtam 
délután lefeküdtem azzal, hogyha valami panasz lesz akkor az őrszo-
báról egy rendőr költsön fel. Délután ugy ½ 6 körül felébredtem és 
ekkor találkoztam a kapitány úrral az őrszobán. Mivel nem voltam 
egészen kialudva szemeim véresek voltak és hangom kissé rekedt, te-
kintettel arra, bazedov betegségem16 is van, ami a szememet még job-
ban kiülteti az üregből, valószínűnek látszik, hogy kapitány úr erről 
tételezte volna azt fel, hogy ittas vagyok. Semmiféle szabálytalanságot 
szolgálati időm alatt nem csináltam.” 
 
A magyarázatot minden bizonnyal elfogadták, mert az 
596/1944. iktatószámú dokumentum17 már arról szól, hogy a 

 
15 MNL BKML VI. 1. 34. doboz. 
16 Basedow-kór: pajzsmirigy túlműködés. 
17 MNL BKML VI. 1. 34. doboz. 
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származását igazoló személyes papírok beszerzésére május 1-ig 
haladékot kapott. 

Az 1944. évi iktató- és mutatókönyvben18 is többször felme-
rül a neve; április 22-én – tehát az állítólagos ittas szolgálattelje-
sítés után – feljelentette Ujvári Ferencet „rémhírterjesztés” mi-
att, illetve feljelentést tett a sérelmére elkövetett rágalmazás 
okán, ez esetben Schvartz Albertet és Gugán Márkot nevezte 
meg elkövetőkként. A rendőrségi iratok között a nyomozati 
anyag nincs meg, a bírósági és ügyészségi gyűjtődossziék pedig 
hiányosak. Az Ujvári-anyagban19 csak egy erkölcsi bizonyít-
vány és a felmentő bírósági ítélet található; a bíróság nem látta 
megalapozottnak a vádat. Az ítélet hátlapján, 1944. december 
18-i keltezéssel, kézírással a következő olvasható: „Az alapirato-
kat nem mellékeltem, mert azok elkallódtak, illetve ismeretlen tettes 
elvitte.” 

A következő iratdosszién, amelyben Ficzere Albert neve 
feltűnik, Gibicz Jánosné neve olvasható, a vád pedig megvesz-
tegetés. Gibiczné ismert zsebtolvaj volt, akit Ficzere őrizetbe 
akart venni, de az idős asszony 60 pengőt adott át a detektívnek, 
aki ezt látszólag el is fogadta, de aztán feljelentette Gibicznét, a 
60 pengő készpénzt pedig bizonyítékként leadta. Ebben az ügy-
ben sem ismert az ítélet, az iratok 1944 júniusában keletkeztek. 

A korábban említett Svartz Albert és Gugán Márk ügye 
teljesen hiányzik, holott ügyészségi iktatószámot is kapott, 
mégpedig az 5056/944. szám alatt kellene lennie; hogy „el-
kallódtak, illetve ismeretlen tettes elvitte”,már nem lehet meg-
állapítani. 

Ahogy azt sem, hogy ezen ügyek valamelyikének van-e 
köze Ficzere Albert későbbi sorsához. Elegendő információ hí-
ján nem jelenthető ki, hogy a munkája kapcsán szerzett esetle-
ges ellenségei ármánykodása miatt került fegyveres őrizetbe, 

 
18 MNL BKML VI. 1. ksz. 1735. 
19 BKML VII. 15. Bajai Államügyészség iratai 1914-1946. 37. doboz. 
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vagy más oka volt a letartóztatásnak, mint ahogy a Magyar De-
mokrata cikkében állítják. 

A 1647/1944. számú20 mappán a terhelt maga Ficzere 
Albert, a vád pedig megvesztegetés. A benne található két da-
rab iraton szereplő dátum 1944. augusztus 14., illetve 1944. 
szeptember 14. Az augusztusban kelt és az ügyészség elnöke, 
valamint egy ügyész aláírásával ellátott irat szerint az ügyben 
bűnvádi eljárásnak akkor van helye, ha ezt a m. kir. rendőrség 
mint a fegyelmi eljárás megindítására jogosult szerv, a fegyelmi 
eljárás lefolytatása során indokoltnak látja. A szeptemberben 
kelt irat ennek némileg ellent mond. 
 
„Szám: 1045/1944. 
Tárgy: Ficzere Albert detektív ellen indított fegyelmi ügy. 
Kir. Ügyészség 
Baja. 
Felkérem, hogy Ficzere Albert rendőrségi detektív ellen indított bü-
nügyben az eljárást lehető sürgősen lefolytatni sziveskedjék, mert a fe-
gyelmi eljárás lefolytatását csak akadályozza. 
Baja, 1944 szeptember 15-én. 
kiadmány hiteléül: 
A kapitányság vezetője: olvashatatlan aláírás. 
vitéz Dr. Bedő Géza sk. 
shiv. kezelő. m. kir. rendőrtanácsos.” 
 
Akár az is lehetséges, hogy ennek a vesztegetési ügynek a 
csúcspontja volt a szökés, azonban biztos, hogy a nyomozás és 
a fegyelmi eljárás még hónapokig húzódott. Ezt támasztja alá 
az 1944. évi Iratjegyzék,21 ebben ugyanis listázták az útiszámlá-
kat,22 és Ficzere Albert neve október 4-i dátummal szerepel 

 
20 MNL BKML VII. 15. 37. doboz. 
21 MNL BKML VI. 1. ksz. 1749.  
22 Útiszámlák esetenkénti felterjesztése. 
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utoljára,23 tehát 1944. október 4-én még biztosan rendőrségi ál-
lományban volt. 

Az bizonyos, hogy a polgármester több alkalommal fel-
hívta a lakosság figyelmét, hogy a szovjet megszálló erők „min-
den bebizonyosodott visszaélést halállal büntetnek”,24 illetve egy 
szovjet katonát ért sérelemért száz civilen vesznek elégtételtvá-
logatás nélkül,25 egyúttal bejelentette, hogy Kuznyicov őrnagy 
a szovjet városparancsnok. A posztot tőle vette át Terescsenko 
hadnagy október 25-28. között.26 

Ezek alapján az új városparancsnok által kilátásba helyezett 
ötven fő kivégzése „enyhének” tűnik, csak fele a korábban ki-
hirdetettnek. A tömeges kivégzéssel való fenyegetés eredeti 
célja minden bizonnyal a lakosság megfélemlítése volt, illetve 
az együttműködés kikényszerítése; a városlakók bármelyikét 
választhatták volna, így gyakorlatilag mindenkinek érdekében 
állt Ficzere Albert kézre kerítése. Emellett a felkínált 25.000 
pengő jutalom is kellő motivációként szolgálhatott, annak elle-
nére, hogy a pénz egy részét később a kórház és a szegények 
javára fordították. 
 
„Baja város polgármestere. 
Hirdetmény. 
Örömmel tudatom a város polgáraival, hogy Ficzere Albertet megta-
láltuk. Két polgártársunk együttérzésének és Kuznyczoff őrnagy volt 
városparancsnok személyes bátorságának köszönhető, hogy a város ár-
tatlan polgárainak életét fenyegető veszedelem elhárult. 

 
23 Ezt megelőzően 1944. március 27-én adott be útiszámlát. 
24 MNL BKML IV. 1407. u. 26. doboz, 64/1944. 
25 MNL BKML IV. 1407. u. 26. doboz 1/1944 „Orosz katonai egyént megtámadni 
nem szabad, ha valahol orosz katonai egyént meglőnek vagy lelőnek, abból a körzetből 
az orosz katonai hatóság 100 polgári egyént válogatás nélkül kivégez.” 
26 Az október 24-én kelt 64/1944. sz. irat Kuznyicov őrnagyot nevez meg vá-
rosparancsnokként, az október 29-i hirdetményen (25/1944.) már Terescsenko 
neve szerepel. A személycserére vonatkozó iratot nem találtam, így a pontos 
dátumot megállapítani nem lehet. 
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Két polgártársunk nemes cselekedetének méltó jutalmát haladéktala-
nul elnyeri. Kuznyczoff őrnagy urral szemben pedig alkalmat fogok 
keresni arra, hogy a város közönségének őszinte háláját méltó módon 
kifejezésre juttassuk. 
Adjunk hálát Istennek, hogy a városunkat fenyegető nagy veszedelmet 
elhárította és mindent tegyünk meg, hogy a jövőben hasonló eset elő 
ne fordulhasson. 
Baja, 1944. október hó 30-án. 
olvashatatlan aláírás 
a város vezetője.”27 
 
A 88/1944. iktatószámú iratból és a hozzá csatolt levélből28 tud-
ható, hogy a jutalmat honnan teremtette elő a város és mi lett a 
sorsa; a szöveg alapján joggal feltételezhető, hogy a levél íródott 
hamarabb. 
 
„Polgármester polgártárs! 
A Ficzere elfogatási 25.000 P.-ős jutalomra a mai napig összesen 
18163 P 76 fill. adomány fizettetett be a város pénztárába. A hátralevő 
6836.24 P. előteremtése érdekében ujabb felhivást kellene intézni a vá-
ros lakosságához. 
Baja, 1944 november 8. 
olvashatatlan aláírás 
szv. főnök.” 
 
Eszerint adományokat kértek a lakosságtól, hogy a felajánlott 
25.000 pengő nyomravezetői díjat ne az üres városi pénztárból 
kelljen kifizetni, azt ugyanis még október 27-én kifosztották.29 

 
27 MNL BKML IV. 1407. u. 26. doboz, 39/1944. 
28 MNL BKML IV. 1407. u. 26. doboz. 
29 MNL BKML IV. 1407. u. 26. doboz 18/1944. Dr. Takács Endre levele a szov-
jet városparancsnoksághoz, amelyben tájékoztatja, hogy a pénztárban tartott 
összes közpénzt a szovjet katonai hatóság lefoglalta és elvitte, emellett érdek-
lődik, hogy a jövőben befolyó bevételekkel kapcsolatban is erre számíthat-e. 
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A levélben megfogalmazott kérésnek eleget téve, Takács 
Endre még aznap hirdetményt tett közzé, amelyben felkéri a 
lakosságot, hogy a halálos veszélytől való megszabadulásuk 
felett érzett örömüket adományok formájában fejezzék ki, egy-
úttal arról is tájékoztat, hogy a nyomravezetők közül ketten 
lemondtak a jutalom rájuk eső részéről a kórház és a város sze-
gényei javára. Ellentmondás ugyanakkor, hogy korábbi hir-
detménye alapján mindössze ketten voltak a nyomravezetők, 
illetve a megbízott kórházigazgató polgármesternek címezett 
levelében30 a következőképp fogalmaz: „Tudomásom szerint 
Ficzere elfogatására felajánlott 25.000 P-ből, 15.000 P. önkéntes le-
mondás folytán, szociális célra lett felajánlva.Ebből a 15.000 P-ből a 
közkórház szociális célra 7.500 P.-ben részesülne.” A fennmaradó 
10.000 pengő sorsáról nem írtak; hogy ezt mégis kifizették-e 
valakinek vagy a pénztári hiányt enyhítették-e belőle, átfo-
góbb, több részletre kiterjedő kutatás során lehetne csak fel-
tárni. 

Takács Endre a hirdetmények alapján mindent megtett a 
helyzet mielőbbi rendezésének ügyében, illetve Ficzere Albert 
elfogását követően is tájékoztatta a lakosságot, illetve hálairat-
ban köszönte meg a városparancsnok megértését. 

 
„1493/1944. ikt. szám 
Baja város törvényhatóságának hálairata. 
Baja város vezetősége mély háláját és köszönetét fejezi ki Terescsenko 
hadnagy városparancsnok úrnak azért a szíves jóindulatáért és támo-
gatásáért, amellyel a város 52 ártatlan polgára életének megmentését 
lehetővé tette. 
Ficzere Albert bajai lakos az őt kisérő szovjet katonát orvul megtá-
madta és megsebesítette. A büntettéért 52 ártatlan embernek kellett 
volna életével lakolnia. Mikor azonban jelentés érkezett Ficzere Albert 
hollétéről, Terescsenko hadnagy városparancsnok úr azonnal 

 
30 MNL BKML IV. 1407. u. 26. doboz 142/1944. 
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fegyveres szovjet katonákat küldött ki a megjelölt helyre, ahol rövid 
időn belül el is fogták a bünözőt. 
Baja város közönsége ezért mély hálával ünnepelte a megértő várospa-
rancsnokot. 
Baja, 1944. október hó 30-án. 
olvashatatlan aláírás 
a város vezetője.”31 
 
Ebből úgy tűnik, viszonylag könnyen megoldódott a helyzet, 
azonban egy „városi legenda” szerint a polgármester a saját éle-
tét veszélybe sodorva igyekezett megmenteni az ötven bajai 
polgárt. Erről emlékezett meg a Magyar Nemzet hasábjain Ta-
más István; Terescsenko hadnagy Takács Endrétől várta az 50 
nevet – értelmiségiekét és közismert polgárokét –, ellenkező 
esetben válogatás nélkül végeznek a lakosok közül bárkivel. 
Mikor a polgármester másnap átadta a listát, azon egyetlenegy 
név szerepelt, a sajátja. A történetet állítólag az eseményeknél 
jelen lévő tolmács mesélte el, évekkel a történtek után.  

Dr. Takács Endre sorsát ismeri az utókor, Ficzere Albert vi-
szont teljesen eltűnt a háború végének zűrzavarában. Sem bíró-
sági ítélet, sem más feljegyzés nem árulkodik arról, hogy kivé-
gezték-e, fogságba került, esetleg valamikor, valamilyen mó-
don visszanyerte-e a szabadságát. A levéltári dokumentumok a 
családját sem említik többé; lányai és felesége neve sem merült 
fel a kutatások során, azt sem tudni, szenvedtek-e bármiféle 
hátrányt az ügy lezárását követően. 

Teljesen feltárni a történteket talán akkor lehet majd, ha 
megnyílnak a kutatók előtt az oroszországi levéltárak, és elér-
hetővé válnak az NKVD iratai; ha ez megtörténik, minden bi-
zonnyal fény derül majd Ficzere Albert sorsára. Abban bizo-
nyosak lehetünk, hogy nem Baja környékén végeztek vele – eb-
ben az esetben holttestét volt kollégái, illetve a tisztiorvos felis-
merte volna, és írásos nyoma lenne a megtalálásának. Ha 

 
31 MNL BKML IV. 1407. u. 26. doboz 37/1944.  
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kivégezték, valószínűleg nem Baja vonzáskörzetében, hanem 
valahol távolabb. Egyelőre arra vonatkozó adat sem ismert, 
hogy a GULAG32-ra került volna. 

Összességében a Ficzere-ügy érdekessége és lényege az, 
hogy írásos bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a szovjet Vörös 
Hadsereg az eszközökben nem válogatva gyakorolt nyomást 
egy város – ez esetben Baja – vezetőire és lakosságára, kikény-
szerítve az együttműködést, bármi áron, megalapozva ezzel a 
tekintélyét. 

Az oroszországi levéltári források hiányában a második vi-
lágháborús magyarországi történetek a szovjet megszállás ide-
jéből az összes Magyarországon elérhető levéltái forrás feldol-
gozása után sem törvényszerűen fedik fel a valóságot. A fentiek 
alapján Ficzere Albert lehetett civil polgárokat veszélyeztető fe-
lelőtlen kalandor, de lehetett akár hős ellenálló is. Ahogy az ő 
elfogásában segítő bajai polgárok is lehettek kollaboráns besú-
gok vagy bajai polgárok megmentői. Amit biztosan tudunk: a 
kivégzéssel fenyegetett 52 bajai polgár életben maradt, és Fic-
zere Albert rendőrdetektív, sok más ismert és ismeretlen ma-
gyar állampolgárral együtt 1944 novemberében eltűnt a törté-
nelem viharában. 
  

 
32 GULAG: A Szovjetunió egészét behálózó munkatábor rendszer. 
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Melléklet33 
 

 

 
33 Eredeti hirdetmény MNL BKML IV. 1407. g. 34. doboz, Dobolási hirdetmé-
nyek. 
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MIHALIK JÁNOS EMLÉKEZETE 
SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJÁN 

 
 

 
 
„1848 előtt az osztrák katonai kariskolák az elméleti és gyakorlati mű-
szaki oktatás alaposságára nézve versenyeztek egymással, és a jelesebb 
műegyetemekkel, s a tisztségre jelölt egyéneknek a legnagyobb szorgal-
mat kellett tanulmányaikba kifejteni. Legfényesebb tanuságot tön erről 
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az 1848 és 49-iki szabadságharczban a magyar honvédek tüzérsége, 
mely leginkább az ily módon kiképezett osztrák altisztek által volt szer-
vezve és vezényelve.”1 – szól a korabeli értékelés summázata az 
említett katonai intézményekről. Az abszolvensek közé tartozó 
Mihalik János azonban nemcsak a szabadságharcbeli teljesítmé-
nyével, hanem későbbi munkásságával – egyebek mellett 1854-
ben Európa első betonból készült hajózsilipének megépítése 
Bezdánnál, az általa gyártott klinkertéglából (kongótégla) tör-
ténő út építése a kőben szegény Alföldön, komoly publikációs 
tevékenység – is bizonyította hadapród évei alatt megszerzett 
magas szintű mérnöki tudását és szakmai felkészültségét. Szü-
letésének bicentenáriuma jó alkalom életútjának és munkássá-
gának felidézésére. 
 
 

Életút 
 
Madunitzi Mihalik János nemesi család leszármazottjaként 
1818. december 28-án Aradon született, mérnök végzettségű 
édesapja Arad vármegyében volt kincstári gazdatiszt. A csepe-
redő gyermek elemi iskolát szülővárosában végzett, középisko-
lai tanulmányokat Nagyváradon és Szegeden folytatott, majd a 
katonai pályát választva előbb a tullni utász (Pionier-Schule), 
utóbb a hainburgi aknász iskola (Mineur-Schule) kadétja lett: 
kitűnő tanulmányi eredményének köszönhetően 1842-ben mér-
nökkari hadnaggyá avatták. Az ifjú tiszt kapcsolatba került gróf 
Széchenyi Istvánnal, akinek biztatására megkezdett újabb ta-
nulmányok zárásaként 1845-ben a pesti Mérnöki Intézet (Insti-
tutum Geometrico-Hydrotechnicum) polgári mérnöki oklevelét 
szerezte meg. 

Mihalik János édesapja halála után kilépett a hadseregből 
és polgári hivatalt keresett – így biztosabbnak érezhette kiskorú 
testvéreinek segítését, támogatását –, amelyet a bácskai Ferenc-

 
1 VEREBY 1869. 
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csatornánál talált meg. Az elnyert kincstári mérnöki állás – igaz-
gatósági segédmérnökként kezdett szolgálni – elnyerésénél „jól 
jött” a pesti Institutum oklevele, amelyet akkor már minden ál-
lami mérnöktől megköveteltek. Az abban az időben elhanya-
golt állapotú csatornát a szabadalmas részvénytársaság hosz-
szan elhúzódó tárgyalásokat követően csak 1846-ban tudta át-
adni az államnak. A gondokat tetézte, hogy 1830-ban Monos-
torszeg mellett átszakadt a Duna kanyarulata, következmény-
ként az annak tetőpontján álló torkolati zsilip bejárati része a 
hajózást és a víz bejutását akadályozva egyre jobban feliszapo-
lódott. Ez megoldásra váró komoly feladat volt: nyilván közre-
játszott abban, hogy látókörének bővítése és szakmai tapaszta-
latszerzés céljából Mihalik 1847-ben nyolc hónapos nyugat-eu-
rópai tanulmányútra kapott lehetőséget. Megfordult Bajoror-
szágban, Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban, Svájc-
ban, a Lombard-Velencei Királyságban, utóbbi helyen helyszíni 
tapasztalatokat szerezve vett részt a Pó folyó szabályozási mun-
kálataiban. Visszatérése után bízták meg a Ferenc-csatorna du-
nai torkolati szakaszának rendezésével, amely együtt járt a Bez-
dánba történő áthelyezésével. Friss, gyakorlati ismeretekkel öt-
vözött tudását Széchenyi István is felhasználta az akkor aktuá-
lis Tisza-szabályozás kapcsán: a két álláspont közül – Pietro Pa-
leocapa velencei építési főigazgató képviselte az egyiket, Vásár-
helyi Pál a Tisza-szabályozás mérnöke a másikat – Mihalik Já-
nos a Vásárhelyi-javaslat mellett tette le a voksát. 

Az ígéretesen induló mérnöki karriert megszakító 1848-49-
es szabadságharc kezdetén, még polgári beosztású mérnök-
ként, Mihalik sikerrel irányította a verbászi magyar tábor erő-
dítési munkálatait. Később századosi rendfokozattal lépett be a 
honvéd hadseregbe, majd Komáromban, Tokajban és Nagyvá-
radon vezetett erődítési munkálatokat. Szépen haladt előre a 
ranglétrán, amelynek csúcsát a Vetter Antal altábornagy mellett 
sikerrel megvívott kishegyesi csatát (a küzdelmekben megsebe-
sült) követő ezredesi kinevezés jelentette. Az elbukott szabad-
ságharc után, mint sorstársai közül oly sokan, igyekezett 
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háttérbe húzódni, bujdosni kényszerült. A Bach-korszak üldöz-
tetése azonban Mihalik Jánost is utolérte: az ellene megindított 
vizsgálat tífuszbetegsége miatt abbamaradt, végül erős szerve-
zetének köszönhetően sikerült felépülnie betegségéből. 

 

 
Idilli kép az 1856. július 27-én ünnepélyesen megnyitott bezdáni zsilipről2 

 

Régi barátainak, korábbi ismerőseinek továbbá kapcsolatainak 
köszönhetően visszatérhetett a mérnöki tevékenységhez és a 
bécsi Udvari Építő Tanácsnál (Hofbaurat) építészeti felügyelői 
(Bauinspector) kinevezést kapott. Számos új megbízatása (vizek 
szabályozása Ljubljana környékén, építészeti munkálatok Bá-
nát, Erdély, Karintia, Stájerország, Trieszt területén) mellett fel-
adatul kapta a Ferenc-csatorna bezdáni zsilipének tervezését, az 
ottani munkálatok újbóli megindítását és vezetését is. Az akkor 
végzett óriási munkájának ismertségét és elismertségét jelzi, 
hogy „…e vállalat létre hozása körül szerzett nagy érdemei jutalmául, 
1856-ban a Ferencz József nevet nyert csatorna-zsilipnek megnyitása 

 
2 Magyar Néplap 1856. augusztus 15. (14. szám) 109. o. 
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alkalmával a Ferencz József lovagrend keresztjével disziték fel.”3Még 
ugyanezen évben a nyugat-európai tanulmányútján szerzett ta-
pasztalatai alapján az illetékes minisztérium jóváhagyásával 
próbaképpen a korabeli közigazgatási beosztás szerint a Szerb 
Vajdaság és Temesi Bánsághoz tartozó Zombor városánál egy 
200 öl (bécsi öllel számolva 380, 2 méter) hosszúságú és jól meg-
terhelt szekerek által folyamatosan járt kongótégla utat épített, 
amelynek üzemelési tapasztalatairól egy év múltán a szakem-
berekből álló bizottság kedvezően nyilatkozott. További szak-
mai sikere, hogy 1857-ben a vízépítésben szerzett különös érde-
meiért 500 forint jutalomban részesült és 1862-ben felügyelői 
megbízást kapott. Mihalik János személyiségéről ad jellemző 
képet a Lajta-folyónál 1862-ben végzett munkálatokkal kapcso-
latos eseménysor, amelyért végül Alsó-Ausztria a köszönetén 
túl 5.000 Ft jutalomban részesítette. „Az osztrák kormány közegei 
ugyanis a Lajta szabályozó költségeit Brucktól felfelé annak alsó auszt-
riai szakaszán, 348,000 frtra irányozták elő és véleményük szerint há-
rom és fél évi munkaidő szükségeltetett volna a végrehajtáshoz. Ezt a 
tervvázlatot a Bruckban összehívott szakemberekből álló gyűlés is jó-
váhagyta 1862-ben. Mihálikot is felszólította a Landmarschall, hogy 
nyilvánítsa ki nézeteit e dologban; mire ő kijelentette, hogy a kérdéses 
szabályozást 100,000 frt költséggel s negyedfél hó alatt is végre lehet 
hajtani. Mi természetesebb, mint hogy felszólították, hogy vállalja el a 
munkák vezetését, s mikor erre hajlandónak mutatkozott, tervét pium 
desiderium-nak [jámbor óhajnak] gúnyolták. Mihálik azonban meg-
mutatta, hogy kimondott szavának ura is tud lenni: a miniszteriumtól, 
bármiféle intriguák ellen írásbeli biztosítékot nyerve, a szóban forgó 
összes munkákat 3 hónap alatt, 65,000 frt költséggel befejezte.”4 
Ugyancsak az 1862. esztendőhöz kapcsolódik szakmai pályafu-
tásának újabb szakasza, amikor kérelmére a Budán felállított 
Országos Középítészeti Igazgatósághoz helyezték át. 

 
3 VEREBY 1869. 
4 SÁRKÖZY 1897. 75. o. 



Mihalik János emlékezete születésének 200. évfordulóján 

150 

Az 1867-es kiegyezést követően alakult kormányban gróf 
Mikó Imre földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 
tanácsosának nevezte ki. A későbbiekben javaslatai szerint vé-
gezték el a Morva folyó szabályozását. Mihalik János publiká-
ciós tevékenysége igencsak jelentősnek mondható: munkássá-
gának tapasztalatait könyvek formájában is megosztotta szak-
májával, kiadásukról a korabeli sajtó tudósított. Például a „Die 
hydraulischen Kalke …” megjelenéséről híradás jelent meg a 
Pester Lloyd 58. számában. Könyveinek gyakorlati használha-
tóságát mutatja, hogy több kiadást megértek továbbá magyar 
és külföldi vízépítő mérnökök is felhasználták munkásságuk 
során. 

Mikó Imre (1867-1870) majd Gorove István (1870-1871) mi-
nisztersége idején tevékenyen részt vett a Duna szabályozás 
tervezési munkálataiban, amelyekben nem sikerült vélemé-
nyét érvényesítenie. Az 1871-ben új miniszterként kinevezett 
gróf Tisza Lajos indoklás nélkül nyugdíjazta az akkor 53 éves 
mérnököt. 

A magánéletbe visszavonult Mihalik János ezután mérnöki 
irodát nyitott (szívesen foglalkozott a hozzá forduló uradalmak 
vízszabályozási ügyeivel), valamint a Fót közelében fekvő Im-
reháza-pusztán birtokán gazdálkodott. Továbbra is figyelem-
mel kísérte az ország vízügyének dolgait, s ezzel kapcsolatos 
mondandóját a Budapesti Hírlap egy-egy cikkében fogalmazta 
meg. Erkölcsi elégtételt jelentett számára, hogy Baross Gábor 
miniszter felajánlotta neki az ország vízügyeinek irányítását, 
azonban a korábban önérzetében mélyen megsértett Mihalik 
ezt már nem fogadta el. Hosszas betegeskedést követően 1892. 
március 28-án halt meg Budapesten, az 1886-ban megnyitott Új 
köztemetőben temették el. Haláláról rövid nekrológgal emléke-
zett meg a Vasárnapi Újság.5 

 
 

 
5 Vasárnapi Újság 1892. április 3. (14. szám) 246–247. o. 
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Zsilipépítés Bezdánnál 
 
„Aʼ Bács Vármegyei Ferencz csatornája aʼ Tisza mellékére, ʼs azon 
túl való vidékre, és magára Bács Vármegyére nézve aʼ legnagyobb 
jótétel.– jegyezte fel a 19. század elején átadott Ferenc-csator-
náról a Bácskában utazó Mindszenthy Antal.6 A megjegyzés 
leginkább Kiss József vízépítő mérnöknek és Gábor öccsének 
(a hadsereg mérnökkari kapitányának) köszönhető: az ő 
agyukban született meg a csatorna építésének gondolata és a 
beindítástól 1798 elejéig vezették a munkálatokat. Félreállítá-
suk és az eredeti elaborátum revízióját követően végül az I. 
Ferenc királyról elnevezett csatorna átadására 1802. május 2-
án került sor, amelynek későbbi áldásos hatása kitűnik Mind-
szenthy Antal több helységre vonatkozó további leírásából. 
Például a zombori és a környező szállásokon élő földműve-
sekre vonatkozó ismertetés nyilvánvalóvá tette a vízi út közeli 
fekvéséből adódó előnyöket. Eszerint a terményt „… a’ város 
alatt menő Ferencz csatornáján ide jövő felföldi hajókra haszonnal 
adják el, melly gabona kereskedés annál hasznosabb, hogy a’ kereske-
dőknek bészedett gabonáikat sehová sem kell elfuvaroztatni, hanem 
a’ hajós kereskedők a’ házaiktól elhordatják, melly szerént a’ hambár-
béren kívül semmi egyéb költségjek sincsen reá.”7 Mindezek nyo-
mán mondható el, hogy a vízi út lendítette fel a 19. század első 
harmadában Bácska gazdaságát és járult hozzá az itt élők jólé-
téhez.Mellettük nem panaszkodhattak a csatornatársaság 
részvényesei sem: „… a befektetett építési tőke nemcsak teljesen 
beszereztetett, de a részvényesek azonfölül évekig a ráfordított tőkét 
sokszorosan meghaladó osztalékban is részesültek.”8 Azonban el-
maradt a karbantartás, továbbá a Duna és a Tisza mederválto-
zásai miatt egyre problémásabbá vált a torkolati zsilipek üze-
meltetése. Más okok és a már említett monostorszegi gondok 

 
6 MINDSZENTHY 1831, 48. o. 
7 MINDSZENTHY 1831, 7–8. o. 
8 ANDRÁSSY 1878, 3. o. 
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nyomán felvetődött a megszűntetés gondolata is. Avégső dön-
tés előtt gróf Zichy Mihály királyi biztost küldték helyzetfel-
mérésre, aki az ott látottak alapján Cservenkán megdicsérte a 
német telepeseket, amiért olyan rövid idő alatt virágzó telepü-
lést hoztak léter. „Alles was mer haba, verdankemer dem Graba. 
(Mindenünket, aminkvan, ezen ároknak köszönhetjük.)” – vála-
szolta egy idősebb sváb parasztgazda.9 A hallottak után a gróf 
már nem felszámolást, hanem kincstári kezelést és fenntartást 
javasolt. 

Az 1823-ban Monostorszegnél lefűződött Duna-kanyarulat 
feliszapolódása miatt a szakemberek a megoldást a Ferenc-csa-
torna torkolatának a Bezdántól nyugatra fekvő, Batinával (Kis-
kőszeggel) szemben megállapodott mederhez történő áthelye-
zésében, egy ottani kiágazás kialakításában látták. A csatornát 
addig meg kellett hosszabbítani, emellett ott új hajózsilip épí-
tése vált szükségessé. Mihalik János még szabadságharc előtti 
merész gondolatát – a betonból történő építést és a víz alatti be-
tonozást – akkor felsőbb helyen nemcsak helybenhagyták, ha-
nem ennek köszönhette Európa nyugati felében tett tanulmány-
útjának engedélyezését is (a kivitelezésre azonban csak a sza-
badságharcot követően nyílt lehetősége). 

 

 
A bezdáni zsilip keresztmetszete a tervezett betonozásról. 

 
9 ANDRÁSSY 1878, 4. o. 
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A munkálatok idején még nem működtek cementgyárak, így 
Mihalik a kötőanyagot a helyszínen kemencékben égette ki, 
majd őrlés után hordóban tárolta. Az általa készített római ce-
mentet vagy románcementet 20 tömegszázaléknál magasabb 
agyagtartalmú márgából készítették (a nyersanyagként hasz-
nált kameniczai márga agyagtartalma 55-60 % közötti). A porrá 
őrölt cement további sajátossága volt, hogy a víz hozzáadását 
követően gyorsan kötött és jól szilárdult a víz alatt. E mellett 
dunai homokot és a bekeverés előtt alaposan mosott batinai 
konglomerát zúzottkövet használt (Mihalik jobbnak tartotta a 
sarkos zúzott követ a kavicsnál). Az adalékanyagok minősége 
mellett fontos azok megfelelő keverési aránya: a térfogat sze-
rinti adagolás során a cement, a dunai homok és a zúzottkő ará-
nya előzőek sorrendjében 1:2:4 volt. Az összekevert friss beton 
sűrűsége 1.500, a szilárdulás után pedig 2.057 kg/m3 lett. 

A beton készítése több lépésből állt. Először a legfelső eme-
leten egy kör alakú vályúban a habarcsot keverték be, amelyet 
ezután egy nyíláson keresztül a habarcsszállító szekrénybe fo-
lyattak majd a kiválasztott betonkeverő dob fölé mozgatva abba 
engedték bele. Ezután a fent mozgó köves kocsi alját megnyitva 
egy tölcséren keresztül a kiadagolt zúzottkövet ejtették a dobba. 
A megkeverést követően a betont innen szállítókocsiba öntöt-
ték, amelyet ezután a süllyesztő szekrénybe ürítettek.  
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A betonkeverés folyamata: 

(a: nyílás, b: habarcsszállító szekrény, c: tölcsér, d: szállító kocsi). 
 

A víz alatti betonozást a munkaterület igencsak vízáteresztő ho-
mok altalaja és a 2.050 m2 alapterületű munkagödör indokolta: 
ennek szárazon tartása a kor viszonyai között igencsak nehéz 
feladatnak tűnt. A kezdetben szárazon, majd úszókotróval ki-
termelt munkagödröt vezércölöpök közé levert palló szádfallal 
zárták körbe. A folyamatosan (90 nap, éjjel-nappal) végzett be-
tonozásnál a víz alatti munkálatokhoz hat – egyenként 17 m3 
beton befogadására alkalmas – süllyesztő szekrényt használtak. 
A hosszirányú mozgatást a vezércölöpökön nyugvó vágányo-
kon futó tolópadok tették lehetővé, amelyeken elhelyezett és 
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kerekekkel keresztirányban gördített csörlőkkel a szekrény 
emelhető-süllyeszthető volt. A feljegyzések szerint a víz alatti 
munkáknál naponta átlagosan 161 m3-t dolgoztak be, a teljes be-
épített betontérfogat pedig 19.000 m3 volt. 
 

 
A süllyesztő szekrények hosszirányú mozgatása 

 
 

 
A süllyesztő szekrények keresztirányú mozgatása 
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Az I. Ferenc Józsefről elnevezett zsilip falán elhelyezett márvány emléktábla. 

(A szerző felvétele.) 
 

 
A zsilip napjainkban. (A szerző felvétele.) 
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Az idő vasfogát kiálló művet az utókor 60 év múltán így mél-
tatta: „Mihálik zseniális és nagyszabású építési módja és berendezése 
– még ha az akkori primitív hazai viszonyokból folyó nagy nehézsége-
ket nem is tekintjük – méltó arra, hogy az utókor meghajtsa előtte az 
elismerés zászlóját.”10 
 
 

A kongótégla 
 
A klinkernek is nevezett téglatípus népszerű elnevezését adó 
jellegzetessége: két kongótégla szabadon függve egymáshoz 
ütve tiszta csengő (kongó) hangot ad. Mihalik János nyugat-eu-
rópai tanulmányútja során Hollandiában figyelt fel erre az ott 
alkalmazott útépítő anyagra (hazai elterjedése-meghonosítása 
nevéhez kötődik), amelynek tulajdonságait, előállítását és be-
építését később könyvben foglalta össze. Véleménye szerint a jó 
minőségű kongótégla sárgás, világosszürke, sötétvöröses színű 
agyagból vagy timagyagból (ez utóbbit az agyag timsóval 
együtt képezi) készíthető, amelyek összetétele 75 %-ban tiszta 
agyag és 25 %-ban tiszta homok (a minőség szempontjából 
igencsak fontosnak tartotta az idegen részek eltávolítását). Leg-
célszerűbb méretei: hossz 8, szélesség 4, vastagság 2 hüvelyk (1 
bécsi hüvelyk = 2,634 cm). Égetés előtt a téglákat jól ki kellett 
szárítani, a görbévé válókat szegélyezéshez javasolta felhasz-
nálni. Lerakásuknál elengedhetetlennek tartotta megfelelő alap 
kialakítását (szakszerű feltöltéssel és tömörítéssel), amelyen az-
után homokágy készítését ajánlotta. A szegély kialakítása után 
az út középvonalára merőlegesen rakott téglák hézagait a le-
szórt homok beseprésével javasolta kitölteni, öntözéssel tömö-
ríteni, majd újabb homokszórást javasolt stb.  

 
10 LAMP – SAJÓ 1914, 388. o. 
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Kongótéglával burkolt közterület, háttérben a régi zombori városháza. 

(A szerző felvétele.) 
 

A kongótéglából készített utak előnyeit gyakorlati útmutatójá-
ban a mérnök az alábbiakban foglalta össze: más úttípusokhoz 
képest olcsó, elkészítését követően tartós, a meglátások szerint 
az esők inkább tisztítják, mint rongálják, sár nem képződik 
rajta, fenntartása a kőutaknál egyszerűbb és olcsóbb. Előzőeken 
túl városokban az utak mellett járdák burkolásához is megfe-
lelő. Alkalmazása gyorsan elterjedt, még napjainkban is több 
helyen meglévő burkolattípus. 

Egy 1859-ben készült anyag így ír a tapasztalatokról: „Mi-
halik János miniszteri mérnök úr a legmagasabb meghagyásnak meg-
felelően kiviteleztette a klinkerút rövid szakaszát /:200 öl:/, amely a 
Monarchiában az egyetlen, a legjobbként vált be, mivel építése /:1854:/ 
óta néhány homokfelcsúszás kivételével semmilyen javítást nem kellett 
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rajta betervezni. Következményként érdemes követni a számítást, azon 
kívül, hogy ez maga a gyönyörűség, mutatja magát, ha az éves fenn-
tartási költséget egy másik út költségvetésénél számításba vesszük, ak-
kor ez ⅔-al olcsóbb.”11 

 

 
Jó állapotú kongótégla burkolat. (A szerző felvétele.) 

 

Zárszó 
 
Mihalik János élete, sorsa és múlhatatlan érdemei szorosan ösz-
szefonódnak az Osztrák-Magyar Monarchia építésügyével, 
amelynek európai szinten is kiemelkedő állomása a Bácska tör-
ténetének szerves részét képező Ferenc-csatorna dunai torkolati 
zsilipének betonból történt elkészítése. A mérnök munkásságá-
nak jelentőségét napjainkban sem lehet Sárközy Imre alábbi 
mondatánál jobban megfogalmazni, aki 1892-ben írt 

 
11 A Szerb Vajdaság és Temesi Bánság kormányzója, gróf Johann Coronini-
Cronberg, 1859-ben minden jegyzőt utasított, hogy megadott szempontok 
szerint településéről néprajzi-helyrajzi leírást készítésen. Az itt közöltek a Te-
mes Megyei Állami Levéltárban megtalálható anyag Bezdánról német nyel-
ven, gót kézírással készült leírásának vonatkozó részlete magyarra fordítva. 
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nekrológját ezzel zárta: „Ha el is költözött közéletünknek ez a buzgó, 
kötelességtudó és munkabíró tagja, művei itt maradtak és a messze jö-
vőben is hirdetni fogják Mihalik János nevét, azt a nevet, melyet a ma-
gyar mérnökség tekintélyének gyarapításában szerzett érdemeiért a 
magyar géniusz hazánk kulturájának történetében úgy is régen meg-
örökített.”12 
 
 

Felhasznált irodalom 
 
ANDRÁSSY 1878 = ANDRÁSSY Gyula: A Ferencz-csatorna. In: 
Különlenyomat a „Magy. Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye” 
1878. évi I. füzetéből. 1-30. o. 
LAMP – SAJÓ 1914 = LAMPL Hugó – SAJÓ Elemér: A beton, 
Budapest, 1914. 
Mihalik, Johann von: Praktische Anleitung zum Beton-Bau für 
alle Zweige des Bauwesens. Nach eigenes Versuchen und Er-
fahrungen. Wien, 1864 
Mihalik, Johann von: Die hydraulischen Kalke und Cemente, 
ihre Verwendung. Kurz und leichtfaßlich für Jedermann. Pest, 
1865. 
MIHALIK 1868 = MIHALIK János: Gyakorlati útmutatás kon-
gótégla-utak (Klinker) építésére. Pest, 1868. 
MINDSZENTHY 1831 = MINDSZENTHY Antal: Egy fordulás az 
Alföldön. In: Tudományos Gyűjtemény, 1831. X. kötet, 3–51. o. 
SÁRKÖZY 1892 = SÁRKÖZY Imre: Madunitzi Mihalik János. 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. Budapest, 1892. 
129–130. o. 
SÁRKÖZY 1897 = SÁRKÖZY Imre: Régibb vízi mérnökeink éle-
téből vázlatok. Budapest, 1897. 
VEREBY 1869 = VEREBY Soma: Honpolgárok könyve. Negye-
dik évi folyam. Pest, 1869. 

 
12 SÁRKÖZY 1892. 
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PÉDERI TAMÁS 
 

HADI TERMINOLÓGIA AZ ÉSZAKI-RUSZBAN  
A 12-15. SZÁZADBAN1 

 
 

Bevezetés 
 
A történettudományban mindig komoly szerepet kapott az 
egyes korok szóhasználatának vizsgálata, az utóbbi időszakban 
azonban hazánkban is szinte segédtudománnyá vált az etimo-
lógiával, szótörténettel rokon történeti terminológia, avagy je-
lentéstan, elnevezéstan.2 A nyelvtörténet és történettudomány 
e határterülete elsődlegesen társadalomtörténeti, illetve jogtör-
téneti kérdésekben jelenik meg élesen.3 Mindemellett azonban 
a régmúlt idők hadászatának és harcászatának kutatásában is 
elengedhetetlen e kérdéskörrel foglalkozni. 

Fontos kiemelni, hogy a kategorizáló gondolkodás modern 
fejlemény, az ókori és középkori emberek gondolkodásmódját 
nem ez határozta meg. Mivel a hadtörténetíráshoz felhasznál-
ható források többségét nem katonáskodásban jártas személyek 
írták, így viszonylag ritkán jelennek meg pontos, világosan ér-
telmezhető fogalmak az írott forrásokban, és a leírt kifejezéseket 
még nehezebb régészetileg megfogható tárgyakhoz kapcsolni. 
Jól illusztrálja ezt a hazai történetírás máig tartó vitája a közép-
kori Magyar Királyság könnyűfegyverzetű, nehézfegyverzetű 
és „átmeneti” lovasság kérdésköreiről, ahol olyan latin 

 

1  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3-IV.-PTE-14 kód-
számú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült. 
2 KRISTÓ 2006, 278–279. o. 
3 Csak pár példa a frissebb középkor-tudományi kutatások közül: 
HALMÁGYI 2014; NÓTÁRI 2011; SZABADOS 2011, 10–22. o. 
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kifejezések értelmezése, mint például a lorica (lehetséges értel-
mezései: bőrvért, láncing, vaspikkelyes páncél) hosszas diskurzu-
sokat nyitott.4 

Szerencsére azonban ellenpélda is a rendelkezésünkre áll, 
így egy-egy részletesebb leírásnak köszönhetően képet kapha-
tunk arról, milyen anyagból készült a forrásban emlegetett vér-
tezet, ez pedig hozzájárul a korabeli hadviselés megismerésé-
hez és megértéséhez. 
 
 

Történeti terminológia a középkori Rusz kutatásában5 
 
A középkori Rusz kutatásában igen régóta jelen van a történeti 
terminológia. A több esetben magyarul is olvasható művek 
azonban általános jellegű összefoglalók, nem specializált írá-
sok. Vaszilij Kljucsevszkij rendkívül alapos műve, Az orosz tör-
ténelem terminológiája részletekbe menően járja körül a terminu-
sok kérdéskörét, azonban a hadtörténelem egyáltalán nem kap 
hangsúlyt nála, míg Ágoston Magdolna Az orosz történelmi for-
rások terminológiája című művében ugyan külön fejezetet kaptak 
a hadviselés fogalmai, a mű gyakorlatilag glosszáriumként 
szolgál, részletes elemzések nélkül. A legalaposabb és legaktu-
álisabb összefoglalót az orosz nyelven, online elérhető VESZ, 
azaz Enciklopédikus Hadtörténeti Szótár nyújtja, nevének megfe-
lelően azonban e mű felöleli a teljes orosz történelmet, így in-
kább kiindulási pontként szolgál.6 

 
4 A loricához lásd: KRISTÓ 2003, 354–359. o. A kialakuló polémia legfrissebb 
összefoglalásai: B. SZABÓ 2017, 75–94. o. és PÉDERI 2013. 
5 Jelen tanulmányban az óorosz és modern keleti szláv szavakat, neveket a 
magyar gyakorlatnak megfelelően, latin betűkkel írom át, az eredeti cirill for-
mát általában csak a megadott szakirodalom kapcsán, a tanulmány végén ta-
lálható irodalomjegyzékben használom. 
6 ÁGOSTON 2004.; KLJUCSEVSZKIJ 2009.; VESZ 2007. Historiográfiai össze-
foglalók Ágoston és Kljucsevszkij műveinek bevezetőjében olvashatók, jelen 
tanulmány keretei nem engedik a téma részletesebb kibontását. 
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Ahogy a rövid felvezetőből kiderül, a hadtörténetírás szá-
mára használható terminusokat az óorosz forrásokból kigyűj-
tötték, ráadásul e források magyar nyelvű fordítása és kiadása 
is megkezdődött, ami hozzájárulhat a Rusz magyarországi ku-
tatásának további felfutásához is. Bízom benne, hogy a Régmúlt 
idők elbeszélését, azaz az óorosz őskrónikát hamarosan további 
krónikafordítások és kritikai kiadások követik.7 

Jelen tanulmány feladata tehát nem egy friss terminológiai 
gyűjtemény elkészítése, hanem az általános kontextus bemuta-
tása és egy új nézőpont, a regionalitás kérdésének felvillantása 
a kérdéskör kapcsán, mely remélhetőleg az óorosz források 
hadi bejegyzéseinek értelmezését is megkönnyíti. 
 
 

Regionalitás a Rusz hadviselésében 
 
Jól ismert, hogy a Kijevi Rusz politikai szempontból a 12. század 
közepére, második felére már csak számos részfejedelemségből 
álló virtuális egység volt.8 A hadszervezet elkülönülése azon-
ban már jóval korábban, a 10. század vége felé megindult és az 
eredeti, főként gyalogos pajzsfalakra és közelharcra építő, skan-
dináv és szláv hagyományokból egyaránt táplálkozó harcmo-
dor régiónként differenciálódott. 

A hadviselésbeli eltérések először egy észak–dél törésvona-
lon jelentkeztek, mivel a különböző régiók különböző ellenfe-
lekkel állították szembe a rusz seregeit. Északon, ahol fő ellen-
feleik finnugor és balti törzsek voltak, a klasszikus gyalogos-
harcmodor maradt domináns, míg a déli régióban a sztyeppe 
törzseivel szemben a könnyűlovas harcmodor adoptálása veze-
tett sikerre, így elterjedt a sarkantyú, a szablya, a reflexíj hasz-
nálata. Természetesen ezek az újítások részben begyűrűztek a 

 
7 RÉGMÚLT 2015. 
8 Ebből fakadóan közkeletűen a Kijevi Rusz területét egységesen Rusznak ne-
vezi a történettudomány. Ehhez lásd: FKNSZ 2001, 15–22. o. 
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Rusz északi régiójába is, azonban a hadszervezet különbségei 
okán csak részlegesen tudtak gyökeret verni.9 

Idővel, a 12. század közepétől, végétől tovább differenciá-
lódott a helyzet a változó politikai helyzettel párhuzamosan. 
Mind az északi, mind a déli régióban megjelent egy kelet–nyu-
gat törésvonal is: a délnyugati Halics és Volhínia a magyar és 
lengyel ellenfelekhez alkalmazkodva a lovagi hadviselés alap-
jait vette át és megjelentek a lovas számszeríjászok is, míg Ki-
jev és Csernyigov a kunokkal való harcok okán a már kialakult 
könnyűlovas harcmodort tartotta meg. Északon kicsit később 
következett be a törés, a 13. század idegen inváziói, a nyugati 
keresztesek és a keleti mongol-tatárok megjelenése okán. Nov-
gorod és Pszkov gyalogságra építő hadviselésében komoly 
nyugati hatások jelentek meg (új kardtípusok, számszeríjak, 
nyugati erődépítészeti megoldások és mechanikus ostromgé-
pek), míg az északkeleti térség rusz államalakulatai, Vlagyi-
mir, Tver és Moszkva gyorsan mozgó, részlegesen páncélozott 
lovasságra és a tűzfegyverek használatára tért át az Arany 
Hordával való hol békés, hol konfliktusokkal terhelt kapcsolat 
folytán.10 

Ezek a változások, bár elsődlegesen a narratív források le-
írásai alapján következtethetők ki, illetve a régészeti anyagban 
érhetőek tetten, némileg megjelennek a terminológiában is, így 
például a szablya (óorosz szablje) szó igen ritkán jelenik meg 
északnyugati (novgorodi, pszkovi) forrásokban, ahogy a tatár 
harcmodorra jellemző, iráni és török eredetű páncéltípusok ne-
vei (behtyerec, csecsak) is szinte kizárólag az északkeleti, moszk-
vai forrásokban bukkannak fel.11 
  

 
9 NICOLLE 1999, 5–12. o. 
10 Erről részletesen: NICOLLE 1999.; NICOLLE – SHPAKOVSKY 2002. 
11 Természetesen nem csak az orosz fegyverzetet érték külső hatások, hanem 
ellenkező irányú folyamatokra is tudunk példát. Lásd: LINDHOLM – 
NICOLLE 2007, 17. o. 
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Kategóriák 
 
A hadviseléssel, háborúval kapcsolatos kifejezéseket először is 
érdemes kategorizálni, típusokra bontani. Ágoston műve jó kiin-
dulási alapot nyújt ehhez. Nála ötös felosztást találunk: katona-
ság és katonák; hadseregszervezés; felszerelés és fegyverzet; ha-
ditechnika és erődítmények; a hadviselés, a harc formái.12 Jelen 
dolgozat szempontjából egy négyes felosztás tűnik célraveze-
tőbbnek: I.) fegyverzet- és felszerelés-tipológia; II.) hadszervezés- 
és logisztika; III.) erődítés- és ostromtechnika; IV.) a harcra mint 
folyamatra, tevékenységre utaló kifejezések. 

Mint arra utaltam, a kor embere nem tipologizált, így in-
kább általános nevekkel találkozunk a források szóhasználatá-
ban (kard, lándzsa, íj, vár stb.). A későközépkori moszkvai for-
rásokból azonban például a tatár eredetű, illetve tatár közvetí-
téssel a Ruszba került belső-ázsiai páncéltípusok neveit is is-
merjük (behtyerec, tegiljaj, csecsak, zercalo). Előfordul azonban, 
hogy az általános megfogalmazás is segíthet eligazodni a kor 
gondolkodásmódjában, így például a hadszervezés kapcsán. 

A legáltalánosabb és hadtörténészi szemszögből legke-
vésbé hasznosítható kifejezések az általam negyedikként emlí-
tett kategóriába tartoznak: támadás (vorop), védelem (zaborony), 
fegyverszünet (peremirje), hadat indítani (zaratyiszja), levágni az el-
lent (isszecsi) és hasonlók. Ezek elsősorban a történeti nyelvészet 
szempontjából rendelkeznek relevanciával, mivel például egy 
fegyver használatának a konkrét módja nagyon ritkán derül ki 
belőle. Egyes hipotézisek szerint a Délnyugati-Ruszban, a hali-
csi forrásokban erre is van példa a lovagi hadviselésre utaló lán-
dzsafeszítésként értelmezhető igék, főnevek formájában,13 ez 
azonban nem kellően megalapozott és semmiképp sem vetít-
hető az Északi-Rusz forrásaira.A tanulmány céljának megfele-
lően az egyszerű tipologizáláson vagy kigyűjtésen túl egy 

 
12 ÁGOSTON 2004, 44–56. o. 
13 GUCUL 2015. 
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részletesebb áttekintéssel igyekszem kontextusba helyezni e ka-
tegóriákat. 
 
 
I. Fegyverzet és felszerelés 
 
Mint említettem, az írott forrásokban viszonylag ritkán találko-
zunk konkrét típusnevekkel, így egy-egy krónikabejegyzés 
alapján nehéz megállapítani, milyen fegyverzettel és haditech-
nikával látták el a haderőt. Szerencsére e kérdések megválaszo-
lásához sokféle forrástípus áll rendelkezésünkre, mindenek-
előtt a régészeti leletek, fegyvermaradványok mellett a leírások 
és képi ábrázolások is segítenek rekonstruálni a 12-15. századi 
Rusz arzenálját.14 

Mint mindenhol a középkorban, e térségben is a kard volt 
a legelőkelőbb fegyver. E vágófegyvernek természetesen szá-
mos típusa létezett a Ruszban is. A nomád ellenfelekkel vívott 
harcok miatt a déli fejedelemségek területén már a korai idő-
szakban végbement egy fegyverváltás, melynek folyamán az 
egykezes, skandináv mintájú, általában kétélű kardokat a pusz-
tai harcmodorhoz alkalmasabb görbe, egyélű szablyákra cserél-
ték. A szablyák északon is megjelentek, viszont ott nagymér-
tékű fegyverváltás nem ment végbe, hiszen gyalogos harcmo-
dorhoz, illetve páncélos nyugati ellenfelekkel szemben a kar-
dok hasznosabbnak bizonyultak. A 13-14. században a viking 
eredetű, egy kézzel forgatott kardokat felváltották a nyugat-eu-
rópai eredetű, „lovagi” hosszúkardok. A Nyugat-Európában 
szegényebb harcosok által használt egyélű kardok (falchionok) 
is felbukkantak Novgorodban a 14. század során, a 15. század-
ban pedig a szablyák is újra feltűntek e régióban, elsősorban 

 
14 KIRPICSNYIKOV 1976, 2–3. o. 
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Moszkvában. Az írott forrásokban azonban szinte kizárólag 
csak a mecs, azaz kard kifejezéssel találkozunk.15 

A kard és szablya azonban nem véletlenül minősült elő-
kelő fegyvernek, elkészítése, illetve beszerzése bonyolult fo-
lyamat volt, emiatt igen nagy értéket képviselt. Értelemsze-
rűen az egyszerű harcosok ilyesmit nem nagyon engedhettek 
meg maguknak, így más kézifegyverek jóval elterjedtebbek 
voltak. A legnépszerűbb fegyver a lándzsa volt, melynek szin-
tén több típusát használták, ez a terminusok közt is jobban 
megragadható. Könnyebb, hajításra és közelharcra egyaránt 
alkalmas kopját (kopje) egyaránt használtak a lovas és a gyalo-
gos vitézek, de kizárólag közelharcra alkalmas nehéz lándzsá-
val (rogatyina) is találkozunk. Ezek egy része a nyugati lovagi 
kopjákhoz hasonló és csak lóhátról volt praktikus a haszná-
lata. A gyalogság körében elterjedt volt a kampóval ellátott 
lándzsa (szov, szovnya) is, melynek főként a lovasrohamra 
építő keresztesek ellen vették hasznát. E fegyver a 13. század-
ban jelent meg Novgorodban, a nyugat-európai gléfek (glaive) 
mintájára, de a moszkvai könnyűlovasság körében is elterjedt 
a 15. századra. Gyakori volt a könnyű, elsősorban hajításra 
való dárda (szudlica, szulica) is, melyet leginkább szintén a gya-
logosok használtak. Fontos megjegyezni azonban, hogy a szu-
lica és a kopje szavak, ellentétben a rogatyinával és a szovnyá-
val, felcserélhetőek voltak és egyaránt jelenthettek közelharcra 
és dobásra alkalmas lándzsatípust.16 

Mivel a lándzsák és dárdák használhatósága a hosszú nyél-
ből fakadóan elég korlátozott volt, egyéb fegyverre is szüksége 
volt a harcosnak, ha a test-test elleni küzdelemben is felül akart 
kerekedni ellenfelén. Gyanítható, hogy minden katona hordott 

 
15 KIRPICSNYIKOV 1966a, 49–73. o.; KIRPICSNYIKOV 1976, 21–24. o.; 
NICOLLE – SHPAKOVSKY 2002, 14–15. o.; LINDHOLM – NICOLLE 2007, 
18. o.; NICOLLE 1999, 33. o. 
16 KIRPICSNYIKOV 1976, 17–19. o.; RAZIN 1999, 148., 307. o.; NICOLLE – 
SHPAKOVSKY 2002, 13–17., 35. o.; NICOLLE 1999, 34. o.; ÁGOSTON 2004, 
49–51. o. 
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magával hosszabb-rövidebb pengéjű tőrt, ez azonban a források 
alapján nem bizonyítható. A tőr azonban csak végszükség ese-
tén került elő, sokkal praktikusabbak voltak a különböző zúzó-
fegyverek. Elsősorban a harci fejszék (szekira) terjedtek el. E bár-
dok általában elég rövid nyelűek lehettek, de a skandináv két-
kezes hosszúbárd használatára is van adat, illetve főleg a 
Moszkvai Nagyfejedelemségben terjedt el az ebből a 15. század 
elejére kialakult alabárdszerű berdis. Hasonló szerep jutott a kü-
lönböző buzogányoknak is. A korai időszakban a viszonylag 
kisméretű buzogányfej terjedt el, amelyet egy rövid nyélre rög-
zítettek a fejen átfúrt lyukon keresztül, mongol hatásra azonban 
megjelentek a lánccal vagy kötéllel rögzített buzogányok 
(kisztyeny) és az úgynevezett „szárnyas” vagy „tollas” buzogá-
nyok (pernacs) is, melyeknek feje hosszúkás volt és több pen-
geszerű „szárny” avagy „toll” állt ki belőle.17 

Mindeme fegyvereket közelharcban, illetve igen kis távol-
ságon belül lehetett használni. Természetesen elterjedtek voltak 
a lövésre alkalmas, távolsági fegyverek is. Ezek közül a legnép-
szerűbb az íj (luk) volt, melynek szintén többféle változatát is-
merték és használták a rusz alakulatok, bár terminológiai szem-
pontból nem ragadhatók meg a különbségek. Régészeti forrá-
sok és képi ábrázolások alapján tudjuk, hogy nomád hatásra el-
terjedtté vált a Ruszban az összetett visszacsapó íj, mely több 
anyagból épült fel és leajzott állapotához képest ellentétesen fe-
szítették meg, ezáltal jóval erősebb volt a hagyományos íjaknál. 
A déli régiókban ez a típus szinte kizárólagossá vált, az Északi-
Rusz harcosai körében azonban népszerű maradt az igénytele-
nebb, egyszerűbb íjtípus is, mely gyakran egy egyszerű, meg-
hajlított, faragott bot volt, s emiatt botíjnak is szokás nevezni. 
Ezt a típust főleg a szegényebb gyalogos katonák és a finnugor 
törzsek harcosai használhatták. A kutatók a források alapján azt 

 
17 KIRPICSNYIKOV 1966b, 26–65. o.; KIRPICSNYIKOV 1976, 20–21., 25–26. 
o.; RAZIN 1999, 148., 307. o.; NICOLLE 1999, 34. o.; NICOLLE – 
SHPAKOVSKY 2002, 14–17., 35. o. 
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feltételezik, hogy Novgorodban a legtöbb harcos rendelkezett 
íjjal, így nem voltak külön íjászosztagok. A gyalogság mellett a 
lovasok egy része is fel volt szerelve íjjal, de mivel lóhátról való 
használata igen komoly gyakorlást igényel, feltételezhető, hogy 
kizárólag a hivatásos harcosok tudtak a nomádokhoz hasonló 
módon bánni vele. A moszkvai térségben kialakultak tatár min-
tára lovasíjász alakulatok is, az ő fegyverzetük külön névvel je-
lenik meg a forrásokban: szaadak.18 

Míg az íj az Északi-Rusz egész hadtörténelmében megha-
tározó volt, a fejlettebb és erősebb számszeríj jóval kisebb je-
lentőségre tett szert a térségben. A Baltikumot a német keresz-
tesek ismertették meg a 12. században népszerűvé vált nyu-
gat-európai fegyverrel és hamar közkedveltté vált a skandiná-
vok körében is, hiszen ereje többszörösen felülmúlta a legerő-
sebb kézi íjakét is. A Rusz területére csak lassan gyűrűzött be 
e fegyver, elsősorban a nyugati fejedelemségek, köztük Nov-
gorod kezdték használni már a 13. században, hiszen rendkí-
vül praktikusnak bizonyult a jól vértezett nyugati hódítókkal 
szemben. A 14. század folyamán a déli és keleti fejedelemsé-
gek is elkezdték alkalmazni a számszeríjat, de ott inkább csak 
a várvédelemben tett szert fontosabb szerepre. Óorosz neve 
szamosztrel (a számszeríj a magyarban is szláv eredetű szó), je-
lentése szó szerint „magától lövő”, ez pedig valószínűsíti, 
hogy először lengyel közvetítéssel érkezett a Rusz területére e 
mechanikus lőfegyver.19 

A „hideg” lőfegyverek mellett idővel a tűzfegyverek is 
megjelentek északon. Novgorod, Tver és Moszkva a keleti ke-
reskedelmi kapcsolataikon keresztül már a 13. század végén 
megismerhették a lőport, a 14. század derekán pedig már a lo-
vagrendi csapatok kézi puskákat és ágyúkat vetettek be 

 
18 RAZIN 1999, 147–148. o.; NICOLLE 1999, 34–36., 45. o.; LINDHOLM – 
NICOLLE 2007, 23–24. o.; NICOLLE – SHPAKOVSKY 2002, 9., 35. o. 
19 KIRPICSNYIKOV 1976, 56–59. o.; RAZIN 1999, 312. o.; EKDAHL 1998, 3–4. 
o.; LINDHOLM – NICOLLE 2007, 14–15. o.; NICOLLE – SHPAKOVSKY 2002, 
17–18., 35. o. 
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Novgorod és Pszkov ellen. Moszkva a technológiai újítást ha-
mar átvette, a kézi tűzfegyverek pedig a 15. század elején jelen-
tek meg a Moszkvai Nagyfejedelemség seregeiben. A külön-
böző típusú puskákra használt elnevezések alapján nyugatról a 
németektől (pistyal) és keletről tatár közvetítéssel az oszmánok-
tól (tyufjak) párhuzamosan szerezték be első tűzfegyvereiket a 
moszkvaiak.20 

A támadófegyverzet mellett igen nagy szerepe volt a vé-
dőfegyvereknek és vértezeteknek is a kor háborúiban, így gya-
korlatilag minden harcos rendelkezett valamilyen védőfelsze-
reléssel (összefoglaló nevén doszpeh). Ahogy a támadófegyve-
rek, úgy a védőfegyverek, azaz pajzsok is igen sokféle válto-
zatban léteztek a középkori Ruszban. A 12. századig az egy-
szerű kör alakú pajzsok voltak a legelterjedtebbek, de a na-
gyobb, könnycseppforma sem volt ritka. Utóbbi Skandináviá-
ból és Bizáncból párhuzamosan került a Ruszba és főleg a job-
ban vértezett harcosok védelmére szolgált. Ezt a 12. századtól 
elkezdte kiszorítani a nyugatról érkezett mandulaformájú 
pajzs, mely főleg a lovasok körében lett népszerű. A mandula-
alakú és a körpajzs mellé a 14. századtól Novgorodban litván 
hatásra megjelent a szögletes pavéze pajzs is. E típusok azon-
ban szintén csak a régészeti és képi források alapján különít-
hetők el, az írott források csak a scsit (pajzs) és a doszpeh (vé-
dőfegyver) szavakat használják.21 

Míg pajzsa szinte minden katonának volt, vértezettel már 
kevesebben rendelkeztek. A vért legelterjedtebb darabja a sisak 
volt. Bár formája az évszázadok során változott, az egyszerűbb 
példányokat mindig két darabból kovácsolták, formájuk pedig 
félgömbszerű vagy kúpos volt. Ezeket a sisakformákat gyakran 
orrvédővel és láncfátyollal toldották meg, így a tarkót, a 

 
20 KIRPICSNYIKOV 1976, 62–65. o.; EKDAHL 1998, 9. o.; RAZIN 1999, 261., 
310–313. o.; LINDHOLM – NICOLLE 2007, 18. o.; NICOLLE – SHPAKOVSKY 
2002, 13., 25–28. o.; ÁGOSTON 2004, 49. o. 
21 KIRPICSNYIKOV 1976, 37–41. o.; NICOLLE 1999, 47. o.; LINDHOLM – 
NICOLLE 2003, 12., 15., 22. o.; NICOLLE – SHPAKOVSKY 2002, 35. o. 
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vállakat, sőt, az orrvédőhöz rögzítve az arcot is védték és csak 
a szemeket hagyták szabadon, de népszerűek voltak a sztyep-
pei népek körében elterjedt fém arcvédők (maszkok vagy vizo-
rok, óoroszul licsina) és lánccsuklyák (miszjurka) is. A 13. szá-
zadtól elterjedtek a karimával ellátott sisakok is (kapalin), me-
lyek előképe bizánci lehetett, de némelyik darab a szegényebb 
nyugati katonák körében elterjedt vaskalapokra (vassalapokra) 
hasonlított jobban. Elsősorban fémsisakokról tudunk, de bőrsi-
sakok léte sem kizárt, azonban ezek anyaga az idők folyamán 
elpusztult, így lelet formájában nem maradtak ránk.22 A 14. szá-
zadtól az írott források tudósítanak bőrből vagy textilből ké-
szült „alsó” sisakokról, melyeket általában a fémsisak alatt, 
néha azonban önállóan hordtak (sisak, csecsak).23 

A test többi részét védő páncélok kevésbé terjedtek el, mint 
a sisakok, azonban a ruszbeli katonák többsége többé-kevésbé 
vértezett volt. A legegyszerűbb vértek bőrből vagy textíliákból 
készült, tömött mellényszerűségek voltak, hasonlóak a nyugat-
európai gambesonokhoz és a közel-keleti aketonokhoz (ennek 
neve a moszkvai forrásokból ismert, tatár eredetű: tyegiljaj). Ezt 
önmagában is hordhatták, hiszen vágások és ütések ellen meg-
felelő védelmet biztosított. Aki viszont megengedhette magá-
nak, az komolyabb fémvértet húzott e könnyűvért fölé. A 12-13. 
században a különböző hosszúságú láncingek (bronja, kolcsuga) 
voltak a legelterjedtebbek, de a lamellás vagy másik nevén pik-
kelyvért (kojar) is igen népszerű volt, főként a bojárok körében. 
A 14. századtól tatár közvetítéssel a behtyerec (bahtyer) és a ko-
lontar nevű, iráni eredetű kombinált, láncból és lemezekből álló 
vért is megjelent a Ruszban. Ezek erősebbek volt a láncingnél, 
de nagyobb mozgékonyságot biztosítottak, mint a nyugati 

 
22 KIRPICSNYIKOV 1976, 26–29. o.; NICOLLE 1999, 47. o.; LINDHOLM – 
NICOLLE 2007, 13., 18. o.; NICOLLE – SHPAKOVSKY 2002, 18. o. 
23 A bőrből vagy textilből készült alsósisakra a türk eredetű „sisak” (шишак) 
szót használták, a 16. századtól azonban a kifejezés a magyar eredetű, fémből 
készült huszársisakot kezdte jelölni. Lásd: KIRPICSNYIKOV 1976. 28. o. és 
VESZ 2007. – шишак. 
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lemezvértek. Novgorodban az orientális hatás jóval kisebb volt, 
mint az Északi-Rusz keleti felén és inkább a nyugati vérteket 
preferálták a legtehetősebb helyi harcosok. Ennek köszönhe-
tően megjelentek a brigantinhoz hasonló vértek, melyek több ré-
teg bőr vagy textília között elhelyezett fémlapokból álltak. A 14. 
századtól a nyugati és keleti részleges lemezvértek is hódításba 
kezdtek, elsősorban a mellkast (valószínűleg az eredetileg lánc-
ing jelentésű bronja szó adja vissza az óorosz szövegekben), a 
kart (narucsi), és a lábszárat (batarlik, nakolenki) védő darabok 
terjedtek el, a Ruszban azonban nem voltak a nyugati „gótikus” 
lovagokhoz hasonló, tetőtől talpig páncélos „vasemberek”.24 
 
 
II. Hadszervezés és logisztika 
 
Mint a Rusz területén mindenhol, a források alapján itt is az 
úgynevezett druzsina jelentette a sereg magját. A kifejezés jelen-
tése nagyjából „bajtársak”, az egység tagját legegyszerűbben 
druzsinyiknaknevezik. Ez a hivatásos, elsősorban fegyverforga-
tással foglalkozó egység eredetileg a törzsi szervezetben a 
törzsfő, majd később a fejedelem kíséretét jelentette. A korai 
időszakban e kíséret tagjai a fejedelem bizalmasai voltak, így a 
katonai feladatok mellett közigazgatási szereppel is rendelkez-
tek.25 A 12. századra a társadalom differenciáltsága erősen elő-
rehaladt, megjelent az önálló vezetőréteg, így a druzsina ek-
korra már csak a ténylegesen hadakozó egységeket foglalta ma-
gába. Azonban maga a kíséret is differenciálódott, kialakult az 
idősebb és a fiatalabb (vagy kisebb) druzsina, mely jelzők első-
sorban a társadalmi jogállásra utaltak, nem a druzsinyikok ko-
rára. A druzsina két szintjén belül sokféle megkülönböztetést 
használtak, amelyek pontos jelentése a források alapján nem 

 
24 KIRPICSNYIKOV 1976, 29–37. o.; RAZIN 1999, 307. o.; NICOLLE – 
SHPAKOVSKY 2002, 19., 35–37. o.; LINDHOLM – NICOLLE 2007, 24–33. o.; 
ÁGOSTON 2004, 48–51. o. 
25 FKNSZ 2001, 34–35. o.; NICOLLE 1999, 19. o.; VESZ 2007. – дружина. 
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tisztázott. Novgorodban a fiatalabb druzsinát gyakran grigynek 
vagy grigybának nevezték, mely a fejedelmi kíséret óskandináv 
nevéből (hird) származik. A mongol hódítás után a druzsina szó 
használata javarészt eltűnt, felváltotta a dvor (udvar) kifejezés 
(az egység tagjainak neve dvorjanye), vélhetően a mongol ordu 
mintájára, az ifjabb druzsina tagjait pedig bojárfiaknak (gyetyi 
bojarszkije) kezdték hívni. Moszkvában a dvorjanye udvari szol-
gálattevőt is jelölt, tehát nem csak harcost (akárcsak a druzsina 
a korai időszakban), Novgorodban azonban elsődleges értelme 
a katona, vitéz maradt, így a német keresztesekre, a Livóniai 
Lovagrendre is e kifejezést használták „az Úr dvorjanyai” (azaz 
lovagjai) formában.26 

Novgorodban a fejedelmi kíséret mellett a vladika mint a vá-
ros állandó egyházi vezetője, szintén saját druzsinát, illetve 
dvort tartott fenn (amelyet a milíciához hasonlóan gyakran polk-
nak neveztek). A vecse által választott poszadnyik alá szintén 
külön hivatásos egység, az eredetileg az ifjabb druzsinát alkotó 
grigy tartozott. A grigy látta el a prigorodok, elővárosok vagy 
szatellit-városok helyőrségének a feladatát, tehát ők biztosítot-
ták Novgorod uralmát a szűken vett Novgorodi Föld felett.27 

A Novgorodi Föld fejlett urbánus települései miatt a milícia 
intézménye is differenciáltabb volt, mint a Rusz más részein. 
Novgorod városnegyedei és az alárendelt városok is önálló 
egységeket állítottak ki.28 Ezeket az osztagokat a források egy-
szerűen az adott helység után nevezték el, különböző hadi ese-
mények kapcsán általában ladogai, russzai vagy máshonnan 
való emberekről van szó. Általában ezt az osztagot jelöli a polk, 
azaz szó szerint „sereg, regiment” kifejezés is a forrásokban.29 

Az Északnyugati-Ruszban Novgorod városának fontos 
tisztviselője, az eredetileg minden bizonnyal pusztán katonai 

 
26 ÁGOSTON 2004, 42. o.; FKNSZ 2001, 35–37. o.; KLJUCSEVSZKIJ 2009, 34–
41. o.; NICOLLE 1999, 18–19. o. 
27 ÁGOSTON 2004, 46., 48. o.; RAZIN 1999, 148–149. o. 
28 RAZIN 1999, 148. o.; NICOLLE 1999, 20. o. 
29 ÁGOSTON 2004, 46. o.; RAZIN 1999, 142. o.; VESZ 2007. – полк. 
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funkciót betöltő ezredes (tiszjackij) a városok legmagasabb egy-
ségét, az ezredet (tiszjacsa) vezette. A városi ezred az adminiszt-
ratív rendszer mintájára volt megszervezve, ez Novgorod mel-
lett Pszkovból is adatolható. A novgorodi öt városrész miatt öt 
regimentből (polkból) állt a helyi ezred, egy-egy regiment élén a 
vecse (tanács) által választott hadvezér (vojevoda) állt. Egy polk 
két századból tevődött össze, melyeket egy-egy százados 
(szotszkij) vezetett, aki alá több tizedes (gyeszjatszkij) tartozott. E 
tizedek talán utcák szerint szerveződtek, és a tizedes másik 
megnevezése lehetett az ulickij („utcafő”). Bár a megnevezések 
tízes rendszert mutatnak, látható, hogy ezt nem szabad szó sze-
rint értelmezni, hiszen egy ezred akár jóval több katonát is ma-
gába foglalhatott. A tízes szervezési rendszer valószínűleg 
sztyeppei eredetű és a Rusz más részein is elterjedt volt.30 

A hivatásos fegyverforgatók mellett nem csak szövetséges 
és zsoldos egységek bukkantak fel Novgorod oldalán. A bojá-
rok és gazdag kereskedők gyakran felbéreltek fegyveres sza-
badcsapatokat (povolnyik) ingóságaik és érdekeik védelmére, e 
katonák szükség esetén részt vettek Novgorod harcaiban is ir-
regulárisként.31 Közéjük tartoztak a 14. század első felében fel-
tűnő uskujnyikok („dereglyések”) is. A novgorodi krónikák szó-
használatában általában „vitéz legényekként” emlegetett harco-
sok közismert nevüket egy finn folyami hajótípusról, az uskujról 
kapták.32 

A földrajzi viszonyok miatt a hadi szállításban jelentős sze-
repe volt a szánoknak, de még fontosabbak voltak a hajók. A 
folyókat szállításra, csapatmozgatásra használták, főleg a mál-
hát, az ostromgépeket és a gyalogságot rakták hajókra, ezt a 
szállítási módot a lovagrendek is alkalmazták Livóniában.33 Az 

 
30 ÁGOSTON 2004, 43. o.; RAZIN 1999, 142–149. o.; KLJUCSEVSZKIJ 2009, 91. 
o.; FONT 1998, 126–127. o.; NICOLLE 1997, 37–38. o.; VESZ 2007. – полк. 
31 RAZIN 1999, 148. o. 
32 ÁGOSTON 2004, 45. o. 
33 NICOLLE 1999, 34–36. o.; NICOLLE 1997, 31-39. o.; LINDHOLM – 
NICOLLE 2007, 38. o. 
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Északi-Ruszból kétféle hadihajóról van tudomásunk, az egyik 
az uskujnyikok névadója, az uskuj, amely neve alapján eredeti-
leg egy helyi finn hajótípus lehetett, mivel balti finn nyelveken 
„sikló” vagy „kígyó” a szó jelentése. A másik hajótípust, a logy-
jat (vagy lagyjat) kereskedelmi hajóként is használták és a vi-
king-kor skandináv hajóinak a leszármazottja lehetett.34 

A hadi logisztika másik fő „eszköze” a ló volt. A hátasok 
adottságait természetesen nem csak a szállításban használták ki 
Északkelet-Európában, hanem a harcokban is fontos szerep ju-
tott nekik. A német hódítók egyik fő ütőereje a balti keresztes 
háborúkban éppen a nagytestű harci mének alkalmazása volt. 
A ló hadi szerepe a Ruszban is igen fontos, bár értékük miatt 
kifejezetten óvták a lovakat, gyakran a lovasok is inkább gyalog 
harcoltak a csatában és csak az ellenség üldözéséhez szálltak 
nyeregbe. A nyugat-európai latin forrásokkal ellentétben a kü-
lönböző hadilovak fajtáit nem lehet elkülöníteni az óorosz szö-
vegekben.35 Mindezeken túl már a korai időszaktól kezdve ér-
tesülünk a térségben az utász alakulatok, „hídverők” 
(mosztnyik) jelenlétéről is.36 
 
 
III. Erődítés- és ostromtechnika 
 
Az erődítés- és ostromtechnika kapcsán is megfigyelhetők kü-
lönbségek a Rusz régiói között. A jelentős nyugat-európai ha-
tás, a német és skandináv keresztesek térségbeli jelenléte meg-
határozó nyomot hagyott az erődépítészetben, ez pedig megje-
lenik a terminológiában is. Kizárólag az Északnyugati-Ruszból 
ismert a kőbástya megnevezésére a kosztyór kifejezés, melynek 
eredete egyértelműen a latin castrum szó. Ugyan nyelvi 

 
34 LINDHOLM – NICOLLE 2007, 38. o.; FONT 1998, 132. o.; ÁGOSTON 2004, 
53., 184–186. o.; VESZ 2007 – ладья. 
35 EKDAHL 1998; NICOLLE 1997, 37. o.; NICOLLE – SHPAKOVSKY 2002, 5. 
o.; RAZIN 1999, 148. o.; ÁGOSTON 2004, 167–168., 184. o. 
36 RÉGMÚLT 2015, 103. o., 384. lábjegyzet; ÁGOSTON 2004, 43., 170. o. 
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szempontból nem a „latin” hódítók hatása fedezhető fel benne, 
de ide lehet sorolni a poszad szó sajátos jelentését is. E gyakran 
városnak, településnek fordított kifejezés a Rusz déli és keleti 
régióiban a városfalon kívül eső, fallal nem védett külvárosokat 
jelölte, míg Novgorodban és Pszkovban a várost határoló külső 
erődítést nevezték így, részben tükrözve a nyugati városerődí-
tési mintákat.37 Még fontosabb azonban megemlíteni a pogosz-
tot, mely a szakirodalom nagy részében a településtörténet ré-
szét képezi, az Északi-Ruszban azonban egy sajátos szerepet 
töltött be, főleg a 11. századtól a 14. század közepéig. A pogoszt 
szót mint a vidéki adminisztratív körzet sajátos novgorodi vagy 
északi-rusz megnevezéseként kezeli sok esetben a szakiroda-
lom, amely terminus a Rusz nagy részén nem létezik, elsősor-
ban a voloszty (hatalmi terület) vagy a szelo (falu/járás) kifeje-
zést használták helyette. A novgorodi és vlagyimir-szuzdali po-
goszt azonban katonai-expanzív feladatokat is ellátott, és az 
Urál felé tartó, északkeleti terjeszkedés alapját képezte. A po-
gosztok az eleinte csak lazán függő keleti birtokok védelmét lát-
ták el, ide gyűjtötték a térség finnugor lakosságától beszedett 
adót, így adóztató központnak tekinthető. Ez összecseng ugyan 
az általános jelentéssel, azonban e pogosztok, melyekre gyak-
ran a gorod, azaz „vár”, „erődített hely” kifejezést is használják 
a krónikák, egyben a hadjáratok kiindulási pontját és a terület 
feletti uralmat biztosító központját is képezték. E pogosztokat 
kedvező fekvésű, jól védhető folyóparti helyeken állították fel, 
és katonai funkcióikból fakadóan sánc- és árokrendszer, vala-
mint karókból vagy cölöpökből álló palánkfal (paliszád, óoro-
szul nadolb, osztrog, tin, északnyugaton val a latin vallumból) 
vette körül őket; kis létszámú állandó helyőrség szolgált ben-
nük. E pogosztok egy része idővel rendes várrá (tvergy, krep, 
kreposzt), illetve fallal övezett várossá nőtte ki magát, mikor 
megindult a kolonizáció a térségben. A pogoszt tehát nem csak 

 
37 Kitűnő összefoglalót nyújt a korai rusz erődökről: KIRPICSNYIKOV 1984. 
és SISOV 2005. Lásd még: ÁGOSTON 2004, 51–56. o. 



Péderi Tamás 

177 

„civil”, adminisztratív terminus, hanem hadi terminus is volt e 
térségben.38 

Az ostromtechnika tárgyalásakor nem tekinthetünk el az 
ostromfegyverektől sem. A csatatereken ritkán alkalmazott, az 
ostromokban azonban komoly szerepet játszó nagyméretű szer-
kezetek eleinte nem terjedtek el a Ruszban. Az első értesülés 
ilyen jellegű eszközről a 12. század végéről származik, amikor 
a déli fejedelemségek csapatai ellen a kunok „eleven lángot”, 
vélhetően görögtüzet hajító szerkezetet alkalmaztak.39 Ez azt 
mutatja, hogy már ekkor találkoztak az oroszok ilyen gépekkel, 
ők maguk azonban csak elvétve alkalmaztak ilyesmit. A 13. szá-
zad elején aztán a német keresztesek oldalán tűnnek fel ha-
sonló, nagyobb méretű monstrumok, melyeket eleinte sikerte-
lenül próbáltak lemásolni Novgorodban. A 13. század derekán 
valószínűleg mongol hatásra az oroszok is eltanulták az ost-
romgépépítés tudományát, a különböző kőhajítókat a források 
összefoglalóan poroknak nevezték. Ezek többségében ellensúly-
lyal, néha azonban óriási számszeríjként működő kőhajítók 
rendkívül fontosak voltak a német és skandináv kővárak ostro-
mához.Érdemes megemlíteni, hogy a Novgorodi Első Évkönyv 
angol fordítása a porok kifejezést minden esetben faltörő kos-
ként (battering ram) adja vissza, ez azonban egyszerű tévedés, 
hisz a faltörő kos neve taran az óorosz forrásokban.40 A 15. szá-
zadban a katapultok mellett megjelentek az ágyúk is az Északi-
Ruszban arzenáljában, bár e többféle méretben létező 

 
38 FONT 1998, 132–134. o.; FKNSZ 2001, 87–89. o.; NICOLLE 1999, 16–17. o.; 
LINDHOLM – NICOLLE 2007, 39. o.; ÁGOSTON 2004, 5., 51–53. o. 
39 KISTÜKÖR 1981, 110. o. 
40 A Novgorodi Első Évkönyv angol fordítása: CHRONICLE 1914. Összeha-
sonlításul az eredeti óorosz nyelvű krónika: NL 1950. Ehhez lásd: ÁGOSTON 
2004, 52. o.; VESZ 2007. – порок. 
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tűzfegyverek inkább csak Moszkva, illetve a szomszédos hatal-
mak körében terjedtek el.41 
 
 

Összegzés 
 
Mint a fenti rövid gyűjtés mutatja, érdemes a terminológia esz-
köztárát bevonni a térség középkori hadtörténelmének vizsgá-
latába, hiszen ez egy eddig méltatlanul elhanyagolt szempont-
rendszer, ami sok esetben kiegészítheti korábbi tudásunkat, il-
letve megkönnyítheti a forrásértelmezést. Tanulmányomban 
igyekeztem bizonyos problematikus fogalmakat tágabb, részle-
tesebb kontextusba helyezni, amely reményeim szerint segíti 
azok értelmezését. A kontextus több esetben a Rusz régiói közti 
eltérésekre is rámutat, ami szintén fontos szempont egy kívül-
ről egységesnek tűnő, azonban mégis rendkívül sokszínű törté-
neti földrajzi terület vizsgálatakor. 

Mivel a tanulmány nem teljes körű és egyes részkérdéseket 
kiemelten kezel, így benne rejlik a továbblépés lehetősége is. 
Egyrészt a későbbiekben a kérdéses, főként belső keletkezésű 
kifejezések részletesebb etimológiai vizsgálatának is utat nyit, 
másrészt jelzi, hogy időszerű lehet egy hadtörténeti jellegű 
glosszáriumot elkészíteni a további kutatásokhoz. 
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RÉTI BALÁZS 
 

DUNKERQUE AZ ÉGEI-TENGEREN.  
A BRIT HADERŐ GÖRÖGORSZÁGI 

EVAKUÁCIÓJA 1941-BEN. 
 
 
A második világháború történetének kevéssé ismert epizódja a 
Brit Nemzetközösség haderejének kivonása a görög szárazföld-
ről. Az 1941 áprilisában lezajló evakuáció jóval kisebb méretű 
volt, de nagyon emlékeztetett a tíz hónappal korábban lezajlott 
dunkerque-i kimenekítésre. A franciaországi és a norvégiai 
után a brit haderőnek sorrendben ez volt a harmadik „távo-
zása” a kontinensről. Máig sokat vitatott kérdés, vajon érdemes 
volt-e a viszonylag szerény méretű brit expedíciós hadsereget 
bevetni Görögországban, és ezért leállítani a sikeresen zajló lí-
biai offenzívát. 

Görögország 1940. október 28-án került a brit hadvezetés 
érdeklődésének homlokterébe. E napon Mussolini megtámadta 
a könnyű zsákmánynak tekintett balkáni országot. Az olasz csa-
patok azonban az egész világ meglepetésére gyors vereséget 
szenvedtek a rosszul felszerelt, de elszánt görögöktől. A görög 
hadsereg nemcsak megállította az olaszokat, hanem sikeres el-
lenoffenzívába ment át, és mélyen benyomult Albániába is.1 
Londonban azonnal felismerték, hogy Görögország nagy stra-
tégiai jelentőséggel bír a földközi-tengeri háborúban. Nagy-Bri-
tannia november első napjaiban segítséget nyújtott Athénnek: 
három repülőszázad települt a görög szárazföldre, a Kréta szi-
getén található Szuda-öbölben pedig a Royal Navy hozott létre 
egy előretolt támaszpontot. Nagyobb szárazföldi erők kiküldé-
sére azért nem kerülhetett sor, mert Metaxasz görög diktátor 

 
1 KEEGAN 2003, 241–244. o. 
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tartott attól, hogy e lépése azonnali német beavatkozást vonhat 
maga után.2 

A félelmeknek reális alapja volt, mivel Hitlert aggasztotta a 
brit haderő váratlan megjelenése a Balkánon. Berlin elsősorban 
a német hadi gépezet ellátásához nélkülözhetetlen román olaj-
mezőket féltette. A görög repülőterekről ugyanis a Királyi Lé-
gierő bombázói fenyegethették Ploiestit. A gyengélkedő Olasz-
ország megsegítése részben presztízskérdés volt, emellett Mus-
solini kudarca megrendíthette a tengelyhatalmak balkáni (első-
sorban jugoszláviai és törökországi) pozícióit. Hitler számára a 
görögországi brit jelenlét leginkább a tervezett Barbarossa-had-
művelet miatt volt tűrhetetlen, a német hadsereg addig nem tá-
madhatta meg a Szovjetuniót, amíg a jobb szárnyát délről fe-
nyegették a brit és görög erők. Ezek után nem véletlen, hogy a 
Führer már 1940 decemberében parancsot adott a Marita-had-
művelet, vagyis a Görögország elleni támadás tervének kidol-
gozására. Emellett decembertől a Luftwaffe egységei Szicília és 
a Dodekaneszosz-szigetek repülőtereire települtek, és innen 
nyújtottak támogatást az olaszoknak. 

1941 januárjában meghalt Metaxasz, utódja Korizisz mi-
niszterelnök lett, aki II. György királlyal együtt már nem elle-
nezte a nagyobb mértékű közvetlen brit jelenlétet. A tél folya-
mán zajló albániai harcokban lassan felőrlődtek a görög tartalé-
kok, ráadásul a német lépések egyre nyilvánvalóbbá tették, 
hogy Berlin hamarosan beavatkozik Róma oldalán a Balkánon. 
1941. február 8-án hivatalosan is kezdeményezték egy jelentő-
sebb brit szárazföldi haderő kiküldését. E kérés nyomán 
Athénbe repült John Greer Dill (1881–1944), a birodalmi vezér-
kar főnöke, Archibald Wavell (1883–1950), a közel-keleti brit 
haderők parancsnoka és Anthony Eden külügyminiszter.3 A 
londoni vezetést komoly dilemma elé állította Görögország 
egyre súlyosbodó helyzete, miközben a brit pozíciók is 

 
2 HORNER 2013, 36. o. 
3 CHURCHILL 1950, 73–74. o. 
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kétségesek voltak a Földközi-tengeren és a Közel-Keleten. A 
Brit Nemzetközösség ekkor még elég szerény erőket tudott fel-
vonultatni a térségben. A brit hadsereg (köztük rengeteg auszt-
rál, új-zélandi, dél-afrikai és indiai egység) hatalmas területen 
szétszórva harcolt a tengelyhatalmakkal. Wavell tábornagynak 
egyszerre kellett küzdenie a líbiai sivatagban, Eritreában és Szo-
máliföldön, miközben fokozatosan nőtt a feszültség Irakban is. 
E nehézségek ellenére Líbiában nagy vereséget mértek az ola-
szokra, Kirenaika és Bengházi felszabadult. Úgy tűnt, hogy a 
Tripolitániába visszaszorult olaszokat ki lehet űzni Észak-Afri-
kából, amikor megérkezett az említett görög kérés. 

Churchill Edennel és a katonai vezetéssel egyetértésben ha-
tározott arról, hogy meg kell segíteni a bátran küzdő Görögor-
szágot.4 A görögök kijelentették, hogy akár egyedül is vállalják 
a harcot német támadás esetén, a kérdés Churchill szerint le-
egyszerűsödött arra, hogy megsegítik vagy magukra hagyják 
őket.5 A beavatkozás mellett szólt, hogy a brit expedíciós erők 
jelenléte bátorítást adhatott az ingadozó Jugoszláviának és Tö-
rökországnak. Londonban abban bíztak, hogy a tengelyhatal-
makkal szemben ilyen módon kialakítható lehet egy erős gö-
rög-török-jugoszláv balkáni front, amely pozitívan befolyásol-
hatta a Szovjetunió magatartását is. A februári athéni vezérkari 
tárgyalások során döntés született egy körülbelül 120.000 fősre 
tervezett expedíciós hadsereg, valamint 14–20 repülőszázad ki-
küldéséről.6 Wavell parancsot kapott a líbiai hadműveletek le-
állítására, a Nílus deltájában összpontosított tartaléknak szánt 
haderőt pedig kijelölték az expedícióra. 

A döntés mind a mai napig nagy vitát kavar, mert sokak 
szerint a Tripolitánia irányában történő előrenyomulással 

 
4 Velics László athéni magyar követ jó információkkal rendelkezett Eden tár-
gyalásairól, a többi követtől szerzett értesülések alapján hét hadosztályra be-
csülte az eredetileg Görögországba küldendő brit erők nagyságát. MNL OL 
K63 1941-13/1. Athén, 1941. március 20.  
5 CHURCHILL 1950, 103. o. 
6 HIGHAM 2005, 161. o. 
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gyorsan véget lehetett volna vetni az észak-afrikai harcoknak.7 
Egy gyors és megfelelő erőkkel végrehajtott újabb brit offenzí-
vának valószínűleg nem tudtak volna ellenállni az Afrika Had-
test frissen megérkezett és gyenge német alakulatai sem. Csá-
bító arra a következtetésre jutni, hogy a brit hadvezetés nagy 
hibát követett el a görögországi erőelvonással, és megelőzhető 
lett volna az 1941-es és 1942-es sivatagi háború számos kudarca. 
Valójában a líbiai brit erők három hónapon át folyamatos harc-
ban voltak, sikereik miatt az utánpótlási vonalak Alexandriától 
majdnem 1.000 kilométerre nyúltak meg. A 8. hadseregnek 
mindenképpen hadműveleti szünetre és pihenésre volt szük-
sége, azonnali offenzíváról szó sem lehetett. 

Churchill mindemellett elsősorban politikai döntést hozott, 
az 1939 tavaszán adott garanciák értelmében nem hagyhatta 
magára a kontinensen egyedül küzdő görögöket. A miniszter-
elnök és a katonai vezetés teljességgel tisztában volt a vállalko-
zás veszélyességével. Nem sok illúziójuk volt azzal kapcsolat-
ban, hogy túlerejű német támadás esetén sokáig tarthatják-e 
magukat. A Brit Birodalom azonban nem hagyhatta cserben a 
szövetségesét, mivel ez negatívan befolyásolhatta a jugoszlávo-
kat és a stratégiailag különösen felértékelődött törököket. A Bal-
kán harc nélküli feladása rossz üzenet lett volna a semlegesek-
nek és főleg az Amerikai Egyesült Államoknak. A februári dön-
tést követően 1941. március 1-én Romániából kiindulva német 
csapatok érkeztek Bulgáriába, és Szófia csatlakozott a háromha-
talmi egyezményhez. A brit hírszerzés teljes mértékben tisztá-
ban volt a küszöbön álló, túlerejű német támadással, de presz-
tízsokokból már semmiképpen sem lehetett visszalépni a görö-
göknek tett ígérettől. 

 
7 Jellemző, hogy az evakuáció után a parlament Alsó Házában és a Lordok 
Házában is heves vitát kavart a csapatok kiküldésének kérdése. Lord Moyne 
gyarmatügyi miniszter, Eden és Churchill határozottan helyes döntésnek tar-
tották a Görögországot megsegítő akciót. HOUSE OF COMMONS 06 May 
1941, 727–826. o. HOUSE OF LORDS 06 May 1941, 117–481. o. 
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Churchill Henry Maitland Wilson (1881–1964) tábornagyot 
jelölte ki az expedíció vezetőjének. A Lustre-hadművelet keret-
ében 1941. március 7. és április 24. között Egyiptomból sikere-
sen átszállították a brit 1. páncélos dandárt, a 6. ausztrál had-
osztályt, az új-zélandi hadosztályt, valamint egyéb kisegítő ala-
kulatokat, köztük palesztinai és ciprusi egységeket. Az ausztrál 
erők parancsnoka Thomas Blamey (1884–1951) altábornagy 
volt, az új-zélandiakat Bernard Freyberg (1889–1963) vezérőr-
nagy vezette.8 A „W” Force-nak elnevezett nemzetközösségi 
haderő légi támogatása kilenc légi századra hárult, amelyek 
mindössze 80 darab bevethető repülőgéppel, többnyire Blen-
heim bombázókkal és Hurricane vadászgépekkel rendelkez-
tek.9 A Királyi Légierő Egyiptomban állomásozó három bom-
bázó százada Wellington bombázókkal nyújtott segítséget a 
csapatoknak.10 

Kijelölték az akcióra még a 7. ausztrál hadosztályt, valamint 
a lengyel dandárt, áthajózásukra azonban Rommel 1941. már-
cius 24-én meginduló kirenaikai offenzívája miatt nem került 
sor. Egy hónap alatt a Royal Navy több mint 58.000 katonát 
szállított át Görögországba, a már korábban érkezett egységek-
kel együtt a teljes nemzetközösségi haderő létszáma áprilisban 
62.611 fő volt. A német támadás megindulásakor 24.100 brit, 
17.125 ausztrál és 16.532 új-zélandi nemzetiségű katona tartóz-
kodott a görög szárazföldön.11 A brit haditengerészet konvojai 
viszonylag kevés veszteséget szenvedtek el az akció során, ösz-
szesen 25 szállítóhajó süllyedt el, mintegy 115.000 

 
8 HORNER 2013, 37–38. o. 
9 A teljes brit repülőgép-állomány mintegy 200 gép volt, a magyar vezérkar 
által Athénbe küldött Vasváry József katonai attasé 250-re becsülte a Görög-
országba küldött brit légierő nagyságát. MNL Ol K63 1941-13/5 Belgrád, 
1941. március 5. 
10 PLAYFAIR 1956, 78. o. 
11 HOUSE OF COMMONS 07 August 1941, 2133. o. 
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tonnatartalommal.12 A hajók közül csak hét süllyedt el a konvo-
jokban,13a többi veszteség többnyire akkor következett be, ami-
kor a hajók már kirakodtak Pireuszban, vagy üresen visszatér-
tek Alexandriába.14 A Görögországba tartó hajókaravánok biz-
tosítására a Calcutta, Coventry és Carlisle légvédelmi cirkálókat, 
valamint közel 20 rombolót rendeltek ki. Az akció során a Royal 
Navy csak egyetlen komolyabb veszteséget szenvedett el, ami-
kor 1941. március 31-én az olasz Ambra tengeralattjáró megtor-
pedózta a Bonaventure cirkálót.15 

A Lustre-hadművelet során minden katona és felszerelés si-
keresen partot ért, elsősorban azért, mert az olasz és a német 
légierő közötti együttműködés sohasem volt hatékony. Ennél 
fontosabb volt a brit flotta Matapan-hegyfoknál aratott győz-
elme. Az olasz haditengerészet 1941. március 26-28-án komoly 
erőfeszítést tett a Lustre-konvojok megsemmisítésére, de az 
Andrew Browne Cunningham (1883–1963) admirális vezette 
brit kötelék egy éjszakai akcióban nagy vereséget mért a Regia 
Marinára. A második világháborúban az európai vizeken bekö-
vetkezett legnagyobb tengeri összecsapásban három olasz ne-
hézcirkáló és két romboló elsüllyedt, súlyosan megrongálódott 
a Vittorio Veneto csatahajó.16 A matapani kudarc olyan sokkha-
tást váltott ki, hogy az olasz felszíni flotta a továbbiakban nem 
zavarta meg a Lustre-konvojokat, sőt teljesen passzívan szem-
lélték a görögországi evakuációt is. Nem túlzás azt állítani, 
hogy Matapan hatása nélkül rendkívül megnehezült volna a 
görög szárazföld későbbi sikeres kiürítése is. 

A megérkező brit alakulatok az Aliakmon folyó mellett vo-
nultak fel, az ide összpontosított három görög hadosztály segít-
ségével remélték, hogy ellen tudnak állni a Bulgáriában gyüle-
kező 12. német hadsereg támadásának. Felmerült, hogy a 

 
12 ROHWER – HUMMELCHEN 1972, 84. o. 
13 THE LONDON GAZETTE 1948, 3041–3042. o. 
14 ROSKILL 1966, 154. o. 
15 ROHWER – HUMMELCHEN 1972, 84. o. 
16 RÉTI 2016, 233–250. o. 
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keletebbre lévő, a bolgárok ellen kiépített, megerősített Meta-
xas-vonalat kellene tartani, de mivel Jugoszlávia irányából 
könnyen átkarolható volt, a tervet elvetették.17 A német hadve-
zetőség hat gyalogos-, két páncélos- és két hegyi hadosztályt 
különített el a Görögország elleni támadásra.18 A Luftwaffe 
több mint ezer gépet vonultatott fel a Balkánon, ebből 414 tá-
mogatta a 12. hadsereget. Az Albániában és Dél-Itáliában állo-
másozó több mint 300 olasz repülőgéppel együtt teljes volt a 
tengelyhatalmak légi fölénye.19 Nehezítette a helyzetet, hogy a 
görög hadsereg zöme az albán fronton harcolt, ahonnan nem 
lehetett visszavonni a hadosztályokat részben az ismétlődő 
olasz offenzívák, részben a motorizált szállítókapacitás szinte 
teljes hiánya miatt. A hosszúra nyúlt Aliakmon-vonal tartásá-
hoz mindenképpen szükséges volt, hogy a németek ne tudjanak 
az úgynevezett monasztiri résen keresztül, észak felől a brit-gö-
rög erők hátába kerülni. A brit erők balszárnyának biztosításá-
hoz szükségessé vált a jugoszlávokkal történő együttműködés. 
1941. március 25-én a délszláv állam rövid időre csatlakozott a 
háromhatalmi egyezményhez, de két nap múlva Belgrádban 
katonai puccsal kormányváltás történt. Az új angolbarát Simo-
vic-kormány azonnal felmondta a megállapodást. A britek által 
támogatott fordulattal esély nyílt arra, hogy az expedíciós erő a 
jugoszláv hadseregre támaszkodva tartani tudja az Aliakmon-
vonalat. A belgrádi események hatására Hitler azonnal átdol-
goztatta a Marita-tervet, és parancsot adott Görögország mel-
lett Jugoszlávia megtámadására. 

Még javában zajlott a Lustre-hadművelet, amikor április 6-
án megindult a Wehrmacht hadi gépezete a két balkáni ország 
ellen. A következő éjszakán nagy német légitámadás érte a pi-
reuszi kikötőt, amely során felrobbant a Clan Fraser brit teher-
hajó 200 tonna TNT-vel megrakva.20 A hatalmas detonáció 

 
17 HOUSE OF COMMONS 06 May 1941, 733–734. o. 
18 HORNER 2013, 39–40. o. 
19 PLAYFAIR 1956, 81–85. o. 
20 GILBERT 2001, 198. o. 
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során gyakorlatilag megsemmisültek a legnagyobb görög ki-
kötő létesítményei, és Pireusz a továbbiakban használhatat-
lanná vált a brit expedíciós haderő számára.21 

Jugoszlávia hihetetlenül gyors összeomlása22 miatt nem 
maradt esély arra, hogy az Aliakmon folyó mentén feltartóztas-
sák az ellenséget.23 A gépesített alakulatok már április 9-én el-
foglalták Thesszalonikit, a nagy iramban előretörő németek a 
monasztiri résen átjutva északról fenyegették a felvonult brit 
egységeket. Mivel a gyengén felszerelt és a fél éve zajló háború 
miatt teljesen kimerült görög alakulatok képtelenek voltak 
megállítani az ellenséges offenzívát, április 13-án Wilson úgy 
döntött, hogy visszavonja brit és domíniumi erőket az Aliak-
montól a Thermopüléi-szorosig.24 A „W”-haderő visszavonu-
lása az ókorban oly híressé váló szoroshoz meglepően kis vesz-
teségek mellett történt meg. A Thesszáliai-síkság nyílt terüle-
tén, a zsúfolt és rossz utakon hátráló brit erőket alig támadta a 
Luftwaffe. A német légierő passzivitásának oka részben a rossz 
időjárás volt, napokon át esett, sőt a hegyekben havazott is. 
Másrészt a német repülőterek kezdetben túlságosan északon, 
Bulgáriában, illetve a frissen elfoglalt Jugoszláviában voltak. A 
német Messerschmitt 109-es vadászgépek kis hatótávja miatt 
nem merték bevetni kíséret nélkül a bombázókat, tartva az 
egyébként nagyon gyenge Royal Air Force-tól. Miután a Luft-
waffe gépei a thesszáliai repülőterekre települtek, a német légi-
támadások sokkal hatékonyabbá váltak.25 

 
21 HIGHAM 2012, 160. o. 
22 1941. április 6. és 17. között mindössze 151 német halott árán sikerült kapi-
tulációra bírni az egyébként olasz, magyar és bolgár egységek által is megtá-
madott jugoszlávokat. GILBERT 2001, 189–192. o. 
23 KEEGAN 2003, 260–265. o. 
24 A közel-keleti brit főparancsnokok már április 15-én döntést hoztak a 
Warspite csatahajó fedélzetén tartott konferenciájukon, hogy az egyedüli meg-
oldás a birodalmi erők mielőbbi kivonása a görög szárazföldről. 
CUNNINGHAM 1951, 352. o. 
25 HIGHAM 2012, 169–170. o.  
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Április 20-ra már megtörtént a brit erők visszavonása Ther-
mopüléhez. Rövid időre felmerült, hogy a történelmi helyen 
hosszabb időre megpróbálják feltartóztatni a németeket. A jó 
időjárással egy időben kibontakozó korlátlan német légi fölény 
lehetetlenné tette a tartós védelmi vonal kiépítését. A RAF elve-
szítette közép-görögországi repülőtereit és gyorsan felőrlődött 
az egyenlőtlen küzdelemben. A megmaradt brit gépeket április 
22-én Krétára telepítették át. Az Epiruszban visszamaradt gö-
rög hadsereg feltétel nélkül kapitulált a német-olasz hadsereg 
előtt. Korizisz miniszterelnök a válságos helyzetben öngyilkos-
ságot követett el.26 Miután nem lehetett a Thermopülé-vonal bal 
szárnyát a görög erők nélkül biztosítani, Wavell tábornagy Pa-
pagosz görög vezérkari főnökkel és a királlyal egyetértésben 
döntött a teljes evakuációról.27 

Az egész görög hadjárat során egyedül Thermopülénél ala-
kult ki komolyabb ütközet, amúgy legfeljebb zászlóalj vagy en-
nél kisebb erejű egységek összecsapásaiból álltak a harcok. A 
főleg új-zélandi és ausztrál csapatok sikerrel tartották fel az elő-
renyomuló német alakulatokat, így időt biztosítva az április 24-
től meginduló kiürítéshez.28 

Cunningham admirális Harold Tom Baillie-Grohman 
(1888-1978) ellentengernagyot küldte ki Görögországba, hogy 
együttműködjön Wilson tábornokkal. A Demon névre elkeresz-
telt hadműveletben Henry Pridham-Wippel (1885-1952) alten-
gernagy feladata lett, hogy a Szuda-öbölben lévő támaszpont-
járól kiindulva levezényelje az evakuációt.29 Parancsnoksága 
alá került az Orion, Ajax, Phoebe és az ausztrál Perth könnyűcir-
káló, a Calcutta, Carlisle és a Coventry légvédelmi cirkálók, vala-
mint 15 brit és 5 ausztrál romboló. A hadműveletben részt vett 

 
26 CHURCHILL 1950, 226–227. o. 
27 Uo. 229. o. 
28 HIGHAM 2012, 173–174. o.  
29 CUNNINGHAM 1951, 353. o. 
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még három szlúp, két korvett, két nagy partraszállító hajó 
(Glengyle és Glenearn), továbbá 19 szállítóhajó.30 

A brit hadvezetés nem számolhatott a még mindig romok-
ban álló Pireusszal, így apró kikötőkből és nyílt tengerpartokról 
kellett elszállítani a katonákat. Attikában Megara, Rafina és 
Rafti kikötőjét, a Peloponnészosz-félszigeten Naupliát, Kalama-
tát és Monemvassziát jelölték ki a csapatok gyülekezési he-
lyéül.31 A korlátlan német légi fölényre tekintettel Pridham-
Wippel elrendelte, hogy a hajók csak sötétedés után egy órával 
érhettek a kijelölt partszakaszhoz, és mindenképpen távozniuk 
kellett hajnali három előtt. Nappal a gyülekező csapatok elrej-
tőztek az erdőkben és az olajfaligetekben, kizárólag éjszaka kö-
zelítették meg a partot. A német hadvezetés nem ismerhette a 
pontos behajózási helyeket, és nem rendelkezett megfelelő vilá-
gító bombákkal, ezért egyetlen éjszakai támadás sem zavarta 
meg a csapatok hajóra szállását. Szerencsés körülmény volt, 
hogy április 22. és május 2. között Hold nélküli éjszakák voltak, 
ez is elősegítette az evakuáció sikeres lebonyolítását.32 

Április 24-25 éjszakáján Naupliánál, az attikai Raftinál és 
Rafinánál kezdődött a hadművelet. A csapatszállító hajók a fel-
vett nemzetközösségi katonákat egyenesen Alexandriába szál-
lították, míg a cirkálók és rombolók Krétára.33 Nagy segítséget 
jelentett a két Glen-osztályú hajó bevetése. Ezeket az egységeket 
kifejezetten partraszállító járműnek tervezték, de most kiválóan 
megállták helyüket a fordított szerepkörben.34 A gyorsabb for-
dulás érdekében e hajók is csak a Szuda-öbölig vitték a katoná-
kat, így minden este újra bevethették őket. A hadi- és kereske-
delmi hajók legénysége rendkívül határozottan és szakszerűen 
segédkezett a katonáknak, minden éjszaka rendezetten, pánik 

 
30 ROHWER – HUMMELCHEN 1972, 94–95. o. 
31 PLAYFAIR 1956, 97. o. 
32 THE LONDON GAZETTE 1948, 3043–3044. o. 
33 A Krétára történő ausztrál és új-zélandi evakuációról bővebben: FORTY 
2002, 34–41. o. 
34 LENTON – COLLEDGE 1973, 599–601. o 
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nélkül zajlott a kimenekítés. Az első alkalommal 12.835 főt sike-
rült hajóra szállítani, a második éjszaka pedig Megarából to-
vábbi 5.900-at. Ezt a kikötőt a továbbiakban nem lehetett hasz-
nálni, mert 26-án este váratlanul két zászlóaljnyi német ejtőer-
nyős szállt le Korinthosznál, és villámgyorsan elfoglalta a csa-
tornát. Így a brit expedíciós haderőt kettévágták, több alakulat, 
amelynek a Peloponnészoszon át kellett volna távozni, most az 
attikai kikötőkhöz szorult.35 A német akció miatt 500 brit esett 
fogságba Megaránál. 

Az április 26-27-i éjjelen sikerült a legtöbb katonát kivonni, 
összesen 21.400 fő hagyta el Naupliát, Kalamatát és az attikai 
partokat. A következő négy éjszakán további 10.985 főt sike-
rült biztonságba helyezni.36 Az evakuáció legnagyobb kataszt-
rófája április 27-én történt, amikor a Slamat (11.636 tonna) hol-
land szállítóhajó csak hajnali negyed ötkor hagyta el Naupliát. 
A kései indulás miatt a német zuhanóbombázók lecsaptak a 
védtelen, 500 katonával telezsúfolt hajóra, amely kigyulladt és 
gyorsan elsüllyedt. A túlélők kimentésére érkezett Wryneck és 
Diamond rombolót szintén hasonló végzet érte. A három sze-
rencsétlenül járt hajóról mindössze 42 tengerész és 8 katona 
menekült meg.37 A német légierő támadásaiban később elsüly-
lyedt még a Costa Rica (8.672 tonna), a Pennland (16.381 
tonna)és az Ulster Prince (3.791 tonna) szállítóhajó, de minden-
kit kimentettek a kísérő rombolók.38 A Glenearn partraszállítót 
két bomba is eltalálta, de a súlyos sérülések ellenére sikerült 
Krétára vontatni. 

A légifedezet teljes hiánya ellenére az evakuáció szervezet-
ten és gördülékenyen zajlott. Egyedül a peloponnészoszi Kala-
matánál nem sikerült rendezetten kimenekíteni a városban ösz-
szetorlódott több mint 8.000 katonát. A kudarc oka az volt, hogy 

 
35 PLAYFAIR 1956, 100. o. 
36 Az evakuáció eseményeinek részleteiről bővebben: THE LONDON 
GAZETTE 1948, 3047–3056. o 
37 CUNNINGHAM 1951, 354. o. 
38 ROHWER – HUMMELCHEN 1972, 95. o. 
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április 28-án este egy előretolt kisebb német osztag váratlanul 
betört a városba. A britek egy ellentámadással kiverték a néme-
teket a településről, de korábban fogságba esett a flottával ösz-
szeköttetést biztosító tengerésztiszt, így nem sikerült tisztázni a 
helyzetet a közeledő brit hadihajókkal. Az esti sötétségben ép-
pen megérkező Perth cirkálón és négy rombolón azt feltételez-
ték, hogy Kalamata elesett, így csak a várostól távolabbi partról 
menekítettek ki 332 embert, majd gyorsan visszavonultak.39 A 
hátramaradt alakulatok másnap reggel megadták magukat, 
köztük sok palesztinai40 és ciprusi, valamint 1.500 jugoszláv 
menekült.41 

A kalamatai kudarc ellenére május 1-re sikeresen befejező-
dött a Demon-hadművelet. Április 29-én hajnalban az utolsók 
között hagyta el Monemvassziát az Ajax cirkáló fedélzetén 
Freyberg új-zélandi vezérőrnagy, aki hamarosan a krétai brit 
helyőrség parancsnoka lett. Később még sikerült pár száz em-
bert kimenekíteni Kithera és Milosz szigetéről. Hét nap alatt 
összesen 50.172 főt hajóztak át Krétára és Egyiptomba, ugyan-
akkor több mint 12.000-en német fogságba estek. Az expedíciós 
haderő mintegy 80 %-a megmenekült, tekintetbe véve a hatal-
mas német légifölényt, ez mindenképpen sikernek nevezhető. 
Külön említést érdemel, hogy a csapatok nagy részét nem kiépí-
tett mólókról, hanem nyílt tengerpartról hajózták be.42 A kiürí-
tés során mintegy 500 fő légi úton, elsősorban hidroplánok se-
gítségével jutott át Krétára, köztük volt a görög király és a kor-
mány több tagja is.43 

 
39 THE LONDON GAZETTE 1948, 3054. o. 
40 Érdekesség, hogy a második világháború során ekkor kerültek nagy szám-
ban német fogságba palesztinai zsidó katonák. GELBER 1981. 
41 Április 27-én Monemvassziából a Defender romboló ládákban szállította el a 
jugoszláv koronázási ékszereket is. THE LONDON GAZETTE 1948, 3052. o. 
42 Kiépített kikötőkből mindössze 14.000 katonát evakuáltak. 
CUNNINGHAM 1951, 354. o. 
43 PLAYFAIR 1956, 99. o. 
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A görögországi harcokban a Brit Nemzetközösség a fog-
lyok mellett 903 halottat és 1.250 sebesültet vesztett.44 Az eva-
kuáció során elsüllyedt négy szállítóhajó és két romboló, sú-
lyosan megrongálódott egy partraszállító hajó. A görögök to-
vábbi 21 kereskedelmi hajót veszítettek, köztük öt kórházha-
jót.45 A Királyi Légierő az egész görögországi vállalkozásban 
209 repülőgépet vesztett el, és meghalt 33 pilóta. Hátramaradt 
az összes tüzérség, a páncélozott járművek, rengeteg egyéb 
hadianyag, valamint Wavell jelentése szerint 8.000 teher-
autó.46A hatalmas anyagi veszteséget részben ellensúlyozta, 
hogy Nagy-Britannia a továbbiakban számíthatott a jelentős 
görög kereskedelmi tengerészetre, emellett a görög hadiflotta 
egy cirkálójára, hat modern rombolójára és négy tengeralattjá-
rójára is.47 

Az alapjában véve sikeres kiürítésben szerepet játszott a 
Luftwaffe már említett viszonylagos inaktivitása, a gyakran 
kedvezőtlen időjárási viszonyok, valamint az a tény, hogy a né-
met légierő lemondott az éjszakai támadásokról. A korlátlan lé-
gifölény ellenére nem okoztak nagy veszteségeket sem a visz-
szavonulás, sem az evakuáció során. A jólszervezett és fegyel-
mezett brit csapatok teljesen gépesítettek voltak, így időben 
tudták visszavonni őket az Aliakmon-vonaltól. E gyorsaságnak 
köszönhető, hogy a fő német páncélos erők nem tudtak érintke-
zésbe lépni a hátráló alakulatokkal. A német előrenyomulást a 
rossz utak, az utászok romboló tevékenysége, illetve a brit tü-
zérség lassította le. A kiürítés sikeréhez hozzájárult az olasz ha-
ditengerészet Matapant követő teljes passzivitása, és természe-
tesen a Royal Navy hadihajóinak önfeláldozó tevékenysége. 

 
44 A halottak közül 291 új-zélandi, 320 ausztrál, 146 ausztrál, 110 RAF-
személyzet, 36 ciprusi és palesztinai volt. HALSEY 2005, 253–254. o. A néme-
tek ugyanekkor 1.160 halottat, 3.755 sebesültet és 345 eltűntet vesztettek. 
HIGHAM 2012, 175. o. 
45 CHURCHILL 1950, 233. o. 
46 PLAYFAIR 1956, 104. o. 
47 CHURCHILL 1950, 233. o. 
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A bevetett erők méretétől függetlenül a Dynamo és a De-
mon hadművelet sokban hasonlított egymásra. A dunkerque-i 
evakuációnál 338.000 katonát (köztük 123.000 franciát) sikerült 
behajózni, ez a parton eredetileg lévő élőerő 85 %-a volt. A fran-
cia kikötőből összesen 848 hajó szállította el a szövetséges egy-
ségeket, mindezt 9 romboló és 63 egyéb hajó elvesztése árán.48 
Mindkét kiürítés során ottmaradt a teljes nehézfegyverzet és a 
hadianyag nagy része, de az élőerő közel azonos arányban meg-
menekült. A különbségek között megemlíthető, hogy Francia-
országban folyamatos harci érintkezésben zajlott a kiürítés, míg 
Görögországban a kalamatai esetet leszámítva a behajózási 
pontoknál nem alakult ki érdemleges összecsapás. A Doveri-
szorosban zajló evakuációt komolyan akadályozták a német ha-
ditengerészet tengeralattjárói és gyors torpedónaszádjai, az 
Égei-tengeren az olasz passzivitás miatt nem kellett tartani a 
tengelyhatalmak flottaerőinek fellépésétől. A legnagyobb elté-
rés talán az, hogy Dunkerque-nél nem létezett korlátlan német 
légifölény, a Royal Air Force sikerrel tudott beavatkozni a har-
cokba. A hazai repülőterek közelsége lehetővé tette, hogy akár 
nappal is megkíséreljék az áthajózást. Görögországban az eva-
kuáció idejére gyakorlatilag megsemmisült a brit légierő, és a 
maradék gépeket visszavonták Krétára. Így nem maradt más le-
hetőség, a csapatokat kizárólag éjszaka lehetett evakuálni. A 
visszavont csapatok mindkét esetben fontos szerepet játszottak 
a háború későbbi alakulásában. A Dunkerque-ből érkezőknek 
jelentős szerepük volt Nagy-Britannia harci moráljának fenntar-
tásában és az anyaország védelmében. A Görögországból eva-
kuált haderőből 18.850 fő tartósan Krétán maradt, e csapatok 
adták az 1941. május 20. és június 2. között lezajló véres krétai 
csatában a helyőrség zömét. A többséget Egyiptomba 

 
48 ROHWER – HUMMELCHEN 1972, 31–33. o. A dunkerque-i csatáról bőveb-
ben: JACKSON 1980. 
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szállították, így további szerepet vállalhatott az elhúzódó 
észak-afrikai háborúban.49 

Utólagosan visszatekintve a görögországi expedíció politi-
kai szempontból mindenképpen védhető, a Brit Nemzetközös-
ség nem hagyhatta magára az egyedül küzdő görögöket. Az 
1939-ben megadott garanciák nem tették lehetővé, hogy Lon-
don elforduljon a görögöktől. Emellett tekintettel kellett lenni 
Jugoszláviára és főleg Törökországra. Egy esetleges balkáni 
front kialakításának reménye további motivációt jelentett. Az 
egyedül küzdő Görögország megsegítése egyértelműen pozitív 
visszhangot váltott ki a semleges amerikai közvéleményben, és 
szerepet játszott a Lend lease (kölcsönbérleti) törvény elfogad-
tatásában.50 

Katonai szempontból a döntés nagyon vitatható, a brit hír-
szerzés igen pontos információi alapján várható volt, hogy 
olyan túlerő vonul fel a Balkánon, amellyel szemben az eredeti-
leg kiküldésre szánt 120.000 brit katona sem vehette fel sikerrel 
a harcot. A hatalmas területen szétszórt, kis létszámú közel-ke-
leti nemzetközösségi haderő erőforrásait végletekig kimerítette 
a közel négyhadosztálynyi katona kiküldése. A Görögország-
ban elvesztett értékes hadianyagnak és felszerelésnek minden 
bizonnyal több hasznát látta volna a brit hadvezetés a líbiai si-
vatagban. Gyakran felmerülő vélekedés, miszerint a Lustre-
hadműveletben bevetett és „elpazarolt” erőkkel Wavell már 
1941 tavaszán felszámolhatta volna az észak-afrikai olasz ellen-
állást. Ismerve a Kirenaikában küzdő brit erők állapotát, a hosz-
szúra nyúlt utánpótlási útvonalakat és a német Afrika Hadtest 
egyre növekvő erejét, ez egyáltalán nem bizonyos. 

Továbbra is kérdéses, hogy 1941 tavaszán a britek számára 
elkerülhető lett volna-e a Rommel tábornaggyal vívott hosszú 
sivatagi háború. Biztos viszont, hogy a Lustre-hadművelet 

 
49 A kivont csapatokból 15.361 fő közvetlenül Egyiptomba hajózott, 7.000 elő-
ször Krétára, majd később Alexandriába érkezett. CHURCHILL 1950, 232. o. 
50 GILBERT 2001. 200. o.  
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akaratlanul is hozzájárult egy sokkal fontosabb döntés megho-
zatalához. Hitler eredetileg a Szovjetunió megtámadását 1941. 
május 15-re tervezte. A balkáni brit jelenlét és a Marita végre-
hajtása miatt kénytelen volt a Barbarossa-hadművelet elindítá-
sát június 22-re halasztani.51 Ez a késedelem az 1941-es nagy né-
met keleti hadjárat szempontjából később végzetesnek bizo-
nyult, és hozzájárult a Wehrmacht Moszkva alatti kudarcához. 
A brit döntéshozókat 1941 februárjában nyilván nem motivál-
hatta egy esetleges jövőbeni német–szovjet háború, de a nem-
zetközösségi erők görögországi kiküldése végül áttételesen be-
folyásolta az egész második világháború kimenetelét. 
  

 
51 A német késedelemhez más tényezők is hozzájárultak, így a rendkívül csapa-
dékos tél után kiáradó folyók, a felázott utak, a megfelelően gépesített alakula-
tok hiánya és a kevés használható repülőtér. BEEVOR 2012, 186–207. o. 
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SARLÓS ISTVÁN 
 

A SZERB MEGSZÁLLÁS ELSŐ NÉHÁNY HÓNAPJA 

BAJÁN, 1918–1919 

 

A tanulmány célja és forrásai 
 
Az első világháború végén a történelmi Magyarország déli te-
rületei, így Baja város is 1918-21 között évekig tartó szerb meg-
szállás alá kerültek. A megszállt területeken a közigazgatás ide-
iglenesen átkerült a megszülető Szerb-Horvát-Szlovén Király-
sághoz, amely egyértelműen átcsatolási szándékkal kezdte 
megszervezni a saját rendszerét a megszállt területeken. A tria-
noni békediktátum következtében a megszállt területek na-
gyobb részét elcsatolták, de egy vékony északi sávot a szerbek-
nek 1921. július 31. – a trianoni béke törvénybe iktatása és ma-
gyarországi hatályba lépése – után vissza kellett adni a magya-
roknak. Baja várost 1921. augusztus 18-án hagyták el a meg-
szálló délszláv csapatok, majd 20-án tért vissza a magyar köz-
igazgatás. A szerb megszállás, 1918. november 13. és 1921. au-
gusztus 19. közötti időszakról kevés Baja város történetét fel-
dolgozó munka született.1 A Horthy-korszakban jelent meg az 
eseményeket a városban megélő, majd a város életében az egész 
korszakban aktívan résztvevő dr. Knézy Lehel Baja a forradalom 
és a szerb megszállás alatt című munkája, amely az 1918-1921 kö-
zötti korszak elsődleges történeti forrása, és máig legjobb doku-
mentum-válogatása.2 Az 1950-es évektől az 1918-1921-es szerb 
megszállás története kerülendő témának számított a történeti 
munkákban. Az 1989-ben az Akadémiai Kiadó gondozásában 

 
1 A délvidéki szerb megszállás történetéről több munka is született, ezek első-
sorban Pécsről és Szegedről készültek, ezekben Baját is említik. 
2 A művet 1950 után tiltólistára tették, de ennek ellenére fennmaradt. 2009-
ben városi támogatással hasonmás kiadásban jelenhetett meg Baján. 
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megjelent Baja Város története a kezdetektől 1944-ig című várostör-
téneti monográfiában is csak érintőlegesen foglalkoztak vele. 
Az ezredforduló után 2007-ben jelent meg dr. Borbíró (Vojnics) 
Ferenc bajai polgármester3 életéről egy dokumentumválogatás 
Egy város keresi múltját címmel a bajai Türr István múzeum gon-
dozásában, de ebben elsősorban a polgármester tevékenységé-
vel foglalkoznak, a szerb megszállás kérdése csak néhány do-
kumentumban kerül elő. Tanulmányom témájához keletkezési 
idejét tekintve a legközelebb álló történeti munka Varga Bálint, 
a Szegedi Tudományegyetem történész hallgatója 2010-ben ké-
szített szakdolgozata Baja az impériumváltás idején (1918-1921) 
címmel.4 A bajai tanítóképző megszállás alatti éveit Donáth Pé-
ter 2018-as „Kisemberek” helytállása: a tanítóképzés Baján a szerb 
megszállás alatt és nyomán (1918-1923) című kismonográfiája5 
dolgozta fel. Baja szerb megszállásával kapcsolatban jelentek 
meg cikkek és forrásfeldolgozások a Bácsország és a Bajai Hon-
polgár hasábjain is, amelyek egy-egy konkrét eseményre kon-
centráltak. 

Tanulmányomban elsősorban arra próbálok rávilágítani a 
levéltári források segítségével, hogy a Bajára frissen megér-
kező új hatalom, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság6 milyen lé-
pesekkel próbálta meg Baja várost betagozni a saját közigaz-
gatási rendszerébe. Az új közigazgatás, miután a megszálló 
csapatokra támaszkodva 1918 novemberében és decemberé-
ben már átvette a város katonai irányítását, milyen 

 
3 Dr. Borbíró (Vojnics) Ferenc Baja város polgármestere 1916-1937 között, előtte 
Szabadka város főjegyzője. A szerb megszállás alatt természetesen leváltották, 
így csak 1921-ben tért vissza a város élére. Nevét 1931-ben Borbíró-ra magyaro-
sította. A tanulmányban az 1918-1921 között használt nevén említem. 
4 Varga Bálint a szakdolgozata egy példányát digitális változatban átadta a 
Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának Bajai Fióklevél-
tárának. 
5 A mű csak e-könyv formátumban jelent meg. 
6 Az állam hivatalos neve az 1920-as években Szerb-Horvát-Szlovén Király-
ság, de a forrásokban már ekkor is Jugoszláv Királyságként, Jugoszláviaként 
vagy SzHSz Királyságként említik. 
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adminisztratív intézkedésekkel próbálta meg átvenni az irá-
nyítást a város gazdasága és társadalma felett. Az új, szerb do-
minanciájú közigazgatás hogyan próbálta meg átvenni a ko-
rábbi magyar közigazgatásnak az egyes – lényegtelennek lát-
szó, de a mindennapi életet alapjaiban befolyásoló – funkcióit, 
és az új hatalom hogyan próbálta meg elszakítani Magyaror-
szágtól Baja városát. 

Vizsgálatom célja mindössze egyetlen hónap, 1919 januárja 
volt, csak Baja város szerb megszállás alatti irataiból az 1919-es 
év első hónapjában keletkezett iratokból válogattam, és ezekből 
próbáltam hosszabb távú irányvonalakat meghatározni. Az 
időhatárként megadott 1919 januárját szabadon kezeltem, mi-
vel ekkor a Szerbiában használatos Julián naptár és a Magyar-
országon használatos Gergely naptár között 13 napos eltérés 
volt. Amikor a Julián naptár szerint Szerbiában január 1-et írtak, 
akkor Baján a Gergely naptár szerint már január 14. volt. A for-
rásokban szereplő dátumok minden esetben a magyar fordítá-
sok dátumai, azaz a Gergely naptár szerint értendők, de bizo-
nyos esetekben a szerb naptár szerinti dátumot is feltüntették 
az iratok alján. 
 
 

Az első világháború vége 
 
1918 őszére a központi hatalmak kimerültek. A társadalom el-
fordult a háborútól, a pillanatnyi kedvező katonai helyzet elle-
nére Németország,7 Ausztria-Magyarország, Bulgária8 és Tö-
rökország9 katonai összeomlása csak idő kérdése volt. 1918. ok-
tóber 24-én az olasz hadsereg támadásba lendült Itáliában a Pi-
ave folyónál, az osztrák-magyar hadsereg szétesett. Bulgária és 

 
7 A német hadsereg 1918. augusztus 8-án Amiensnél döntő vereséget szenve-
dett. A fegyverszüneti megállapodást november 11-én írták alá a compiègnei 
erdőben. 
8 Bulgária 1918. szeptember 29-én tette le a fegyvert. 
9 Törökország 1918. október 30-án kapitulált. 
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Törökország kapitulációja után a Monarchia (Magyarország) 
déli és keleti határa védtelenné vált a francia, szerb és román 
csapatokkal szemben. Ausztria-Magyarország nevében Victor 
Weber tábornok kötött fegyverszünetet november 3-án Padová-
ban, de ekkor az állam már csak névleg létezett.10 A Magyaror-
szág számára fontos déli demarkációs vonalat november 13-án 
a belgrádi katonai konvencióban határozták meg. A szerződés 
értelmében a Szerb Királyság megszállhatta Bánát, Bácska és 
Baranya szinte teljes területét olyan nagy városokkal, mint Sza-
badka, Pécs, Baja.11 A katonai konvenció értelmében a magyar 
közigazgatás a helyén maradt, de ezt a megszállók csak kezdet-
ben tartották be. A kérdéses hovatartozású déli területeken – 
különösen a Bácska északi részén és Baranyában – a szerbek 
olyan helyzetet kívántak előállítani, hogy a későbbi béketárgya-
lások során nekik ítéljék teljes egészében a területeket. A meg-
szálló fegyveres erőt kihasználva mindent megtettek azért, 
hogy a demarkációs vonal határnál teljesen elválasszák az ok-
kupált részeket az anyaországtól, politikai, katonai, jogi és gaz-
dasági nyomás alá helyezve a területeket, így Baját is. 
 
 

Baja 1918 végén 
 
Baján 1918. november 2-án Nemzeti Tanács alakult Nyiraty Já-
nos vezetésével, ezzel párhuzamosan a városban zavargások 
törtek ki. A hivatalban lévő polgármester dr. Vojnics Ferenc, és 
több városi tisztviselő Szabadkára menekült. A közrendet gyor-
san helyreállították Kovács Antal városparancsnok vezetésével, 
november 5-től már Meskó Zoltán kormánybiztos – később fő-
ispán – vezette a várost, és másnap hazatért Vojnics Ferenc is. 
A szerb megszálló erő – 1 tiszt és 78 közlegény – november 13-
án érkezett meg a városba, őket az elkövetkező két napban 

 
10 A fegyverszüneti megállapodásról lásd: ORMOS 1984, 13–93. o. 
11 A szerb megszállás folyamatáról részletesen lásd: GULYÁS 2016. 
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további két századnyi katonaság követte.12 November 17-én be-
vezették a cenzúrát, 23-án felügyeletük alá vonták a hír- és táv-
közlés csatornáit: posta, telefon, vasút.13 

A megszállók a helyi közigazgatást már 1918 végén a saját 
embereikkel töltötték fel. 1918. november 25-én Újvidéken meg-
alakult a Narodna Uprava14, amely a megszállt Bánát-Bácska és 
Baranya Belgrádból irányított regionális kormánya lett. A Na-
rodna Uprava november 27-én felállította a szerb csendőrséget, 
december 9-én az igazságszolgáltatás vezetőitől esküt követel-
tek – nem tették le –, december elejétől a szerb lett a hivatalos 
nyelv. Baja közigazgatásában december 14-én következett be 
meghatározó változás, az új főispán, dr. Vojnics Tunics Stipán 
leváltotta Puskás Dezső alpolgármestert Gyorgyevics Miklósra, 
és polgármesternek kinevezte Dolinka Vazult úgy, hogy a ma-
gyar polgármester január 1-ig a pozíciójában maradhatott.15 
December 17-én az új főispán kikényszerítette a városi tisztvi-
selők eskütételét az újvidéki Népi Igazgatóságra. A tisztviselők 
2 fő kivételével letették a kívánt esküt.16 Ezután felgyorsult a 
magyar tisztviselők szerbekkel történő felváltása, több vezető 
tisztségbe új ember került: Vuics Miksa főjegyző, Szavics Dob-
rivoj rendőrkapitány, Szuvajdzsics Sándor főszámvevő, Ha-
dzsics Pétert főpénztárnok lett.17 A közigazgatás meghatározó 
pozícióiban 1918 végén már az újvidéki Népi Igazgatósághoz 
hű emberek ültek. 1919-ben az új közigazgatás a megszálló 
szerb csapatokra támaszkodva megkezdte a megszállt területek 
elszakítását Magyarországtól, hogy kész helyzet elé állítsák a 
januárban összeülő párizsi békekonferencia döntéshozóit. 
 
 

 
12 VARGA 2010, 10–11. o. 
13 Uo. 11–12. o. 
14 Magyarra fordítva Népi Igazgatóság. 
15 VARGA 2010, 12–13. o. 
16 A kivételek: dr. Vojnics Ferenc és dr. Bernhart Sándor. 
17 VARGA 2010, 14–15. o. 
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Az új hatalom akciói 
 
Az új szerb hatalom a katonai és hivatali stabilitásának tudatá-
ban elkezdte a város gazdaságát és társadalmát a saját logikája 
szerint elszakítani az anyaországtól. Ennek több, kisebb-na-
gyobb adminisztratív lépése, rendelkezése, akciója volt, ame-
lyekből három markáns cél, irányvonal rajzolódik ki. A meg-
szállók első, talán legfontosabb célja a megszállt területek és az 
anyaország kommunikációjának a megszakítása volt, több ad-
minisztratív lépést is tettek ebben az irányban. A városi társa-
dalom információkkal való ellátását, irányítását ebben az idő-
szakban a városi sajtón keresztül valósították meg, az 1918. nov-
ember 17-én a nyomtatott sajtótermékekre bevezetett cenzúra 
ekkor teljesedik ki, alakul ki a komplett rendszere. A szerb ál-
lamigazgatás fontos feladatának tekintette a monarchiai köz-
igazgatás egyes gazdasági monopóliumainak átvételét, amivel 
szintén hatékonyan befolyásolhatta a bajaiak életét. E három 
irányvonal mellett természetesen megmaradt a város közigaz-
gatásában résztvevő emberek cserélgetése, és a közigazgatási 
változások sora. A szerbek számára lényeges kérdés volt a ne-
héz gazdasági helyzet konszolidációja, vagy legalábbis az erre 
tett kísérletek – elsősorban az osztrák-magyar korona felülbé-
lyegzése és beváltása –, amely újabb visszásságokat szült, de e 
problémákra nem térek ki, mivel ezek szétfeszítenék a meg-
adott kereteket. 
 
 

A kommunikáció megszakítása az anyaországgal 
 
A megszállt területeket a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság egy-
értelműen teljes egészében el akarta csatolni Magyarországtól, 
azaz nem demarkációs vonalként tekintett rá. A jövőbeli elcsa-
tolás első lépéseként a magyar tisztviselőket már leváltották, a 
következő lépés az anyaországgal történő kommunikáció teljes 
megszakítására tett kísérlet volt. A leggyorsabb 
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kommunikációs eszköz ekkor a telefon volt, amelyet a bajai hi-
vatalokba, és a fontosabb hivatalt viselő személyek lakására kö-
töttek be a háborút megelőző évtizedben. Ekkor a magánlaká-
son lévő vezetékes telefon „hivatali kiváltságnak” számított Ba-
ján, amelyet az új vezetés szinte azonnal a saját szolgálatába ál-
lított. 1919. január 4-én Weisz Nándor polgármester-helyettes 
jelentésében már arról számolt be, hogy kik azok a korábbi vá-
rosi tisztviselők, akiknek a magántelefonját megszüntették. 
 
„135/1919. Hivatalos jelentése Weisz Nándor polgármester-helyettes-
nek. 
Dr. Vojnics Ferenc polgármester 98. Weisz Nándor polgármeter-he-
lyettes 60., Dr. Molnár Mihály rendőrfőkapitány 130, Dr. Hechtl Jó-
zsef rendőrfőkapitány 132, Oltványi István rendőrfőkapitány 131, Dr. 
Pollerman Arthur tiszti főorvos 6 számú magánlakásokra bevezetett 
távbeszélők megszüntetése, továbbá a főjegyzői hivatalba és három őr-
szobába telefonnak sürgős bevezetése iránt. 
Baja, 1919. január 4én. 
A városi tanács megkeresi a bajai posta és távirda hivatalt, a jelentés-
ben említett magánlakásokba bevezetett 6, 60, 98, 130, 131, 132 sz. 
távbeszélőknek megszüntetése, továbbá a rendőrséi őrszobákba és pe-
dig Csáky Juliannának Erzsébet királyné utca 69 számú házába és a 
Budapesti úton Goldner Béla és társainak tulajdonát képező 11 számú 
>>Korona<< kávéházba bevezetése iránt sürgősen intézkedni szíves-
kedjék. 
A főjegyzői hivatalba a telefon bevezetése korábbi tanácsi megkeresés 
folytán immár folyamatban van; a harmadik őrszoba a városháza épü-
letében telefonnal rendelkezik, s erre nézve intézkedésnek szüksége 
nem forog fenn. 
Baja, 1919. január 4én tartott tanácsüléséből. Weisz.”18 
 
Annak ellenére, hogy a békekonferencia még nem határozott a 
terület hovatartozását illetően a megszállók már a saját orszá-
guk részeként tekintettek Bajára, ezért a magyar fővárosból 

 
18 MNL BKML IV. 1407. i. 135/1919. 1919. január 4. (Magyar nyelvű irat.) 
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érkező hivatalos leiratokat és rendeleteket érvénytelenítették. A 
január 12-én Bajára érkezett rendeletet a szerb naptár szerint 
december 30-án adták ki, és végrehajtását logikusan az újév 
megkezdésével, a bajai időszámítás szerint január 14-től, írták 
elő. 
 
„291/1919. Narodna Uprava 11 szu. [számú]távirati rendeletének 
magyarra fordítása. 
Polgármester Úrnak, Baja. 
A magyar Minisztérium még mindig rendeleteket bocsájt ki az okku-
pált területeken lévő hatóságoknak, melyek most már a szerb-horvát és 
szlovén kormány alá tartoznak és figyelmezteti, hogy a Budapesten ki-
adott >>Hivatalos Közlönyökben megjelenő<< és más úton is közölt, 
illetve kibocsájtott rendeleteit pontosan és lelkiismeretesen hajtsák 
végre. A szerb- horváth- és szlovén kormány ezen intézkedések és ren-
deletek figyelmen kívül hagyását rendeli el és ezen intézkedése a bíró-
ságokkal is közlendő. 
Dr. Lalosevity Joczó, a Narodna Uprava elnöke 
Határozat 
A Narodna Uprava elnöke a magyar minisztérium által az elcsatolt 
területek hatóságainak intézett rendeletek és intézkedések figyelmen 
kívül hagyását rendeli el, úgyszintén a >>Budapesti Közlöny<<-ben 
megjelenő és más úton is közölt, illetve kibocsájtott rendeleteik is fi-
gyelmen kívül hagyandók. A Narodna Uprava elnökének ezen rende-
letét a 1.) szolgabírói hivatallal, a 2.) cisztercita rend, 3.) a tanítóképző 
intézet, a 4.) városi polgári iskola, az 5.) izr. polgári iskola, 6.) a városi 
elemi iskola, 7.) az izr. elemi iskola és 8.) a bajai kir. járásbírósággal 
közlöm. Baja, 1919. jan. 12én. Dolinka, polgármester.”19 
 
A Budapesti Közlöny-ben megjelenő rendeletek végrehajtásának 
a tiltása automatikusan magával hozta a magyarországi válasz-
tásokon való részvételről a területek kizárását. Az őszirózsás 
forradalom után hatalomra került Károlyi Mihály vezette kor-
mány tervezte a parlamenti választások megtartását. A 

 
19 Uo. 291/1919, 1919. január 12. (Szerb nyelvű irat magyarra fordítása.) 
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választások előkészítését már 1918 decemberében megkezdték 
a korábbi dualizmusban elfogadott választási törvény és az 
1910-ben lebonyolított választások eljárásrendje alapján. Ez azt 
jelentette, hogy 1919 márciusában lehetett volna legkorábban 
megtartani az országos képviselőválasztásokat. A megszállt te-
rületek lakosságának szigorú eltiltása a magyar parlamenti vá-
lasztásokon történő részvételtől kiemelten fontos volt az új ha-
talom számára. 
 
„Nemzeti Kormány Bánát-, Bácska- és Baranya Belügyi Osztályától. 
149-1918 sz.[szám] 
Tárgy: Magyar parlamenten leendő részvétel. 
Polgármester Úrnak. Baja. 
A jelenlegi magyar kormány előkészületeket tesz, hogy a választásokat 
elrendelje és megejtse, különösen az új magyar parlamentre vonatko-
zólag. Ezen előkészületekből látszik, hogy a magyar kormány szán-
déka, hogy találjon valami alkalmat arra, hogy Bánát, Bácska és Bara-
nya lakosai is részt vegyenek ezen a választásokon. 
Miután a Nemzeti Gyűlés 1918 november 2/25-én határozatilag ki-
mondta, hogy a megszállt terület /:Bánát-, Bácska- és Baranya:/ Ma-
gyarországtól elszakadt és a szerb királysághoz csatoltatott, így ezen 
környékbeli lakosság a választásokon semmi körülmények között sem 
vehet és nem szabad részt vennie. Ezért felhívom, hogy közegeinek /:já-
rási főszolgabíró, rendőrfőkapitányokkal és másokkal:/ rendelje el, hogy 
a leghatározottabban és szigorúan azonnal intézkedjenek és elejét ve-
gyék annak, hogy az itteni lakosság ezen szavazásokon és egyébként a 
választásokon részt ne vehessenek. Minden a választásra vonatkozó és 
a magyar kormánytól érkező megkeresés, meghívó, vagy kérelem eluta-
sítandó, s minden hirdetmény, röpirat és nyomtatvány megsemmisí-
tendő, minden e tárgyra vonatkozó előkészületeik meggátlandók. El-
várom ezen rendelet legszigorúbb végrehajtását. 
Újvidéken, 1918. december 2/25. Biztos helyett. Olvashatatlan alá-
írás.”20 
 

 
20 Uo. 819/1919, 1919. január 18. (Szerb nyelvű irat magyarra fordítása.) 
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A vasúti közlekedést teljes egészében nem lehetett megszakí-
tani, de teljes egészében ellehetetleníteni igen. A demarkációs 
vonalon áthaladó személyszállító szerelvényeken csak a szerb 
hatóság engedélyével lehetett utazni. A szerb csapatok valójá-
ban francia parancsnokság alatt tevékenykedtek, de a Balkánon 
állomásozó francia csapatok alacsony létszáma miatt Bajára 
csak néhány tiszt jutott, valójában a franciák csak a számukra 
stratégiailag legfontosabbnak tartott várost, Szegedet szállták 
meg, a többi területet átengedték a szerb hadseregnek. 1919 ja-
nuárjában a szerb hivatalnokok már eljutottak oda, hogy a fran-
cia parancsnokság által kiadott utazási engedélyeket sem fo-
gadták el, aki a demarkációs vonalon át akart utazni – általában 
Budapestről, vagy Budapest felé –, annak a szerb parancsnok-
ságtól kellett útlevelet kérnie. 
 
„963/1919. T. Polgármesternek! Baja. 
Utasítsa összes vasúti cenzorjait, hogy csak azon személyeket engedjék 
át a demarkácionális vonalon, kiknek az illetékes szerb katonai pa-
rancsnokságtól arra engedélyük van. Amennyiben egyes utasnak va-
lamely francia katonai parancsnokságtól van engedélye, utasítandó, 
hogy az engedélyt az illetékes szerb katonai parancsnokságtól is sze-
rezze be. Ezen rendelet úgy a be,- valamint a kiutazásra is vonatkozik. 
Újvidék, 1919. január 3/16. Olvashatatlan aláírás”21 
 
A helyzetet bonyolította, hogy a demarkációs vonalat a szerb 
hivatalnokoknak is át kellett lépnie hivatalos ügyben, így nekik 
is állandóan igazolványokat állítottak ki. A vasúti ellenőrzése-
ket előíró rendelettel párhuzamosan az utazási igazolványokat 
kiállító katonai és polgári hatóságok jogkörét is tisztázni kellett, 
mivel a franciák és a szerbek között már a kezdetektől megvol-
tak a súrlódások és nézeteltérések. 
 
„970/1919. Igazolvány, 

 
21 Uo. 963/1919, 1919. január 22. 
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Mely szerint igazoltatik, hogy Csányi Béla Baján állomásozó pénz-
ügyőri fővigyázó a Narodva Uprava szolgálatában áll, s ennélfogva 
polgári ruhában is, egyenruhában meg teljes fegyverzettel, mint fegy-
verzet nélkül Bács-Bodrog vármegye területén levő összes vasútvona-
lakon utazhat. Nevezett feljogosíttatik még revolver és oldalfegyver vi-
selésére is. Ezen igazolvány határozatlan időre adatik ki. Szolgálat tel-
jesítése közben nevezett felhatalmaztatik, hogy szükség esetén bármely 
katonai parancsnokságnál katonai erőt kérjen, s az mindenkor rendel-
kezésére bocsátandó a szerb katonai parancsnokság által.”22 
 
„Dunai zászlóalj parancsnokságától. 8764. sz. 
Helyi Parancsnokságnak. Baja. 
Az I. hadtest parancsnokságának f. hó 3-án 20310. szám alatt kiadta a 
következő rendeletet: 
A legfelsőbb katonai parancsnokságnak f. hó. 2-án kelt 3110 szu. ren-
deletével közli: 
Lépések tetettek, hogy a megszállt terület határán való átutazás ren-
deztessék a Francia északi hadsereg Miniszterével és Parancsnokával 
egyeztetve. E pillanatban a kiutazás csak hivatalos ügyben lesz meg-
engedve, a legfelsőbb kat. parancs.[katonai parancsnokság]hadosz-
tály par. és kivételesen a hadosztály által kiállított utazási igazolvány 
mellett. Magán személyek szükségletének könnyebb beszerzése érdek-
ében, adhatnak a hadosztályparancs[nokok] maguk is egyetértve a mi 
helyi megbízottunkkal utazási engedélyeket egyes személyeknek, de 
csak rövid időre és azoknak kikben teljesen megbíznak. Ennélfogva az 
igazolványok a megszállt területről leendő kiutazásra a jövőben is csak 
ezen parancsnokság által lesznek kiadva. A raj- és önálló parancsnok-
ságok előterjesztést tesznek az igazolványok kiállítására csak azon kér-
vényekre hol az utazás okvetlen szükséges, s hol a helyi parancsnok és 
helyi politikai hatóság teljesen megbízhatónak találja az illető sze-
mélyt. 
Drog. Sz. Milojevity s. k. parancsnok tábornok.”23 
 

 
22 Uo. 970/1919, 1919. január 22. 
23 Uo. 1190/1919, 1919. január 27. 
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A levél utolsó állítása a lényeges, mivel a demarkációs vonalat 
átlépő utazás előfeltétele a személyes megbízhatóság, amelyet 
a helyi hatóságnak, vagy katonai parancsnokságnak kellett 
igazolnia. 
 
 

A sajtótermékek cenzúrázása 
 
Az Osztrák-Magyar Monarchia kormánya a háború alatt cenzú-
rázta a sajtót, így a megszállók első cenzúrarendelete, amely 
1918. november 17-én jelent meg nem érte váratlanul a bajaia-
kat, de ezt 1919 év elején további rendeletekkel egészítették ki, 
a közhangulat iránti tájékozódásra és a nyugalom fenntartására 
történő hivatkozással. A Baján megjelenő újságoknak és röpira-
toknak újvidéki ellenőrzése már korábbról adott volt. Ezen erő-
sítettek január elején azzal, hogy minden megjelenő napilap 3 
példányát előzetesen bekérték Újvidékre ellenőrzésre. Ez a ba-
jai lapkiadóknak jelentős többletkiadást generált, mivel az előre 
kinyomtatott példányokon szinte biztosan változtattak a cenzo-
rok „ajánlására”; így a tördelést és a szedést mindenképpen 
megismételték, ami e költségek duplázódását jelentette. 
 
„203/1919. A Bajai Független Újság Tekintetes Szerkesztőségének. 
Baja. 
A >>Narodna Uprava za Banat, Backa i Baranya<< elnöke a megszál-
lott területek lakosságának közhangulatáról állandó tájékozódást 
óhajtván szerezni, a lapok betiltásának terhe mellett kötelezi az összes 
lapok szerkesztőségét, hogy folyó évi január hó 6-tól kezdődőleg min-
den egyes lappéldányból 3 számot a Narodna Uprava címére beküldeni 
kötelesek. Elrendeli továbbá, hogy állandó összeköttetésben legyenek a 
megszállott területek lapszerkesztői az újvidéki sajtóval, a Narodna 
Uprava sajtóirodájával és annak híreit és közérdekű eseményeit kö-
zölni tartoznak. Ezen célból a lapok szerkesztőinek állandó telefonösz-
szeköttetés áll rendelkezésükre az újvidéki hivatalos sajtóorgánumok-
kal, amiknek további kivonatos célja az, hogy a megszállt területek 
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lakossága a jelenlegi körülményekkel megbarátkozzék. A hatóság ennél 
fogva figyelemmel fogja kísérni, hogy a megszállott területek sajtóor-
gánumai a régi rendszer politikai agitációjában részt vesznek-e azok 
politikai irányításával azonosítják magukat, azokkal bármely formá-
ban kapcsot tartanak-e fent. A pesti sajtóorgánumokkal tehát minden-
féle contactust meg kell szakítani, és ezen orgánumoknak és a tények-
nek meg nem felelő hírszolgáltatásait nem közölhetik. 
Ezen szigorú szem előtt tartására vagyok bátor a tisztelt szerkesztő úr 
figyelmét felhívni. 
Baja, 1919. jan. 7én, Dolinka, polgármester.”24 
 
A 20. század első felében még az írott sajtó számított a közös-
ségi tájékoztatás elsődleges csatornájának, így egy adott terület 
napi sajtójának ellenőrzése minden megszálló elsődleges fel-
adata, de a szerbek ennél tovább mentek. A mindennapi tájé-
koztatás mellett nem látványosan, de hosszú távona korábban 
megjelent naptárak és további időszaki kiadványok ellenőrzé-
sével és átalakításával avatkozhattak bele. A megszállók orto-
dox rítusú keresztény vallásának ünnepei nem egyeztek a meg-
szállt területek római katolikus rítusú kereszténységének ünne-
peivel, ezért az 1919-re kiadott kalendáriumokra átalakítás és 
újranyomás várt. 
 
„144/1919 számnak szerb eredetiből való fordítása. Bánát, Bácska és 
Baranya Nemzeti Kormánya, Újvidéken. 
Tárgy: 1919 évre szóló naptár cenzúrázása. 
Polgármester Úrnak. 
Még mielőtt a Nemzeti Kormány átvette Bánát, Bácska és Baranya 
vidékeinek kormányzását, máris ki lettek adva, s legnagyobbrészt már 
szét is terjesztve egynéhány példányban az 1919 évre szóló naptárak. 
Ezen naptárak úgy egyes fogalmazványai, mint a képek is ellentétben 
állanak a lakosság felfogásával, éppúgy a mostani kormány intentiájá-
val is, úgy népünk hangulatával is és tettleg nem felelnek meg a való-
ságnak. Ezért is, a megváltozott politikai körülmények miatt is, meg 

 
24 Uo. 203/1919, 1919. január 7. 
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nem engedhető az ilyen naptárak árusítása és terjesztése, mert ezt egy-
részt a mostani kormányra nézve sem alkalmasnak lehetne felfogni és 
magyarázni, másrészt pedig a nép között különösen pedig a kevésbé 
felvilágosodottak között zavart hívnának ki és ferde és hibás véleményt 
és meggyőződést teremtenének. Ezen okból kérem, tessék a hatásköre 
alá tartozó közegeket utasítani, hogy halaszthatatlanul gátolja meg 
ezek terjesztését úgy, a szerb, – s a nem szerb és már kiadott az 1919 
évre szóló naptáraknak, – reá tilalmat tegyenek és egy példányát pedig 
ide kell küldjék cenzurálás miatt. Ez a tilalom mindaddig fenn kell áll-
jon, míg ez az osztály a már eszközölt cenzúra után meg nem hozza a 
határozatot, hogy milyen értelemben kell ezután eljárni. 
Továbbá utasítsa a hatásköre alá eső közegeket, hogy a jövőben szigo-
rúan vigyázniok kell, hogy semmiféle naptárt mindaddig nyomtatás 
alá nem szabad adni, míg az összes kéziratot, úgy a naptárhoz való 
képek is, ide nem lesznek küldve, ezen ügyosztályhoz cenzurálás vé-
gett. 
Újvidék 11/24. dec. 1918. Dr. Mihajlovics s.k., biztos helyett 
A másolat hiteléül szavatol: Szlobodán Gyorgyevics, az iroda fő-
nöke”25 
 
„873/1919. Nemzeti Kormány B. B. és B. Belügyi Osztályától. 14412 
sz. 1918. 
Tárgy: Az 1919. évi naptárak cenzurálása. 
Polgármester Úrnak, Baja. 
1918. évi december 10/23-án 144. sz. alatt kiadott itteni rendelettel 
elrendeltetett, hogy az összes 1919 évre szóló naptárak ide cenzúrálás 
végett bemutatandók és csak a kapott engedély után árusíthatók el, 
mégis ezen rendeletnek – két újvidéki könyvkereskedő kivételével – a 
mai napig sem lett elég téve. Mi több időközben már ki is vannak adva 
más naptárak is előzetes cenzúra nélkül. Ennélfogva felhívom, hogy a 
legszigorúbban és fegyelmi terhe alatt hívja fel közegeit, hogy az 1919 
évre nyomtatott, de elárusításra még engedéllyel nem bíró példányo-
kat, tekintet nélkül arra, hogy milyen nyelven és hol vannak 

 
25 Uo. 330/1919, 1919. január 10. 
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nyomtatva, azonnal tiltsák be és egy-egy példányát ezen naptáraknak 
ide cenzúrálás végett beadják. 
A könyvkereskedők és általában az összes naptár-elárusítók, kik ezen 
tilalom ellen vétenek, szigorúan büntetendők. Az eladás esetleges be-
tiltása innen lesz elrendelve. Egyben utasítandó minden naptárkiadó, 
hogy összes naptár anyagát /tartalom és képek/ a nyomtatás előtt cen-
zúra alá ide beadják. Újvidék, 1918. dec. 29. 1919. jan. 11. Olvasha-
tatlan aláírás, biztos”26 
 
A napi sajtó cezúrázására vonatkozó utasítást a bajai lapok tu-
lajdonosai és kiadói nem igazán vették komolyan, ezért egy hét-
tel a rendelet kiadása után megismételték. Itt már kiemelték azt, 
hogy a budapesti kapcsolatoknak a felszámolása a cenzúraren-
delet elsődleges célja. 
 
„1186/1919. Nemzeti Kormány B. B. és B. Belügyi Osztályától. 
Polgármester Úrnak. Baja. 
Miután szükséges, hogy ezen kormány pontosan felvilágosítva legyen 
a nyilvános közvéleményekről a megszállt területeken, rendelje el az 
összes szerkesztőségnek és kiadóknak valamennyi lap, folyóirat és röp-
iratról, hogy beszüntetés terhe mellett a jövőben minden számból 3 
példányt ide, a Nemzeti Kormány címére elküldeni tartoznak. Jegy-
zékbe foglalva jelentse ide be az összes ilyen lapok, folyóiratok és röp-
iratok szerkesztőségét, kiadóját, hogy azokat nyilvántartásba vehessük. 
Rendelje el, hogy az összes szerkesztőségek összeköttetésbe lépni tar-
toznak a mi sajtóirodánkkal és annak hirdetményeit közölni. Ha nem 
teszik ezt meg, lapjaik beszüntetendők. A mi sajtóirodánkkal távbe-
szélő összeköttetést kaphatnak és megállapodhatnak arról, hogy mely 
időpontban közli mindennapi közleményeit. 
Miután okvetlen szükséges, hogy az itteni lakosság kibéküljön a mai 
helyzettel, és hogy hozzászokjon az új körülményekhez, így kísérje fi-
gyelemmel ezen lapok igazságát és ha valamelyik továbbra is ír és agi-
tál a régi összeköttetéseivel csak a pesti központtal, vagyis ha valame-
lyik továbbra is szócsöve maradna a pesti sovinisztikus lapoknak, és ez 

 
26 Uo. 873/1919, 1919. január 20. 
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által hamisítana a nyilvános közvéleményen és akadályozná a mai al-
kotmány konszolidálódását, előzetes figyelmeztetés után az ilyen lapok 
kiadását tiltsa be, hogy az új irányhoz simulhassanak. Mindezekről 14 
naponként tegyen hozzánk kimerítő jelentést. 
Újvidék, 1919. január 1/14. Olvashatatlan aláírás. Biztos.”27 
 
 

A város gazdasági irányításának átvétele 
 
A helyi gazdaságot és ezen keresztül a lakosság életéta városi 
szabályrendeletek hetipiacra vonatkozó cikkelyein keresztül le-
hetett irányítani. Legjobban a heti piaci áraknak az átalakításá-
val és a helypénzfizetési szabályoknak az átdolgozásával. Kü-
lönösen a jövedéki termékek árusítására szálltak rá a szerb ha-
tóság emberei. A háborús összeomlás magával hozta az áruhi-
ányt, a pénz elértéktelenedését és a fogyasztói árak folyamatos 
emelkedését. A város északi határán a két ország között húzódó 
demarkációs vonal ehhez hozzátette a folyamatos csempészést 
és a fekete kereskedelmet. 
 
„154/1919. Észrevétetett, hogy a piacon egészen nyíltan árulják a do-
hányt, miután a dohányeladás az állam monopolja, azért kéretik a leg-
szigorúbb rendeletet kiadni, hogy a dohányt csak az eddigi törvényes 
szokás betartása mellett, és a felettes hatóság engedelme mellett árul-
hassák. Mindenki ellen aki átlépné ezen rendelet szabályait a hatóság 
előírása szerint eljárhatnak vele a legszigorúbban és az áru mennyisé-
get elkobozhassák. Hirdettessék ezt plakáton és dobszóval az összes 
községekben ezzel összeköttetésben hirdessék azt is, hogy nem sokára 
megkezdődik az ez évi dohánytermelésnek a ki- és beváltása, hogy a 
termelők erről külön lesznek értesítve, hogy hogyan lesz ki- és beváltva 
a dohány. 
Újvidék, 1919. jan. 1. Dr. Lalosevits Joco s.k. >>Narodna-Uprava<< 
elnöke 

 
27 Uo. 963/1919, 1919. január 27. 
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Hirdetmény 
Az utóbbi időben a dohányt egész árusítják, s pedig nem csak termelők, 
hanem a csempészek és a fosztogatások alkalmával dohányhoz jutott 
egyének is. Miután a dohánynak ilyen módon való elárusítása szigo-
rúan tiltva van; figyelmeztetem az összes érdekeltet, hogy ettől tartóz-
kodjanak, mert az illetőktől nem csak a dohány lesz elkobozva, hanem 
a legszigorúbban lesznek megbüntetve. A Narodna Upravának értesí-
tése szerint a dohány termelésnek a ki- és beváltása a legrövidebb időn 
belül meg lesz kezdve, amiről külön lesznek értesítve. 
Baja, 1919 január 9. Dobrivoj, rendőrkapitány”28 
 
A piaci árak befolyásolásának elődleges módja a helypénzekkel 
történő manipulálás volt. A korábbi bajai szabályrendeletek a 
bajai iparosoknak a helyi piacon mentességet biztosítottak, de 
ezt a szerb hatóságok nem vették figyelembe. Erről 1918 utolsó 
közgyűlésén rendeletet is megfogalmaztak. 
 
„305/1919. 11. szám ipt. [ipartestületi]1919. 
Tekintetes Városi Tanács, Baja. 
A bajai vásározó iparosok, kik a helybeni hetipiacokra is ki szoktak 
járni sátraikkal, azzal a panasszal fordultak hivatalunkhoz, hogy az 
utóbbi hetipiac alkalmával úgy mint a vidékiektől úgy tőlük is hely-
pénzt követeltek és szedtek is. A szegedi kereskedelmi és iparkamaránál 
vett értesítés szerint az ily eljárás csak akkor jogosult ha a városnak a 
törvényhatóság által megállapított, illetve elfogadott szabályrendelete 
van, amelyben ez a körülmény is bennfoglaltatik. 
Minthogy pedig a jelenlegi szabályrendeletben erről szó sincs, teljes 
tisztelettel kérjük, hogy a helybeli iparosoktól a helypénzszedést be-
szüntetni kegyeskedjék. 
Baja, 1919. január 8. Teljes tisztelettel, Gebhardt Dezső, elnök; Nádas 
József, jegyző 
*** 
A Bajai Ipartestület II/1919 ipt. szú. Átirata, melyben kéri, hogy a he-
tipiacon sátor alatt áruló iparosoktól helypénz ne szedessék, miután 

 
28 Uo. 154/1919, 1919. január 5. 
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erre, s a díjtételek nagyságára a város törvényhatósági közgyűlése által 
megállapított és elfogadott szabályrendelet nincs. 
Határozat. 
Baja város tanácsa értesíti a Bajai Ipartestületet, hogy a város meg-
szállása folytán a régi törvényhatósági közgyűlési organum nem mű-
ködhetett, az új pedig még megalkotva nem volt helyette, a városi ta-
nács 1918. dec. 30án tartott ülésében 21.712/1918 kig. szú. határoza-
tával kimondotta, hogy az egyszeri helypénz fizetésének kötelezettsé-
gét 1919. jan. 1től a helybeli lakosokra is kiterjeszti, ami méltányos és 
igazságos megterhelés, mert aki a közteret használja, az ellenértékül 
ezen igen csekély fillérekbe menő, összeggel járuljon hozzá a közter-
hekhez. Egyebekben a tanács ezen határozata szabályszerű módon meg 
lett hirdetve, s ellene fellebbezés senki részéről sem adatott be. Baja, 
1919. jan. 24. Dr. Molnár, előadó”29 
 
Baja, Duna mellett fekvő város, ezért sokan foglalkoztak halá-
szattal és halkereskedelemmel. A folyó melletti ártéri erdők, a 
Gemenc vadállománya országos hírnévnek örvendett. A meg-
szállt és a város fennhatósága alá tartozó területeken a halászati 
és vadászati jogok újraosztása az újvidéki vezetés számára tö-
kéletes lehetőséget kínált a város gazdasági életébe történő di-
rekt beavatkozásra. A nehéz gazdasági helyzet és az élelmisze-
rek hiánya magával hozta az orvhalászatot és -horgászatot, va-
lamint az orvvadászatot. A 20. század első felében a Sugovicától 
délre a Kis-Pandúr és a Nagy-Pandúr szigeteken még természe-
tes ártéri erdőségek is voltak, így az illetéktelen vadászatot és 
halászatot a város központjától néhány száz méterre lehetett 
folytatni. 
 
„Fordítása az 137/1918 szám szerb szerb eredetijének. Bánát, Bácska 
és Baranya Nemzeti Kormánya, Újvidék; Belügyi Osztály 
Szám 137/1918 
Polgármester Úrnak. Baja 

 
29 Uo. 305/1919, 1919. január 9. 
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Felhívatik, hogy utasítsa mind a hatásköre alá tartozó közegeit, hogy 
az illetők különös figyelmet fordítsanak úgy a halászatról szóló 1888. 
évi XIX. tc. valamint a Vadászatra vonatkozó 1883. évi XXIII. tc. 
pontos végrehajtására, mivel az utóbbi időben észleltetett, hogy ezek 
gyöngén foganatosíttatnak. – Halászati és vadászati jog általában véve 
engedélytől van függővé téve. – Ezért főképpen különös figyelem for-
dítandó, minden erre hivatottak részéről, hogy azok akik vadászni, 
vagy halászni járnak halász-vadász jeggyel bírjanak. Ezenfelül figye-
lem fordítandó még arra is, hogy a halak és vadak védelméről szóló 
törvényes rendeletek pontosan foganatosíttassanak. 
Mivel azonban sok helyütt a lakosság nem respektálja a bérlő jogait, 
akár a vadászat, akár a halászatra vonatkozólag, ezért igazolt esetekben 
a bérlő jogának védelme szempontjából rendőri segély nyújtandó. 
Ezért a rendőrségnek különös figyelmet kell fordítani a vízvédelmi tár-
sulat u. m. például, hogy a gerendák, ágak és vesszők szét ne hurcol-
tassanak, és el ne lopassanak, hogy tavasszal a vízáradások alkalmával 
az ár elleni védekezés esetében semmiféle nehézségek fel ne merüljenek. 
Újvidék, 1918. december 14/27. Olvashatatlan aláírás, biztos..”30 
 
 

Összegzés 
 
1919 januárja egy rövid hónap, de a szerb megszállók és Baja 
város kapcsolatának meghatározó része volt. A Párizsba össze-
hívott békekonferencián Szerbia minél nagyobb területet akart 
megszerezni a történelmi Magyarországból, ezért mindent 
megtettek annak érdekében, hogy bizonyítsák a világnak, hogy 
Baja és környéke a történelem kezdete óta szerb területek, csak 
az Oszmánok kiűzése után kerültek a Habsburgok vezette du-
nai birodalom, majd Ausztria-Magyarország fennhatósága alá. 
A nagypolitikai játszmákkal párhuzamosan a szerb megszállók 
helyi szinten is mindent megtettek azért, hogy a belgrádi kato-
nai konvenció rendelkezéseit megszegve mindent 

 
30 Uo. 358/1919, 1919. január 10. 
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megtegyenek azért, hogy minden megszállt területet a születő 
új államukhoz csatoljanak. 1919 januárjában e folyamatnak a 
kezdő lépéseit láthattuk, amelyet a korabeli levéltári anyag 
részletes vizsgálatával könnyen tetten érhetünk. Az 1920-as tri-
anoni békediktátum után a szerb közigazgatás is megingott Ba-
ján, mivel egyértelművé vált a számukra, hogy idővel el kell 
hagyniuk a várost, bár addig a terület gazdasági kirablását vég-
rehajtották. Ez 1919 januárjában kezdődött el, és 1921. augusz-
tus 19-ig következetesen végre is hajtották. Amikor augusztus 
21-én a Horthy Miklós vezette nemzeti hadsereg katonái meg-
érkeztek a városba, akkor nemcsak a nemzeti érzelmek miatt 
ünnepelték őket felszabadítóként.31 
 
 

Felhasznált irodalom 
 
Levéltári források 
MNL BKML IV. 1407. i. = Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kis-
kun Megyei Levéltára, Bajai Fióklevéltár IV. 1407. i. Baja Város 
Tanácsának (1929-től Polgármesteri Hivatalának) iratai; A szerb 
megszállás alatt keletkezett iratok 1919-1921 állag. 
 
Szakirodalom 
DONÁTH 2018 = DONÁTH Péter: „Kisemberek” helytállása: a 
tanítóképzés Baján a szerb megszállás alatt és nyomán (1918-
1923). Trezor Könyv- és Lapkiadó, Terjesztő Bt. Budapest, 2018. 
https://mek.oszk.hu/18400/18401/18401.pdf. (letöltés: 2018. 
november) 
GULYÁS 2016 = GULYÁS László: A jugoszláv–magyar határ 
születése. In: ZOMBORI István (szerk.): A szerbek Magyaror-
szágon 1918-1921. METEM Könyvek 87. Magyar Egyháztörté-
neti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica 
Hungarica Alapítvány, Budapest, 2016. 11-27. o. 

 
31 KNÉZY 2009, 189-192. o. 
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KNÉZY 2009 = KNÉZY Lehel: Baja a forradalom és a szerb meg-
szállás alatt. (1918-1921.) Történelmi feljegyzések. Az 1940-ben 
megjelent kötet hasonmás kiadása. Türr Istán Múzeum, Baja, 
2009. 
ORMOS 1984 = ORMOS Mária: Padovától Trianonig. 1918-
1920. 2. változatlan kiadás. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1984. 
VARGA 2010 = VARGA Bálint: Baja az impériumváltás idején 
(1918-1921). Szakdolgozat. Szegedi Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kar, Szeged, 2010. 
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SZABÓ RÓBERT 
 

AZ 1918-AS ÉV REPREZENTÁCIÓJA NÉGY ELSŐ 

VILÁGHÁBORÚS KATONA MEMOÁRJÁN 

KERESZTÜL 
 

 

Bevezetés 
 
Azzal a szándékkal láttam hozzá a tanulmány megírásához, 
hogy a címben feltett kutatói kérdésre választ találjak. Továbbá, 
hogy megvizsgáljam, hogy a memoárokban előkerülő szemé-
lyek, események, amelyek a szerzők szerint közrejátszottak a 
vereség bekövetkeztében, valóban okolhatóak-e az 1918-as ösz-
szeomlásért. Azért választottam az 1918-as esztendőt, mert az 
első világháborúnak ez a legeseménydúsabb időszaka,nemcsak 
katonai, hanem bel- és külpolitikai vonatkozásban is, ekkor om-
lottak össze katonailag a központi hatalmak és politikailag az 
Osztrák–Magyar Monarchia. 

Az általam megfogalmazott kérdés vizsgálatához négy me-
moárt használtam fel. Arra voltam kíváncsi, hogy az ezekben 
található vélemények mennyiben térnek el, illetve egyeznek 
meg a Monarchia 1918-as katonai összeomlásával kapcsolatban, 
illetve a szakirodalom tükrében mennyire állják meg a helyüket 
a szerzők által megfogalmazott állítások, a szakirodalom meny-
nyiben támasztja alá a visszaemlékezők véleményét, valamint 
az adott korszak szelleme, amelyben a memoár íródott, meny-
nyiben hatotta át a leírtakat, mennyiben befolyásolta a memoár 
írójának véleményét. 
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A memoár mint forrástípus 
 
E mikrotörténeti írásoknak az lehetne a célja, hogy azokra a kér-
désekre is választ adjanak, amelyekre a mezo- vagy a makro-
szintű történeti munkák nem alkalmasak. A vizsgált „szubjek-
tív forrásokról” általában az is elmondható, hogy szerzőik rit-
kán történészek, ugyanakkor mégis történelmet írnak; írók, de 
mégsem írók.1 Az egyes típusok jellemzői, forrásértéke között 
azonban különbség van. A napló és a memoár természetszerűen 
szubjektív, ezért főként magára az íróra irányul a beszéd té-
mája.2 Ami tovább növeli e források értékét, hogy más és más 
szempontból tekintenek az eseményekre, továbbá alkalmasak 
arra, hogy bemutassák az adott kor közgondolkodásának egy 
szeletét is.3 

Egy memoár elemzése során az egyén szerepe fontos té-
nyező. Több memoár több szemszöget eredményez. A hadse-
regben a katonai drill és az egyenruha uniformizálta ugyan az 
embereket külsőleg és belsőleg egyaránt, ugyanakkor a visz-
szaemlékezéseken keresztül kitűnnek az egyéni arcélek. Egy-
szerre egyformák és különlegesek a karakterek.4 Jellegzetes 
vonása e forrásoknak a személyes hangvétel, a szerző saját ér-
zéseinek leírása.5 

A napló az írójának készül, míg a memoár az olvasónak. Egy 
napló az egyént festi le, míg a memoár korképet rajzol.6 A me-
moár utólagosan készül, azzal a céllal, hogy utólagos áttekintést 
hajtson végre, gyakran önigazoló szándékkal. Főként az író ál-
tal átélt eseményeket veszi górcső alá a korszellemnek megfele-
lően. Ezek sem mindig nyugodt körülmények között íródtak, 
megesett, hogy hadifogságban, illegalitásban vagy 

 
1 PIHURIK 2007, 4. o. 
2 Uo. 3. o. 
3 Uo. 1. o. 
4 Uo. 1–3. o. 
5 Uo. 2. o. 
6 Uo. 4. o. 
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emigrációban vetették őket papírra.7 Somfay Örs szerint, aho-
gyan a tereken álló emlékműveknek, úgy a memoároknak is a 
permanens emlékeztetés lehet a feladata.8 Az első világháború 
után nagy erővel tört felszínre az emlékezés egyéniesített kul-
tusza, amelyet jól bizonyít a két világháború közt megjelent me-
moárirodalom hihetetlen burjánzása, amelyeket többnyire egy-
kori tisztek vetettek papírra. Ezeknek a műveknek ugyanaz a 
szerepe, mint a legendáknak, mítoszoknak, azaz, hogy az egyén 
számára utat nyissanak a közösséghez való tartozáshoz. Ez oly 
módon teljesül, hogy a visszaemlékezések személyes hangvéte-
lén keresztül az olvasó beléphet az író szűkebb vagy tágabb kö-
zösségének hagyományvilágába, s végül ily módon szilárd 
identitást nyer.9 
 
 
A felhasznált források szerzői és memoárjaik főbb paraméterei 
 
„A dualista Monarchia imázsát a felbomlást követő első évtizedekben 
többnyire a memoárok szabták meg, melyek szerzői egymástól olykor 
élesen különböző emlékezőközösségek hangjain szólaltak meg.”10 
Azért választottam ki József főherceg, Kozma Miklós, Ne-
mestóthy-Szabó Béla és Bartók László memoárjait, mert mind-
egyikük megjárta az olasz frontot, viszont rendfokozatuk nem 
egyezett meg, a háborút követő időszakokban is más-más pozí-
ciókat töltöttek be, így alapvetően különböző karakterekről be-
szélhetünk, akiknek az eseményekre visszatekintve sok min-
denben mégis megegyezett a véleménye. Különösen érdekes 
volt számomra a főherceg, Kozma és Nemestóthy Horthy-kor-
szakban íródott memoárjainak összevetése Bartók Lászlóéval, 
aki a Kádár-korszakban írta le a visszaemlékezéseit, s szinte 

 
7 Uo. 4. o. 
8 SOMFAY 2012, 81. o. 
9 GYÁNI 2000, 88–89. o. 
10 GYÁNI 2007, 111. o. 
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minden esetben ellenpólusát képezte a Horthy-korszakban al-
kotók által leírtaknak. 

A négy író közül Nemestóthy, Kozma és Bartók műveik cí-
mében arra tesznek utalást a napló kifejezéssel, hogy az a mű, 
amelyet az olvasó a kezében tart, egy napló. Ezzel szemben nem 
naplókról van szó, hanem memoárokról. Memoárokról, ame-
lyek nem a fronton íródtak, esetleg a szerzők az egykori front-
naplójukat felhasználhatták hozzá. 

Tanulmányom első alanya József Ágost osztrák–magyar 
főherceg. 1915 májusában a VII. hadtesttel az olasz frontra 
ment, és részt vett a 2-9. isonzói csatákban. 1918-ban részt vett 
a piavei csatában. 1936-tól 1944-ig az MTA elnöke volt, 1945-
ben elhagyta az országot és a Német Szövetségi Köztársaság-
ban élt egészen 1962-ig.11 Az általa írt memoár címe A világhá-
ború amilyennek én láttamés 1933-ban jelent meg. A mű nem tit-
kolt célja az, hogy „Igazságot tenni a magyarnak, aki a világhábo-
rúnak legnagyobb, de legártatlanabb áldozata; ki mást nem tett, mint 
szövetségi hűségben, hősi küzdelemben vérét ontotta a hazáért, azon 
tudatban, hogy minden harctéren magyar hazájának épségéért küzd. 
(…) akikben én, mint felelős hadvezér, sohasem csalatkoztam (…) 
Annak a több millió magyar tisztnek és legénységnek, kikben csak a 
hűséges, kötelességtudó, önfeláldozó, mindig résen álló, mindenek fö-
lött vitéz bajtársaimat láttam, akik a hadvezér intésére is énekelve 
indultak rohamra még akkor is, ha ez a biztos halált jelentette.12 

Kozma Miklós, tanulmányom második alanya is megjárta 
az olasz frontot. Az uralkodó által Mackensen altábornagynak 
adományozott 10-es huszárezredben szolgált mint csapattiszt.13 
Szegeden csatlakozott a Nemzeti Hadsereghez.14 Konzervatív, 
királyhű beállítottságú ember volt, aki Tisza István pártján állt. 

 
11 Az I. Világháború/World At War I.; MÉL 1967, 825. o. 
12 JÓZSEF 1933, IX. o. 
13 Volt szakaszparancsnok, századparancsnok, megfordult a kémelhárításnál, 
hadtápalakulatot vezetett, de a front mögött is tevékenykedett a közigazga-
tásban, majd ezredparancsnok adjutáns is volt. KOZMA 2014, 10–11. o. 
14 Uo. 5–8. o. 
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Úgy vélte, hogy a háború után nemzeti fellendülés következik 
majd, amelyben a frontról hazatért katonáké lesz a főszerep a 
korabeli ellenzékkel szemben. Az1920-as években nagy befo-
lyásra tett szert, ő irányította az Magyar Távirati Irodát, a Ma-
gyar Nemzeti Gazdasági Bankot és a Magyar Rádiót. Elnöke 
volt a Magyar Hirdető és a Magyar Filmiroda Rt.-nek. A Göm-
bös, majd a Darányi-kormány belügyminisztere volt. A vissza-
emlékezése, amelyet forrásomként választottam, az Egy csapat-
tiszt naplója 1914-1918 című műve 1931-ben jelent meg elsőként 
a Révai Kiadó gondozásában. 

A harmadik felhasznált forrásom írója Nemestóthy-Szabó 
Béla, 1898-tól a 12. Prince of Wales császári és királyi huszárez-
red hadnagya. 1919 őszétől a Nemzeti hadsereg alezredese, 
majd ezredese. Rövid ideig a Honvédelmi Minisztériumban fő-
tanácsnokként tevékenykedett. Tagja volt a Magyar Élet Pártjá-
nak. A memoárt azonban nem a nagyközönség, hanem saját 
maga és családja számára írta meg.15 A memoár elkészülte va-
lamikor az 1930-as évek első felére tehető, és 2015-ig nem került 
nyilvánosságra.  

A negyedik szerző Bartók László, aki történelem-földrajz 
szakos tanár volt. 1914. október elsején sorozták be a besztercei 
63. közös gyalogezredbe.16 Kétszer is megsebesült az olasz fron-
ton. Lábadozása alatt 1917 augusztusában tartalékos hadnagy-
gyá léptették elő, s a hátországban, Kolozsvárott teljesített szol-
gálatot. A háborút követően Erdélyből Magyarországra költö-
zött. Tanításból élt. Memoárját nyugdíjba vonulása után, 1962-
63 között írta meg saját maga és családja számára. 1973-ban Bu-
dapesten hunyt el.17 

Feltehetjük azt a kérdést, hogy miért csak 1962-63-ban kez-
dett hozzá a visszaemlékezése megírásához. A 68 éves tanárem-
ber talán ekkor jutott el arra a pontra, hogy papírra merte vetni 

 
15 NEMESTÓTHY 2015, 9. o. 
16 BARTÓK 2015, 17. o. 
17 Uo. 8. o. 
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az emlékeit. Úgy vélem, hogy emlékei ilyen kései papírra veté-
sének oka a félelem lehetett, amely idős korára enyhült vagy 
teljesen meg is szűnt. A Horthy-korszakban talán azért nem írta 
le élményeit, mert maradéktalanul nem értett egyet a politikai 
irányvonallal. Erre abból következtetek, hogy szinte semmi 
olyan témakifejtéssel nem találkoztam a memoárban, ami a 
Horthy-korszak hivatalos ideológiájával egybevágott volna, el-
lentétben például József főherceg és Kozma Miklós memoárjai-
val, amelyek kiszolgálták a két világháború közti korszak ural-
kodó ideológiájának igényeit. E memoár nem vádol, nem keres 
bűnbakokat, csupán a mindennapi élményeket örökíti meg. 
Ugyanakkor mellőzi az erőszak megörökítését, így többször az 
az érzése támadhat az olvasónak, hogy egy útikalauzt olvas, 
amelyhez egy személy élménybeszámolóját csatolták. Nincse-
nek leírások a bajtársak elvesztéséről, a lövészárokharcról, el-
lenben sokat olvashatunk vidám társalgásokról, városi sétákról 
és kirándulásokról.18 

E művet olvasva nem tűnik ki élesen semmiféle pártállásra 
való utalás. Mindazonáltal egyértelműen nem állítható, hogy 
rendszerellenes lett volna a szerző a két világháború között. 
Azonban amennyiben a kommunista rendszer híve lett volna, 
fennáll az a kérdés, hogy miért nem kritizálja sem a Ferenc Jó-
zsef uralkodása alatti időszakot, sem pedig a Horthy-korsza-
kot? Nem találtam arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a szerző 
egyik vagy másik ideológiának is az elkötelezett híve lett volna. 
A pártatlanságát tükrözi, hogy az író külön kiemeli, hogy a csa-
ládja számára jegyezte le élményeit. A mű első kiadására nap-
jainkban, 2015-ben került sor. A memoár megírására idős kora 
mellett talán Kádár János diktatúrájának felpuhulása is hatást 
gyakorolhatott, hiszen 1963-ban általános amnesztiát hirdetett 
az akkori politikai vezetés.19 
Az 1918-as év katonai és politikai eseményei 

 
18 Uo. 9. o. 
19 (http://mult-kor.hu/cikk.php?id=38627, 2016. szeptember 9.) 
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A német hadsereg 1918. májusi offenzívája elakadt a Marne fo-
lyó mentén. Az antantnak augusztus 9-én sikerült áttörniük a 
német csapatok vonalait. Bulgária letette a fegyvert szeptember 
29-én. Az olasz fronton a caporettói áttörést követően júniusban 
az osztrák-magyar hadsereg lendült támadásba a Piave folyó 
vonalán, de végül eredménytelenül végződött a hadművelet, 
majd az antant erők lendültek támadásba, s október 28-ára sike-
rült áttörniük az osztrák-magyar védelmi vonalakat. A török és 
a bolgár fegyverletétel következtében Németország és a Monar-
chia magára maradt.20 

Magyarországon a tömegek célja a háború befejezése és a 
választójog kivívása volt. A munkáslázadások mellett gyako-
riak voltak vidéken az éhséglázadások is. Az ipari üzemekben 
a munkából behívott férfiakat nőkkel és hadifoglyokkal pótol-
ták, de nem tudták fenntartani a termelés szükséges ütemét. A 
mezőgazdasági termelés a háború alatt a felére esett vissza. 
Jegyrendszert vezettek be, amely 1918-ra odáig fajult, hogy 
minden élelmiszert, fűtő- és világítóanyagot csakis jegyre vá-
sárolhattak az emberek. A legtöbb gyár a hadsereg számára 
termelt, így a polgári igények kielégítetlenek maradtak. A be-
következő infláció csak növelte a bérből élők anyagi problé-
máit. 1918-ra az 1914-es nagy háborús lelkesedésből semmi 
sem maradt.21 

A Monarchia hadserege 1918-ban már a szétesés jeleit mu-
tatta. A történelmi Magyarországról mintegy 3,4 millióan vo-
nultak be katonának, negyedük fogságba esett, 15,7%-uk meg-
halt, míg jóval több, mint a felük megsebesült. Azt nem lehet 
pontosan megítélni, hogy a számok hogyan oszlanak meg az 
egyes nemzetiségekre lebontva, de a jelek arra mutatnak, hogy 
a halálozási arány nagyobb volt a magyar katonák körében, míg 

 
20 ORMOS 2009, 32–33. o. 
21 Uo. 36–37. o. 
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a hadifogság csak kisebb arányban jellemző rájuk.22 Ezt az állí-
tást a Központi Statisztikai Hivatal is alátámasztja, miszerint „a 
háborús veszteségek népességhez viszonyított arányából23 kitűnik, 
hogy Magyarország nem csak a katonai szolgálatra bevonultak ará-
nyát tekintve vállalt többet a Monarchián belül, de a halottak, az el-
tűntek és a hadifoglyok terén is súlyosabb áldozatot hozott.”24 
 
 

Az összeomlás okai a memoárírók reprezentációjában 
 
Hiányos utánpótlás 
 
Az utánpótlási nehézségek, az élelmiszer és a lőszerhiány emlí-
tése fokozottan jelen van Kozma Miklós és József főherceg visz-
szaemlékezésében. Kettejüknél az vehető észre, hogy ezt a tényt 
a magyar katona hőssé emelésére használják fel. A magyar ka-
tonaság kitartó helytállásában nincs helye kérdésnek. Ebben 
minden memoáríró egyetért, továbbá a szakirodalom is alátá-
masztja, hogy nem a katonák helytállásán bukott el a háború. 
Megjelenik az erkölcsi fölény motívuma.25 

1917 nyarától a fémhiány oly mértéket öltött, hogy a ható-
ságok megkezdték a templomok harangjainak begyűjtését, 
majd beolvasztását. Erre a sorsra jutottak a rézkilincsek, a bá-
dogtetők és a fémkapcsok is. 1918-ra azonban már ezzel sem 
tudták fedezni a front igényeit. 1918 májusától a legtöbb gyár 
termelése szénhiány miatt leállt, s hiány mutatkozott a ruházati 
cikkek terén is olyannyira, hogy 1918-ra már a fehérnemű után-
pótlást sem tudták biztosítani.26 

 
22 Uo. 41. o. 
23 A Monarchián belül Magyarország a népességének 17,2 %-át mozgósította, 
addig az Ausztria és a hozzá tartozó birodalomrészek csak 15,6 %-át. RÁCZ 
2014, 47. o. 
24 Uo. 48. o. 
25 ROMSICS 2002, 114–115. o. 
26 HAJDU 2014, 355–357. o. 
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„Az emberek éheztek. Az orvosok a legénység átlagsúlyának fel-
tűnő csökkenéséről tettek jelentést. A ruházat pótlása már 1917 elején 
is akadozott. A 18-éveseknek a frontra való szállítását csak azzal lehe-
tett elkerülni, hogy a hadvezetőség a csapatállományokat leszállí-
totta.”27Maga Kozma ellentmondásba keveredik, amikor meg-
említ egy esetet, amikor is saját csapatából néhány személy 
megtagadta a parancsot, és az éhséget nem bírván elmentek 
marhát lopni.28 

Nemestóthy-Szabó Béla, bár mérsékeltebben, de mégis alá-
támasztja Kozma Miklós és a főherceg állításait. Ő is említést 
tesz a nélkülözésről, de mégsem csap át a magyar katona éhezés 
általi dicsőítésébe.29 Bartók László említést sem tesz az éhezés-
ről. Bár ebben az is közrejátszhatott, hogy 1918 áprilisától sebe-
sültként Baján tartózkodott rehabilitáción, így a front minden-
napi gondjaiból kimaradt.30 

De miért lehetett szükség a magyar katona hőssé emelé-
sére? A memoárokban is megjelenő hőskultusz feladata talán a 
permanens emlékeztetés, vagy a közgondolkodásban koncep-
cionális egységbe fogott történelmi műveltséganyag továbbvi-
tele.31 Úgy vélem, hogy az első világháborús vereség, majd a tri-
anoni trauma olyan mértékű csorbát ejtett a nemzet önérzetén, 
hogy a Horthy-korszakban minden lehetőséget meg kellett ra-
gadni arra, hogy az emberek felé életjelet és értékrendet közve-
títsenek. Az éhező, keményen küzdő, kitartó magyar katona 
képe motiváló erővel hathatott a két világháború közt élő ma-
gyar emberekre a mindennapokban. Természetesen az is le-
szűrhető ebből a képből, hogy az első világháborús magyar ka-
tonák kitartóan küzdöttek a történelmi Magyarországért, a me-
moár pedig üzen a magyar fiataloknak, hogy nektek is így kell 
küzdenetek a mindennapjaitokban, s ha eljön az ideje, az ország 

 
27 JULIER 1933. 
28 KOZMA 2014, 536. o. 
29 NEMESTÓTHY 2015, 378. o. 
30 BARTÓK 2015, 97. o. 
31 SOMFAY 2012, 81. o. 
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egykori területeinek visszaszerzéséért is. Több jel is arra mutat, 
hogy a memoárok az 1920-as évek második felének politikai 
szellemében íródtak. Többek közt 1926 közepén megszűnt a 
népszövetségi kölcsön ellenőrzése, 1927 márciusától pedig a ka-
tonai ellenőrzés is. Így vált lehetségessé az, hogy 1927-től a re-
vízió gondolatát már nyíltan felvállalja a Bethlen-kormány. Ez 
év március 5-én az olasz és a magyar fél barátsági szerződést 
kötött, melyben mindkét fél leszögezte azt, hogy az első világ-
háborút követő status quo fenntartása hosszútávon lehetetlen. 
Bethlen és Mussolini azzal is számoltak, hogy a külpolitikai lég-
kör 1935 körül fog igazán aktivizálódni. Ezen túlmenően Beth-
len 1928-as debreceni beszédében is egyértelművé tette nem 
csak a magyar társadalom felé, de a külföld számára is, hogy a 
jelenlegi határokra nem lehet tartós békét alapozni. A közélet-
ben ekkoriban jelent meg a Klebelsberg Kunó által kifejtett „új” 
nacionalizmus, amiben a magyar faj megerősödéséről és a haza 
feltámadásáról ír, aktív munkába kezdett a Revíziós Liga is.32 

Az anyaghiány valós probléma volt, amely nagyban hozzá-
járult az 1918-as vereség bekövetkezéséhez, viszont ezt a tényt 
a magyar katona dicsőítésére szolgáló egyik eszközként hasz-
nálta fel Kozma és a főherceg, s végső soron ezt a tényt eszközül 
használták a politika kívánságainak kielégítésére is. 
 
 
Az ellenség fölénye 
 
Az olasz katonák harci értékéről elmarasztalóan nyilatkozott a 
főherceg. Ezt a vélekedését az olasz haderő demoralizáltsága 
alapozta meg. E probléma az olasz haderőben nem csak a capo-
rettói áttörést követő időszakban jelentett gondot. 1916 január-
jától – nem hivatalosan –előszeretettel alkalmazta az olasz had-
vezetés a tizedelés módszerét a fegyelem fenntartása érdeké-
ben. A caporettói vereség csak fokozta az olasz katonák 

 
32 ORMOS 1998, 124–125. o. 
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demoralizáltságát. A dezertálások és a parancsmegtagadások 
még jobban elszaporodtak.33 Az olasz katonák elmarasztalása 
viszont ellentmond annak a ténynek, hogy Magyarország az 
1920-as évek második felétől jó kapcsolatot ápolt Olaszország-
gal. E tény ellentmond annak az állításnak is, miszerint a főher-
ceg naplója tudatos politikai céllal megírt mű lenne. 

1918. október közepére az osztrák-magyar haderő mintegy 
57 és fél gyenge létszámú gyalog és gyalogosított lovas hadosz-
tályból állt. Ez mintegy másfél milliós élelmezési létszámot je-
lentett, de ebből csak 300.000 fő volt az ütközetlétszám, amely 
valóban a fronton teljesített aktív katonai szolgálatot. A hadosz-
tályok számában az antant fél ugyanúgy állt, mint a monarchia, 
hiszen 51 olasz hadosztályt egészített ki 3 angol, 2 francia és egy 
cseh. Ugyanakkor az antant erők jobb állománnyal rendelkez-
tek, ami legalább 200 zászlóaljjal több embert jelentett, szemben 
a Monarchia hadosztályaival. Továbbá nem voltak ellátási, 
utánpótlási problémáik, mint az osztrák-magyar katonák-
nak.34A vereség bekövetkeztéhez tehát feltétlen hozzájárult az 
ellenség fölénye. Ennek fényében az 1918-as időszakból szár-
mazó, az ellenség fölényének leírását tartalmazó szövegrészek 
valós körülményekből erednek. Viszont a memoárokban ez a 
tény egy újabb eszközként jelenik meg, az éhezés és a hiányos-
ságok mellett a magyar katona heroizálásában. 
 
 
A csehek 
 
A cseh katonákról a négy memoáríróból csak egy volt az, aki 
pozitívan nyilatkozott. Kozma Miklós, József Ágost és Ne-
mestóthy-Szabó Béla véleménye megegyezik a csehekről. 
Kozma azt emeli ki, hogy a frontkatonák közt nagyobb volt a 

 
33 1917. november 1-én hivatalosan 66.000 fő volt a hátországi dezertőrök 
száma. 
34 JULIER 1933. 
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német és a magyar nemzetiségűek aránya, mint a szlávoké.35 Jó-
zsef főherceg „nagyra nevelt árulók”-naknevezi őket, akik balsor-
sot hoznak a Monarchia csapataira.36 Ezt az elnevezést azért 
használja rájuk, mert például a piavei csata előestéjén egy cseh 
tiszt átszökött az olaszokhoz, s elárulta számukra a másnapi ha-
ditervet.37 A szóban forgó esetet a szakirodalom is megemlíti.38 

Bartók László a többi három íróval ellentétben pozitívan ír 
a csehekről. Nem vádaskodik és nem keres bűnbakot. Nem ál-
lítja, hogy közvetlenül közrejátszott volna az 1918-as összeom-
lásban a cseh katonák hűtlensége. Sőt, egy bizonyos Chudela 
nevű cseh százados volt Bartók felettese, akit nagyra becsült, 
mert már korábban sérülést szerzett a harcok folyamán, to-
vábbá sok katonával ellentétben nem hagyta el az állását az 
őszirózsás forradalom hírére, hanem az egységénél maradt. To-
vábbá azt is állítja, hogy a csehek esetleges hűtlen viselkedésé-
ért az osztrák-magyar politika a felelős.39 

A csehek átállásának oka az lehetett, hogy ők már nem sze-
rettek volna olyan ügyért harcolni, amit nem találtak előnyös-
nek magukra nézve. Ilyen alapon (nemzeti és demokratikus) 
szerveződött meg 1914-ben a Cseh Nemzeti Bizottság, majd a 
Cseh Légió a központi hatalmakkal szemben, amelyek elszívták 
a cseh nemzetiségű katonákat. Kezdetben a Cseh Légió orosz-
országi cseh nemzetiségű hadifoglyokból állt, később folyama-
tosan bővült a létszámuk az osztrák-magyar hadseregből meg-
szökött csehekkel.40 

John Keegan állítása szerint a Monarchia komoly hátrányt 
szenvedett a hadsereg egyes részeinek megbízhatatlansága 
folytán. A szétziláltságot elősegítette az a tény, hogy az antant 
publicistái amennyire csak lehetett, kihasználták a Monarchia 

 
35 KOZMA 2014, 535. o. 
36 JÓZSEF VI. 1933, 30. o. 
37 Uo. 408. o. 
38 JULIER 1933. 
39 BARTÓK 2015, 104–106. o. 
40 ORMOS 1984, 19–20. o. 
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szláv katonáinak elégedetlenségét, továbbá az oroszok iránti 
testvéri érzetüket. A birodalom cseh és szerb nemzetiségű kato-
nái nagy lelkesedéssel adták meg magukat, ha erre alkalmuk 
adódott. Azonban Keegan hozzáteszi, hogy aki erre alapozza 
azt a véleményét, miszerint a szlávok, s főleg a csehek dezertá-
lása volt az 1918-as összeomlás egyik oka, az téved. Ugyanis a 
hadsereg nagy része az utolsó pillanatokig kitartott a császár 
mellett. Továbbá kiemeli, hogy egyetlen osztrák-magyar vere-
ség sem következett be azért, mert bármely katonai egység hűt-
len lett volna az uralkodóhoz.41 Mindazonáltal azt is szem előtt 
kell tartanunk, hogy 1917 végéig a magyar, a lengyel és a német 
nemzetiségű katonák igen kis számban vagy egyáltalán nem 
vettek részt katonai rendbontásban, viszont ezt követően egyre 
fokozódott e nemzetiségű katonák dezertálási hajlama a háború 
egyre reménytelenebbé válásával párhuzamosan.42 

A Monarchia hadserege ebben az időszakban nyelvi szem-
pontból kilenc kategóriába sorolható. Ebből 44%-ot tettek ki a 
szlávok (csehek, szlovákok, horvátok, szerbek, szlovének, ruté-
nek, lengyelek, bosnyák mohamedánok). A hadsereg 28%-a né-
met anyanyelvű, 18%-a magyar, 8%-a román és 2%-a olasz volt. 
Keegan a németekről azt állítja, hogy megbízhatóak voltak, 
ahogyan a magyarok is, hiszen utóbbiak a birodalom kormány-
zásában egyenrangú felek voltak az osztrákokkal. A katolikus 
horvátok birodalomhűsége történelmi hagyományokra is visz-
szavezethető, s a hűségüket tovább öregbítették e háború alatt 
is. A lengyelek gyűlölték az oroszokat, a németekben pedig 
nem bíztak. Ausztriától viszont kiváltságokat kaptak, ezért csá-
szárhűek maradtak. A mohamedán bosnyákok is hűen végig-
harcolták az első világháborút. A csehek és a szerbek viszont 
gyakran elfordultak a Monarchiától, főleg 1914-es 

 
41 KEEGAN 2010. 317–318. o. 
42 HAJDU 2014, 299. o. 
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lelkesedésükelülte után, amikor érzékelhetővé vált, hogy ez a 
háború hosszabb lesz, mint azt valójában gondolták.43 

A birodalom németajkú lakossága úgy vélekedett, hogy ők 
a soknemzetiségű állam valódi államnemzete, akik fenntartják 
a császárságot. Viszont egyfajta kettős identitásról kell említést 
tenni, ami lényegében azt jelenti, hogy egyszerre tekintették 
magukat németeknek, de ugyanakkor a kettős monarchia pol-
gárainak is.44 

Arra a kérdésre, hogy a négy memoárból három miért emeli 
ki mégis a csehek magatartását, talán az lehet a válasz, hogy 
egyrészt valóban megtörténtek ezek az esetek az írókkal, s még 
évek múltán is dühítette őket a cseh katonák magatartása. Más-
részt előfordulhat az az eset is, hogy a két világháború közti po-
litika szelleme hatott rájuk, és a Magyarország és Csehszlovákia 
közti rossz viszony miatt nyilatkoztak negatívan ezekről a ka-
tonákról. 
 
 
Szocialisták, kommunisták, Károlyi-kormány, hátország 
 
A fejezetcímben általam felsorolt kulcsszavak, amelyek felbuk-
kannak a memoárokban, mind olyan tényezők, amelyek hozzá-
járultak a front felbomlásához, az összeomláshoz. Példának 
okán az Ausztriában keletkezett két világháború közti memoá-
rokban is megjelenik a fronthadsereget hátulról hátba döfő 
destruktív csoportok képe (Dolchstoss-elmélet).45 

József főherceg egyik legnagyobb dilemmája, hogy az orosz 
állapotok ne következhessenek be a Monarchiában is.46 A hátor-
szág háborúellenes politikai megmozdulásait lelketlen aknamun-
kának nevezi, s egyben árulónak bélyegzi meg őket, amiért cser-
benhagyják a hősiesen, minden vészen át harcoló magyar 

 
43 KEEGAN 2010, 318–319. o. 
44 ROMSICS 2002, 89–90. o. 
45 Uo. 92. o. 
46 JÓZSEF VII. 1933, 238. o. 
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frontkatonákat, hiszen a sztrájkokat okolja a front hiányossága-
iért. A front hiányosságainak következtében a katonák képtele-
nek a végső kitartásra, ami az antant győzelmét eredményezné. 
Ha az ellenség fegyverrel döntő győzelmet vív kia Monarchia 
ellen, akkor elkerülhetetlen következménye lesz a háborúnak 
az igazságtalan béke, ami végső soron a Monarchia és benne Ma-
gyarország feldarabolását eredményezné.47 

Kozma is elítéli a hazai széthúzó politikát,a Károlyi-párt te-
vékenységét pedig elmarasztalja. Kiemeli Lovászy Mártont48 és 
Holló Lajost49, akik nem értenek egyet azzal az állásponttal, mi-
szerint az ellenség, ha győz, felosztja Magyarországot, továbbá 
Tiszát háborús uszítónak nevezték a képviselőházban. Kozma 
szerint Tisza István egyenesen Magyarországot jelenti, míg 
Károlyiékat csirkefogóknak nevezi.50 

Nemestóthy már 1917 decemberében említést tett a kom-
munisták bomlasztó tevékenységéről, akik destruktív erővel 
hatottak az orosz csapatokra.51 Továbbá sem ő, sem pedig a be-
osztottjai nem nyilatkoztak pozitívan Károlyiékról, annak elle-
nére, hogy sokat nem tudtak róluk, hiszen a frontra csak annyi 
információ jutott el hozzájuk, amennyit hivatalosan megtud-
hattak. Az őszirózsás forradalmat követő katonalázadásokért a 
zsidó altiszteket tette felelőssé.52 Az 1918-as őszirózsás forradal-
mat számos antiszemita szerző sommásan „zsidó” forradalom-
nak, a zsidó szerzők pedig „antiszemita” forradalomnak nevez-
ték.53 Nemestóthy a műve összegzésében konkrétan leírja, hogy 

 
47 Uo. 360. o. 
48 Lovászy Márton (1864-1927) politikus, újságíró. A Magyarország című lap 
tulajdonosa, melyben 1917-ben üdvözölte az oroszországi szocialista forra-
dalmat. A Károlyi-párt tagja, 1918 októberében az őszirózsás forradalom alatt 
a Nemzeti Tanács egyik vezetője, majd október-november folyamán a Káro-
lyi-párt kultuszminisztereként regnált. KOZMA 2014, 513. o. 
49 Holló Lajos (1859-1918) független politikus, újságíró. Uo. 513. o. 
50 Uo. 513. o. 
51 NEMESTÓTHY 2015, 368. o. 
52 Uo. 405–406. o. 
53 BIHARI 2008, 241. o. 
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szerinte kik voltak a háború elvesztésének fő okozói. A kor-
mány, amely bekötött szemmel nézte a zsidók, a szociáldemok-
raták aknamunkáját, a szabadkőművesek rombolását, az Est és 
a Pesti Napló lázítását pedig eltűrte. Hibásnak tartja Tisza Ist-
vánt azért, mert bejelentette 1918-ban, hogy a háborút elvesztet-
tük, mert ez a harcoló katonákra is igen demoralizáló hatást 
gyakorolt. Linder Béla hadügyminiszter „nem akarok katonát 
látni” – kifejezése szintén hozzájárult a hadsereg szétzülleszté-
séhez, ami végső soron nagyban hozzájárult a frontvonal fel-
bomlásához.Számos katonai alakulat megtagadta a parancsot, 
elhagyta állásait, és rabolni, fosztogatni kezdett a hazavezető 
útján.54 

Bartók László másként vélekedik, mint Kozma, a főherceg 
és Nemestóthy. Az összeomlással kapcsolatban csak annyit fejt 
ki gondolataiból, hogy egy olyan korszak ért véget, amiben sok 
mulasztás történt, s éppen ezért az összeomlást megérdemelten 
szenvedte el a Monarchia.55 

1918 a központi hatalmak hősies, de egyre reménytelenebb 
küzdelmének éve volt. A tények azt igazolják, hogy szeptembe-
rig a harcoló alakulatok nem szenvedtek döntő vereséget, az 
összeomlás oka az anyaghiány volt. Az anyaghiányon felül az 
egyre fokozódó reménytelenség is kimerítette az embereket. A 
politikai erők, amelyek akkoriban „antantbarátnak” minősül-
tek,sem az ellenség győzelmét kívánták. Maga Kunfi Zsig-
mond, aki MSZDP vezetőségi tag volt, nyíltan vállalta, hogy pa-
cifista, ennek ellenére sem ő, sem pedig más MSZDP tagok nem 
szerveztek sztrájkokat. Tehát a munkabeszüntetésekért nem 
okolhatjuk az MSZDP-t.56 A sztrájkok feltételei egyszerűen hiá-
nyoztak még 1918 nyarának végén is.57 Károlyi Mihály egy 
1913. novemberi nyilatkozatában kifejezte Leopold Berchtol-
dot, az osztrák-magyar közös külügyminisztert támadva, hogy 

 
54 NEMESTÓTHY 2015, 422. o. 
55 BARTÓK 2015, 106. o. 
56 HAJDU 2014, 299–300. o. 
57 VARGA 2010, 250. o. 
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az Osztrák–Magyar Monarchiának még a győztes háború sem 
érdeke. Ugyanakkor azt is mondta, hogy nem csak a Monar-
chiát vetné vissza egy nagyobb háború, hanem egész Európát 
is, amely a vezető szerepének elvesztésével járhat.58 Károlyi Mi-
hály 1916-ban megalakította az ellenzéki pártját, a 48-as pártot, 
de IV. Károly trónra lépésekor a király mellé állt, s tőle várta a 
békét. Maga Károlyi 1918 szeptemberéig nem is folytatott kül-
politikai aktivitást, annak érdekében, hogy ne keresztezze a ki-
rály diplomáciai tevékenységét.59 Viszont októbertől nagyfokú 
aktivitást mutatott, s nagyrészt neki köszönhető a Magyar 
Nemzeti Tanács megalakítása, majd az őszirózsás forradalmat 
követő kormányalakítás.60 

A sztrájkok 1918-tól kezdve fokozottan politikai jellegűvé 
váltak. Ekkorra a már csak jegyre kapható élelmiszer fejada-
gokat is radikálisan lecsökkentették, amelynek a minősége is 
egyre rosszabb lett. Az 1917-es októberi orosz szocialista for-
radalom felbátorította a nélkülöző hazai munkásokat.61 Ma-
gyarországon Németországgal ellentétben lecsukták azokat a 
szélsőbaloldali embereket, akik háborúellenes propagandát 
folytattak egy-egy sztrájk előtt, s ugyanerre a sorsra jutottak a 
Galilei kör tagjai is, akik a progresszív egyetemi ifjúság sorai-
ból kerültek ki.62 

Garami Ernő szociáldemokrata politikus és az emigrációba 
kényszerült Jászi Oszkár az ország belső feszültségéről úgy vé-
lekedtek, hogy „Magyarország vajúdásának korszaka már jóval 
előbb elkezdődött és…az úgynevezett nemzetiségi kérdés, a választójog 
és a földreform kérdésének minden előző fázisa logikusan idetartozik.” 
Tehát a politikai keret, a szociális rendszer és a nemzetiségi kér-
dés reformjára lett volna szükség, de úgy vélték, hogy Tisza Ist-
ván távozásáig ezekre nem kerülhetett sor. A Horthy-korszak 

 
58 HAJDU 2012, 56. o. 
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támogatói ezzel a szemlélettel teljesen szembefordultak, s eluta-
sították a „mélyen gyökerező problémák” toposzát.63 

A katonalázadások legnagyobb hulláma 1918 áprilisában 
kezdődött. Ennek oka, hogy a márciusban megkötött breszti 
béke révén többszázezer hadifogoly érkezett haza. Számuk 
októberig meghaladta a 670 ezer főt. Ezek az emberek Orosz-
országból magukkal hozták a forradalom szellemét. Sokukat 
azonnal besorozták és útnak indították az olasz frontra anél-
kül, hogy családjukat láthatták volna, ezért több póttest és 
menetszázad fellázadt még a frontra indulás előtt. A legna-
gyobb felkelésre május 20-án Pécsett került sor, ahol a 6. gya-
logezred egykori hadifogoly katonái lázadtak fel, s leveré-
sükre a Siklóson állomásozó bosnyák alakulatokat és a 19-es 
pécsi honvédezred pótzászlóalját vetették be, amelyek kiegé-
szülve a helyi hadapródiskola növendékeivel hatékonyan el-
fojtották a felkelést.64 

Összességében elmondható, hogy a szocialisták által szer-
vezett sztrájkok, ha nem is közvetlenül, de közvetett módon 
hozzájárultak a vereség bekövetkeztéhez. Viszont számba kell 
venni azt a tényt is, hogy a legtöbb gyár egy idő után már a 
nyersanyaghiány miatt sem tudta előállítani a megszabott ter-
mékmennyiséget,és az is érthető, hogy a háború elhúzódásával 
párhuzamosan nőttek a szociális problémák, amik egy ponton 
túl már elviselhetetlenek voltak. A fronton hiába tartottak ki az 
utolsó pillanatig a magyar katonák, a hátországot tekintve ki-
sebb volumennel rendelkeztek a központi hatalmak, mint az 
antant. Hosszútávon tehát ez a háború, ha időlegesen hozott is 
sikereket, de mégis kudarcra volt ítélve. 

Feltehetjük azt a kérdést, hogy a memoárírók miért nem 
veszik figyelembe ezeket a tényeket.Klebelsberg Kunó szerint a 
vesztes világháború, a forradalmak, a trianoni békediktátum mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy hazánk politikai tekintélye csökkent, 

 
63 ROMSICS 2002, 110–111. o. 
64 HAJDU 2014, 318–319. o. 



Szabó Róbert 

243 

gazdasága tönkrement, jövője bizonytalanná vált, a lakosság hite, ön-
bizalma szertefoszlott.65 A Horthy-korszak hivatalos ideológiája 
szembefordult a forradalmi kormányokkal, s a két világhá-
ború közt ennek szellemében születek meg a kiadásra kerülő 
memoárok mint például Kozma és a főherceg művei. A bekö-
vetkezett katasztrófáért célszerű lehetett bűnbakként beállí-
tani az antantbarát Károlyi-kormányt, továbbá a hagyomá-
nyos értékrendet felrúgó66 internacionalista tanácsköztársasá-
got és ideológiájukat. 

Bartók Lászlót kivéve, a másik három memoáríróra abszo-
lút igaz az az állítás, hogy „Az 1918-1919-es forradalmakkal szem-
behelyezkedő és a felelősséget inkább Károlyira hárító diskurzusra jel-
lemző volt a történelmi Magyarország létjogosultságába vetett feltét-
len hit. Ugyanakkor ezek a szerzők természetesen nemhogy nem ismer-
ték el az 1918 előtti vezetés hibáit, hanem egyenesen úgy érezték, hogy 
őket semmilyen felelősség sem terheli.”67 
 
 

Összegzés 
 
A magyar katonáról a vizsgált memoárokban nem találni nega-
tív jellemzést, sőt fel lettek magasztalva. Kozma és a főherceg 
hősként tisztelték őket a világ legjobb katonáiként beállítva, 
akik mindent kibírnak, harcokat, nélkülözést, s mindenfajta 
szenvedést. E memoárokat olvasva sokszor az az érzése támad-
hat az olvasónak, hogy a magyar katonákat nem segíti senki, 
mindenki elhagyja, elárulja, még a saját nemzettársai is, s a 
nemzet oltárán feláldozzák őket. Kozma és a főherceg abszolút 
a magyar katonai vezető szemszögéből tekint a világháborúra, 
az összeomlásra. Az tény, hogy a magyar katonákon nem mú-
lott a háború sorsa, de az is tény, hogy a hátország a végletekig 
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kimerült e világméretű konfliktus következtében, ezért igen 
nagy felelőtlenség lenne kategorikusan árulónak titulálni a hát-
ország lakosságát, legyen az szocialista, kommunista vagy akár 
zsidó. A sztrájkok nem azért törtek ki, hogy a Monarchia elve-
szítse a háborút. E vélekedésem megegyezik Stomm Marcell vé-
leményével, aki szerint a kifáradt, belső feszültségekkel küzdő 
Monarchia vereségét egész egyszerűen autonóm módon a kato-
nai vereség okozta.68 

Mindazonáltal nem jelenthető ki, hogy a memoárírók tel-
jesen hamis állításokba bocsátkoztak valamely nép vagy nép-
csoport, személy vagy társadalmi réteg kapcsán, kivéve egy 
alkalommal. Nemestóthy memoárjában felfedezhetőek anti-
szemita megnyilvánulások, amikor részben a zsidóságot vagy 
éppen a nemzetiségeket okolja az összeomlás bekövetkeztéért, 
továbbá szót ejt egyes zsidó származású altisztekről, akik az ő 
csapatában feltehetően hamis híreszteléseket terjesztettek Ne-
mestóthy katonái között, akik ezért megtagadták a parancsot 
és hazamentek. 

Az általam elemzett tényezők közül kettő, a hiányosságok 
és az ellenség fölénye volt az, amely abszolút mértékben deter-
minálta a háború sorsát. A Monarchia katonai veresége a geo-
politikai tényezők egyenes következménye volt. Az viszont 
nem tagadható, hogy a geopolitikai nehézségek mellett jelent-
keztek további másodlagosnak számító tényezők, amelyek 
adott esetben nehezítették a birodalom háborús boldogulását, 
de bizonyítottan csak részlegesen járultak hozzá a végső vere-
séghez. Ilyen marginális tényezőnek bizonyul a „cseh-kérdés”. 
A témát oly sokszor emlegették a memoárok többségében, hogy 
elengedhetetlennek tartottam ennek a kérdésnek a vizsgálatát, 
s arra jutottam, hogy a csehekkel nem ápolt jó viszonyt Magyar-
ország a két világháború között, továbbá a cseh katonák visel-
kedése többször indokot adott a magyar katonáknak a bosszú-
ságra,de közel sem akkora indokot, ami befolyásolta volna a 
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háború végkimenetelét. 
Úgy vélem, a memoárok mint források tökéletesen alkal-

masak arra, hogy az író szemszögéből lássuk annak a kornak a 
közgondolkodását, amelyben íródtak. Sok esetben az elfogult-
ságuk, az érzelmeik, a megfakult emlékek hamis korrajzot ad-
hatnak az olvasónak arról az időszakról, amelyről az író a mű-
vében ír. Éppen ezért szükséges a szakirodalommal való össze-
vetésük, amelynek során a kutatónak kritikusan kell fogadni a 
memoárban leírtakat. A szakirodalom objektív ténymegállapí-
tásai és a memoárokban leírtak közti eltérés vizsgálata mindig 
izgalmas és nagy odafigyelést igénylő feladat, amely számos to-
vábbi, érdekes kérdés felvetésével jár. 
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TURNÁR ERIK 
 

AMERIKAI PILÓTÁK LVOV VÉDELMÉBEN. 
A 7. KOŚCIUSZKO SZÁZAD LEGFONTOSABB  

ÜTKÖZETE A LENGYEL–SZOVJET HÁBORÚ IDEJÉN 
 
 

A lengyel–szovjet háború talán egyik legérdekesebb mozzanata 
az amerikai pilóták részvétele volt. Bátor amerikai önkéntesek 
a 7. Kościuszko század kötelékében harcolták végig az 1920-as 
évet, vagyis a legkritikusabb időben nyújtottak nem is elhanya-
golható támogatást a lengyel hadseregnek. Legfontosabb beve-
téseik a kijevi hadjárattal kezdődtek, és Lvov védelmében csú-
csosodtak ki. Lvov védelme kapcsán érdemes jobban szem-
ügyre venni a század részvételét, mivel döntően befolyásolták 
a harcok kimenetelét, nagyobb dimenzióban pedig a lengyel–
szovjet háború kimenetelét is. Lvov védelme a katonai repülés 
szempontjából tekintve is fontos, mivel ez volt az egyik legelső 
ütközet, amelyet az aktív légitámogatás döntően befolyásolt. Itt 
rakták le az alacsony magasságból indított légitámadások alap-
jait, amelyekből később az amerikai légierő értékes tapasztala-
tokat szerzett. A 7. század részvételének jelentőségét növeli az 
a tény, hogy a város védelme egybeesett Piłsudski ellentámadá-
sával. Tuhacsevszkij a visztulai hadjáratról írt elemzésében a 
kudarc egyik okaként említi meg a Lvov körüli harcokat, ame-
lyek során a Bugyonnij vezette 1. lovashadsereg (elterjedt elne-
vezésén a Konarmija) a jóval gyengébb védőkkel szemben gya-
korlatilag szétolvadt.1 E kudarc jelentősen hozzájárult a szovjet 
lovasság zamość-i vereségéhez, amely megakadályozta, hogy 
dél felől zavarni lehessen Piłsudski támadását. 

 

 
1 TUHACSEVSZKIJ 1975, 118. o. 
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Az ukrajnai szovjet előrenyomulás 
 
Kijev lengyel birtokba vétele után a lengyel offenzíva gyakorla-
tilag kifulladt. Szovjet részről a változást a Konarmija megjele-
nése okozta. Az egység hivatalosan az 1. lovashadsereg elneve-
zést viselte, vezetője Szemjon Bugyonnij lovastiszt, későbbi 
marsall volt. A sereg kb. 16 ezer lovasból állt, ami a polgárhá-
ború mértékével mérve igen jelentős haderőnek számított, 
ugyanakkor messze elmaradt a régi cári lovasságtól, amely 
1914-ben összesen 300 ezer lovast tett ki. A sereg rendkívül mo-
bilis volt, amit jól mutat, hogy a Kubán vidékéről 30 nap alatt 
tették meg a frontvonalig tartó 750 km-es távot.2 

Bugyonnij seregét a 7. század pilótái vették észre először. A 
vélemények megoszlanak arról, hogy ki mikor látta meg első-
nek a Konarmiját. Május 19-én Crawford Korsuń térségében 
észrevett és megtámadott egy nagyjából 200 lovasból álló egy-
séget. Május 25-én Weber Humań mellett pillantott meg egy kb. 
6 ezer lovasból álló csoportot. Létszáma alapján kizárólag a Ko-
narmija alakulata lehetett, más szovjet lovasegység nem rendel-
kezett ekkora létszámmal. Május 25-én tehát már biztosan tud-
tak a Konarmija ukrajnai jelenlétéről. Valószínű, hogy azok a 
lovasok, akiket Crawford megpillantott, szintén a Konarmija ré-
szét képezték, de erre nincs egyértelmű bizonyíték. Mások Ed-
ward Lewandowski alezredes jelentése alapján május 24-re te-
szik a Konarmija felfedezését, aki a 21. repülőszázadnak tulaj-
donította ezt. Az 1. lovashadsereg feltűnésének hírét a lengyel 
parancsnokságon kétkedéssel fogadták, mivel meg voltak győ-
ződve, hogy Bugyonnij még Vrangellel harcol több száz kilo-
méterrel távolabb. A bizonytalanságnak a 13. gyaloghadosztály 
vetett véget, amely ugyancsak a Konarmija jelenlétéről számolt 
be.3 A szovjet csapatok észrevételét nagyban megnehezítette az 
erdős terep, amely jól elrejtette a mozgó csapatokat. Weber 

 
2 DAVIES 2003, 119–120. o. 
3 CISEK 2002, 110–114. o. 



Turnár Erik 

251 

felderítését megerősíti maga Bugyonnij is, aki emlékiratában 
azt írja, hogy május 25-én értek Humań alá.4 

A szovjet támadás május 27-én indult meg, de eredmény-
telen maradt. Az a taktika, amely Gyenyikin ellen bevált, a be-
ásott lengyel csapatokkal szemben elégtelennek bizonyult. 
Ezért június 2-án a Konarmija parancsnokai megvitatták a jö-
vőben követendő taktikát.5 Tyimosenko, a 6. hadosztály pa-
rancsnoka szerint a kudarc oka az volt, hogy nem készültek fel 
a lengyelek összefüggő védelmi rendszerére és folyamatosan 
erőltették a szemből történő áttörést, amely Gyenyikin csapa-
tai ellen jól bevált. A megbeszélésen a parancsnokok arra ju-
tottak, hogy a szemből indított lovasrohamokat kizárólag 
meglepett és zilált ellenséggel szemben használják, ha ez nem 
volt lehetséges, a lovasok a lóról leszállva, gyalogosan roha-
moztak szemből.6 

Az új támadás június 5-én indult meg és csakhamar áttö-
réssé fejlődött. Piłsudski elrendelte az általános visszavonulást. 
Bugyonnij ezt nem használta ki, mivel az áttörést követően visz-
szavonta csapatait. Csak ezt követően, megkésve vette észre, 
hogy folytatni tudja az offenzívát. Bugyonnij döntésének ért-
hető magyarázata, hogy a Konarmija nem rendelkezett tartalék-
erőkkel, utánpótlással, gyalogsággal, sem tüzérséggel. Miután 
csapatai újból megindultak, folyamatosan tudták folytatni a tá-
madást. Két lényegesebb lengyel ellentámadási kísérlet volt, de 
mindkettő megbukott. Az elszórtan ellenálló erőket könnyű-
szerrel oldalba támadták és bekerítették. Július 10-én a front 
visszatért a lengyel támadás előtti pozíciójába.7 

A 7. Kościuszko század a szovjet támadás kezdetétől kemé-
nyen kivette a részét a Konarmija elleni harcokból. Folyamato-
san támadta az ellenséges csapatokat, a pilóták nagyon kime-
rültek a folyamatos harcoktól, általában vagy harcoltak vagy 

 
4 BUGYONNIJ 1967, 80. o. 
5 DAVIES 2003, 122–123. o. 
6 BUGYONNIJ 1967, 102. o. 
7 DAVIES 2003, 124–126. o. 
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aludtak néhány órát. A lengyel csapatok visszavonulása miatt 
a századot többször is hátrébb kellett vonni biztonságos rep-
térre. A légifölény jelentősége már május-július idején kiütkö-
zött, a pilótáknak sokszor sikerült megállítani egy-egy áttörési 
kísérletet, vagy egyenesen megelőzni azokat a csapatösszevo-
nások kíméletlen támadásával. Természetesen ezeknek a táma-
dásoknak az intenzitása mai szemmel nem tűnhet kiemelkedő-
nek, egy-egy bevetés alatt néhány bombát és 200-300 géppus-
kalőszert használtak el, de a korabeli körülményeket figye-
lembe véve ezzel is jelentős hatást gyakoroltak. A szárazföldi 
csapatok levegőből történő támadása épphogy csak megjelent 
az I. világháború során, a lengyel–szovjet háború viszonyai pe-
dig jelentősen megnövelték hatásukat. A háború egészére jel-
lemző volt a modern fegyverzet hiánya, harckocsik például 
csak elvétve jelentek meg, és jelentős hatást sem fejtettek ki. A 
nehezen járható terep, a világháborúhoz mérten kis létszámú 
seregek (a csapatok felszereltsége és koncentráltsága csak a var-
sói ütközet idején közelítette meg az I. világháború szintjét), il-
letve a nagy távolságok ideális terepet biztosítottak a mozgó há-
ború eszközeinek. Ezzel magyarázható a lovasság és a légierő 
elsődleges fontossága, szemben az I. világháborúval, ahol a ne-
héztüzérség volt a legfontosabb szempont. A lengyel légi-
fölényre a szovjetek nem tudtak érdemben válaszolni. Habár 
rendelkeztek repülőgépekkel, számszerűleg messze a lengyelek 
mögött maradtak. A gépeket általában felderítésre használták, 
bár előfordult, hogy bombázó feladatkört is betöltöttek. Arra 
azonban figyeltek, hogy ne alakuljon ki légiharc az ellenséggel. 
Ennek okát valószínűleg a rendelkezésre álló gépek alacsony 
számában kereshetjük. Jól mutatja ezt, hogy a 7. Kościuszko 
század pilótái 1919-20 folyamán bár találkoztak néha ellenséges 
repülőkkel, légiharcba sohasem bonyolódtak velük, azok 
rendre elmenekültek.8 Sztálin a Vörös Hadsereg ütőképességé-
nek fokozására tett augusztusi javaslatánál is kiemelt pont volt 

 
8 CISZEK 2002, 115–129. o. 
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a légierő fejlesztése, ezt a lengyel–szovjet háború tapasztalatai 
tették szükségessé.9 
 
 

A lengyel erők Lvov alatt 
 
A Lvov birtoklásáért folyó harcok a varsói ütközettel egy idő-
ben zajlottak, így nem volt lehetőség nagyobb átcsoportosítá-
sokra. Tuhacsevszkij azzal vádolta Bugyonnijt, hogy nem volt 
képes a gyengébb erők által védett város elfoglalására, ezzel le-
hetővé tette Piłsudskinak, hogy csapatait a szovjet főerők ellen 
összpontosítsa. Erre reagálva írta Piłsudski, hogy Tuhacsevszkij 
ellen a déli 6. hadseregtől (amelyhez Lvov védelme is tartozott) 
csak a 18. gyaloghadosztályt, illetve némi lovasságot csoporto-
sított át Varsó védelmére.10 

Piłsudski a lengyel haderőt 3 frontra osztotta fel: Északi, 
Központi, illetve Déli Frontra. A Déli Fronthoz tartozott a Za-
mość és a román határ közti hosszú szakasz védelme. Lvov vé-
delmére a 12. és 13. gyaloghadosztály, valamint a 6. hadosztály 
állt rendelkezésre. Velük szemben a Konarmija, Jakir Műveleti 
Csoportja, illetve a 11. bolsevik hadsereg készült fel a Lvov el-
leni támadásra. A Déli Fronthoz tartozó légierőt a 3. repülőez-
red kötelékében fogták össze. Ennek részét képezte a 7. Kości-
uszko század, az 5., illetve a 6. felderítő század. Bázisként a 
Lvov melletti Lewandówka repteret használták. A 3. repülőez-
reden kívül ott állomásozott a 15. vadászszázad is, ez az egység 
is jelentősen kivette a részét a harcokból. Habár Varsó védel-
mére 80 repülőgépet vontak össze, ezeknek nem volt olyan je-
lentős szerepük, mint Lvov esetében. Összesen 32 repülőgéppel 
rendelkeztek, ugyanakkor jelentős minőségi eltérések voltak a 
felek között. A felderítő századok még elavult, kétüléses Gotha 
repülőgépekkel repültek. A 15. századot Fokker D VII-esekkel, 

 
9 SZTÁLIN 1950, 365–367. o. 
10 PIŁSUDSKI 1972, 156. o. 
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illetve Albatros BII-es repülőgépekkel szerelték fel. Egyedül a 
7. század rendelkezett modern Ballila és Albatros D III-as típu-
sokkal. Nagy hiányosság volt, hogy a repülőknek csak kis ré-
szére szereltek fel géppuskát, illetve a karbantartás és javítás le-
hetősége is korlátozott volt. Jól mutatja ezt, hogy az ütközet vé-
gére az 5. század mindössze egy működő repülőgéppel rendel-
kezett, a 6. század hárommal, ezek közül is kettő javításra szo-
rult. Ugyanekkor a 7. századnak öt repülőgépe maradt, ezek kö-
zül kettő ideiglenesen működésképtelen volt, a 15. század négy 
működő repülőgéppel rendelkezett. Az ütközet megkezdése-
kor 19 bevethető repülőgép állt rendelkezésre, ez is megmu-
tatja, hogy a legnagyobb kihívást a gépek karbantartása és javí-
tása okozta.11 Ezt fokozta a lengyel–német ellentét, amely na-
gyon problémássá tette a német típusokhoz tartozó alkatrészek 
beszerzését, sőt még az antanttól érkező, Németországon ke-
resztül menő szállítmányok megérkezése is kérdéses volt.12 

A fegyver- és alkatrészhiány a teljes lengyel hadsereget súj-
totta. Óriási problémát jelentett, hogy amellett, hogy eltérő tí-
pusú repülőgépeket és fegyvereket használtak, ezek javítása, il-
letve lőszerrel történő ellátása komoly problémát jelentett. Ez 
nemcsak a légierőnél, hanem a gyalogságnál is jelen volt, a ka-
tonák gyakran nem tudtak egymásnak lőszert adni, mivel a 
fegyvereik sokszor eltérő kaliberű lőszert használtak.13 

Augusztus 10-től Cedric Fauntleroy őrnagyot, a 7. század 
parancsnokát a 3. repülőezred parancsnokává léptették elő, au-
gusztus 18-tól pedig a teljes Déli Front légierejét irányította, mi-
közben a 6. hadsereg légierejének a parancsnoki posztját is el-
látta. A 7. század élén George Crawford hadnagy vette át a pa-
rancsnoki posztot. Az, hogy ilyen kritikus időben bízták meg a 
század vezetésével jól mutatja, mennyire bíztak a külföldi ön-
kéntesekben, főleg az amerikaiakban. Fauntleroy helyét a 

 
11 CISEK 2002, 141–143. o. 
12 WAGNER 1979, 157–159. o. 
13 ZAMOYSKI 2008, 22. o. 
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század élén Merian Cooper századosnak kellett volna elfoglal-
nia, de ő még a kijevi harcok során fogságba esett. A szovjet fog-
ságból végül lengyel foglyok segítségével Lettországon át meg-
szökött, de már csak a harcok lezárulta után ért vissza Var-
sóba.14 
 
 

A 7. Kościuszko század küzdelme Lvov felett 
 
Létrejöttének kezdetétől a 3. repülőezred folyamatosan tá-
madta a Konarmija egységeit. Ezekben a támadásokban a ren-
delkezésre álló gépállomány, illetve a pilóták tapasztaltságá-
ból fakadóan az amerikaiak jelentős szerepet vállaltak. A piló-
ták által végzett felderítések a terepadottságok függvényében 
nagyon sikeresek voltak. Jól mutatja ezt, hogy a jelentésekben 
olyan apró települések is szerepelnek, melyeket nem egyszerű 
megtalálni a térképen. Augusztus 13-án több kisebb egységet 
is sikerült megzavarni. Ebben nagy szerepet kapott egy len-
gyel tüzérségi üteg is Zabłotów térségében. Többször is meg-
találtak 400–600 főből álló lovasegységeket, illetve megállítot-
ták őket. Tekintve, hogy ekkor már a szovjet lovasság is alkal-
mazkodott a lengyel légifölényhez, ez nem volt kis teljesít-
mény. A Konarmija egységei jól tudták hasznosítani a terep 
adottságait. Általában éjjel nyomultak előre, elsősorban erdős 
terepen, illetve folyók mentén. A szovjet lovasok hamar meg-
tanultak leszállni a repülőktől pánikba esett lovakról, vala-
mint megtanulták azt is, hogy hogyan tüzeljenek a repülőkre 
nagyobb hatékonysággal. A polgárháborúnak sajátos terméke 
volt a tacsanki, a lovaskocsikra szerelt géppuska, amely a gép-
puskafészek tűzerejével rendelkezett. Ezekkel nemcsak az elő-
renyomuló csapatokat támogatták, hanem a repülőgépek ellen 
is megfelelő fegyvernek bizonyultak. A korabeli repülők 
üzemanyag és lőszerkapacitása korlátozott volt, a lvovi 

 
14 CISEK 2002, 140–143. o. 
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ütközet alatt a 7. század pilótái átlagban 45-60 percet töltöttek 
levegőben egy-egy bevetés folyamán, de előfordultak akár 
kétórás bevetések is.15 

Bugyonnij leírásából látszik, hogy az ütközet első napjai 
nem hoztak átütő eredményt. A Konarmija parancsnoka leírja, 
hogy az erőteljes rohamok ellenére a lengyel lovasság megállí-
totta a támadásokat, sőt ellenlökéseket is végrehajtott. A pán-
célvonatok mindkét oldalon jelen voltak és igen jelentős hatást 
gyakoroltak, mint mozgó tüzérségi ütegek. Leírásából kitűnik, 
hogy a megerősített, drótakadályokkal és géppuskákkal rendel-
kező lövészárkokon a szovjet lovasság nem tudott áttörni. Ez a 
tény az I. világháború idején erősen csökkentette a lovasság ér-
tékét, a lengyel fronton azonban, ahol megerősített védelmi vo-
nalak csak elszórtan helyezkedtek el, a lovas haderő újból felér-
tékelődött. Bugyonnij leírásából is kitűnik a lengyel légi- és tü-
zérségi fölény.16 

Ezekben a napokban hagyták jóvá, hogy a 15. század to-
vábbra is Fauntleroy parancsnoksága alatt maradjon. Ennek fő 
oka az volt, hogy a 7. század mindössze két olyan bevethető 
géppel rendelkezett, amelyeket géppuskával szereltek fel. En-
nek kiküszöbölésére engedélyezték, hogy a 7. század használ-
hassa a 15. század gépeit. A fő probléma az volt, hogy a század 
teljesen a külföldi szállítmányoktól függött (a lengyel hadse-
reg egészével egyetemben), azok eljuttatása a frontra azonban 
problémát okozott. Nemcsak Németország vonakodása ját-
szott ebben szerepet, hanem a Nyugat-Európa-szerte kitört 
gyári és kikötői lázadások, sztrájkok is.17 E munkáslázadások 
az intenzív bolsevik propaganda termékei voltak, amely haté-
konyan buzdított a lengyelek ellen. A bolsevik vezetés ezeket 
az európai forradalmak kirobbantására akarta felhasználni, de 
a várt cél nem teljesült. Ennek ellenére hatékonyan 

 
15 CISEK 2002, 143–146. o. 
16 BUGYONNIJ 1967, 302–304. o. 
17 CISEK 2002, 146. o. 
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akadályozták, lassították a hadianyag eljutását a frontokra, 
egyfajta blokádot hozva létre Lengyelország körül, legalábbis 
ideiglenesen.18 

A legkeményebb harcok a Busk és Kamionka Strumiłowa 
közötti területen folytak. Ideig-óráig a 7. század és a 15. piló-
táinak sikerült megakadályozni, hogy az ellenség áttörjön, de 
az erdős terep nagyon megnehezítette az ellenséges lovasság 
észrevételét. Bugyonnij is új taktikához folyamodott. A repü-
lőgépek első megpillantásakor a Konarmija hadoszlopai na-
gyon gyorsan megfordultak és elhagyták a területet. Ezt több-
ször is észlelte Piątakowski őrmester, aki számos alkalommal 
repült együtt Fauntleroy-jal. A szovjet lovasság másik trükkje 
volt, hogy kisebb egységeket szétszórva előreküldtek, ame-
lyek vágtázás közben nagy porfelhőt csaptak, annak érdeké-
ben, hogy felkeltsék a pilóták figyelmét. Megtanulták, hogy ha 
a terepadottságok megengedték, ne foglalkozzanak a repülő-
gépekkel. Elsősorban erdőkben tudták ezt megtenni, ezzel a 
pilótákat arra kényszerítve, hogy alacsonyabban repüljenek. 
Amint a pilóták csökkentették a magasságot, rejtett géppuska-
állásokból heves tüzet nyitottak rájuk. Ez a taktika nagyon ha-
tékonynak bizonyult.19 

Augusztus 15-én éjjel több szovjet különítménynek sike-
rült átkelni a Bugon. A 16-án végzett felderítéseken bizo-
nyossá vált, hogy a Konarmija átkelt a folyón. Az éjjel folya-
mán Bugyonnij szerint 10–12 km-t sikerült előretörni, áttörve 
gyakorlatilag a lengyel védelmet.20 A lengyel arcvonalon nyílt 
egy 50 km-es rés, ezt Bugyonnij ki is használta, ezzel már csak 
40 km-re volt Lvovtól. A pilóták folyamatosan támadták az át-
kelő egységeket, illetve az átkelést elősegítő utászokat. Au-
gusztus 16-án volt a legnagyobb ütközet a légierő és a Ko-
narmija között. Szerepük ezen a napon óriási volt, mivel a 

 
18 WANDYCZ 1969, 218–219. o. 
19 CISEK 2002, 148. o. 
20 BUGYONNIJ 1967, 322. o. 
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lengyel csapatok nem rendelkeztek erősítéssel, az egyetlen se-
gítség a légierőtől érkezhetett. Mivel a repülőszázadok közös 
repteret használtak, sokkal szigorúbb rendben szálltak fel a 
gépek, megelőzve ezzel az esetleges baleseteket. Ezzel a mód-
szerrel sikerült elérni, hogy mindig több repülőgép legyen a 
levegőben. Miközben az egyik pilóta bevetésen volt, a repté-
ren lévő pilóták feltöltötték repülőieket, majd pontosan a má-
sik visszatérése előtt levegőbe emelkedtek. A Konarmija így 
folyamatos légicsapásokat szenvedett el, pedig egyszerre csak 
4–5 gép volt a levegőben és összesen csak 16 repülőgép harcolt 
aznap. Kedvelt taktika volt, hogy a nap felől támadtak, így 
nem tudták őket időben észre venni. A repülőgépek bomba-
terhüket 700–800 méteres magasságból engedték ki, e magas-
ságban a szovjet légelhárító fegyverek már nem érték el őket. 
A becsapódó bombák rendre káoszt és pánikot idéztek elő, ek-
kor a pilóták 200–300 méteres magasságból géppuskatüzet zú-
dítottak az ellenségre. E támadások szinte mindig pusztítóak 
voltak. Habár egy-egy gép nem használt el bevetésenként 1-2 
bombánál, illetve 300 géppuskalőszernél többet, a támadások-
nak hatalmas lélektani ereje volt. A lovak, mivel nem voltak 
hozzászokva a repülőgépek zajához, rendszeresen pánikba es-
tek, ezzel megbontva a teljese hadoszlopot.21 

Az elért eredmények ellenére a pilóták csak lassítani tudták 
a szovjeteket, megállítani nem. Két szovjet hadosztálynak már 
sikerült átkelnie a Bugon és további 4-6 ezer lovas készült az 
átkelésre. A 3. repülőezred az ellenség közelsége okán elhagyta 
a város melletti repteret, az új bázisuk Przemyśl mellett volt. Az 
új parancs szerint minden lehetséges módon lassítaniuk kellett 
a Konarmija előrenyomulását. A front legkritikusabb szektora 
Zadwórze volt. A várost alacsony harcértékű egységek védték, 
tagjai túl fiatalok vagy túl idősek voltak rendes katonai szolgá-
latra, valamint jelentős létszámhátrányban voltak. A problémát 
tovább növelte, hogy Zadwórze gyakorlatilag Lvov előtere volt. 

 
21 CISEK 2002, 150–151. o. 
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Ez az ütközet hamar elhíresült, mint a „lengyel Thermopülai”. 
Az egyetlen erősítést a repülőgépek jelentették. A 3. repülőez-
red összesen 14 és 19 közötti bevethető repülőgéppel rendelke-
zett. Ezek közül többet az ütközetet megelőző éjjel javították 
meg, hogy bevethetőek legyenek. Ezen a napon (augusztus 17.) 
a pilóták összesen 69 bevetést teljesítettek, 4 tonna bombát dob-
tak le és 25 ezer géppuskalőszert használtak el. Ezek az eredmé-
nyek a korabeli viszonyok tekintetében rendkívüliek voltak. A 
szokásos napi mennyiség egy hosszú vagy két rövid bevetés 
volt. Ezen a napon a pilóták 4-5 hosszabb bevetést hajtottak 
végre, ami messze meghaladta a normális szintet. Ez természe-
tesen nagyon megviselte a pilótákat, mind fizikailag, mind 
mentálisan. A pilótákhoz hasonlóan a repülőgépek is óriási ter-
helésnek voltak kitéve. Nem csoda, hogy az ütközet végére alig 
maradt bevethető repülőgép. A légitámogatás sikeres volt, Bu-
gyonnij csapatait visszavonulásra kényszerítették a Zadwórze 
körüli erők, megállásra kényszerültek. Az amerikai katonai at-
tasé jelentése alapján a Kościuszko század pilótái sokszor 10-20 
méteres magasságból indítottak gyilkos támadásokat. A piló-
táknak sikerült egyedül megállítaniuk a 6. hadosztály előrenyo-
mulását, ami óriási teljesítmény volt. A sikert tovább növelte, 
hogy ezen a napon indította meg Piłsudski a támadását Varsó 
felmentésére. A Konarmija feltartóztatása meggátolta azt, hogy 
Varsót dél felől is fenyegessék.22 

Augusztus 18-án a harcok folytatódtak, ugyanolyan ered-
ményesen, mint azt megelőzően, annak ellenére, hogy a pilóták 
rendkívül kimerültek, többen megsérültek, valamint a repülő-
gépek is súlyosan megrongálódtak. Iszaak Babel, aki megírta a 
Konarmija történetét, a naplójában feljegyezte ezt a napot, be-
jegyzése nagyon jól szemlélteti a légicsapások hatását: „...a nap 
hősei az aeroplánok, a légi tevékenység egyre erősebb, légitámadás, ötö-
sével-hatosával cirkálnak, százlépésnyire bombák...”.23 Ugyanott írja 

 
22 CISEK 2002, 151–154. o. 
23 BABEL 1993, 92. o. 
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még: „...a lengyelek főleg repülőgépekkel védekeznek, egyre félelmete-
sebbek, leírni egy légitámadást... a légierő új alkalmazása... Faunt-Le-
Roy kapitány Lvovban...”.24 Ezek a naplóbejegyzések is remekül 
megvilágítják azt a tehetetlenséget, amelyet a szovjet katonák 
éreztek az ellenséges légierővel szemben. A folyamatos légicsa-
pások sokkal rémisztőbbnek hatottak, mint a gyalogság vagy a 
lovasság harca. Az ellenséges csapatokkal való küzdelem ter-
mészetes volt, a repülőgépekre azonban nem tudtak megfele-
lően reagálni. Az általános félelemérzetet tovább erősítette, 
hogy a bevetések nagy veszteségeket okoztak. 

Augusztus 19-én Bugyonnij már csak néhány km-re volt 
Lvovtól. Ugyanakkor az új parancs értelmében ott kellett hagy-
nia a várost, a Konarmija Zamość felé vette az irányt. Tuha-
csevszkij szerint a Konarmija túl sok időt vesztegetett el Lvov 
alatt, mire Zamość alá ért, már késő volt.25 Ebben egyet kell ér-
tenünk, mivel ekkora már egyértelművé vált Piłsudski győz-
elme. Ezt a megállapítást tette Bugyonnij és Vorosilov is. A Ko-
narmija kivonásával a Lvovért indított harcok értelmetlen idő-
pocsékolássá váltak.26 

Augusztus 20-án és 21-én a pilóták már többnyire csupán 
felderítő akciókat hajtottak végre, fő feladatuk az elvonuló Ko-
narmija útjának a meghatározása volt. Ezek a bevetések nagyon 
fontos információval látták el a lengyel parancsnokságot, nagy-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy Zamość/Komarów mellett a 
lengyelek végleg legyőzzék a Konarmiját, pontot téve ezzel a 
több hónapos, szünet nélküli harcok végére.27 

Augusztus 21-én a 3. repülőezred visszaköltözhetett Lvov 
repterére. Az ezt követő napokban még végrehajtottak néhány 
légicsapást, továbbra is súlyos veszteségeket okozva a szovjet 

 
24 Uo. 98. o. 
25 TUHACSEVSZKIJ 1975, 124. o. 
26 BUGYONNIJ 1967, 344–345. o. 
27 GOSZTONYI 1993, 64–65. o. 
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lovasságnak. Ezek ugyanakkor már csak utóharcok voltak, a 
csata eldőlt.28 
 

Összefoglalás 
 
A légierő kitüntette magát Lvov védelmében. Történelmi táv-
latban is jelentős ütközet volt, mivel a légierőnek sikerült dön-
tően befolyásolni egy ellenséges támadást. Bugyonnij feltartóz-
tatása hatalmas stratégiai eredményt jelentett. A tény, hogy dél 
felől nem fenyegette támadás Varsót, megengedte 
Piłsudskinak, hogy sokkal merészebb tervet dolgozzon ki az el-
lentámadásra, amely végül eldöntötte a háborút. A pilóták be-
vetései különösen fontosak voltak, mivel a legkritikusabb na-
pokban ők jelentették az egyedüli erősítést a várost védő csapa-
toknak. A lengyel hadsereg minden szintje elismerte, hogy 
Lvov a légierőnek köszönhetően menekült meg. Az amerikai 
katonai attasé 1920. szeptember 21-i jelentésében azt írja, hogy 
a Kościuszko század pilótái döntő hatást gyakoroltak a déli 
hadműveletekre, valamint a légi hadviselés fontossága egyér-
telművé vált. A század harcai nemcsak a kelet-európai történe-
lemnek képezik fontos elemét, hanem a katonai repülés törté-
netének is fontos mozzanatát jelentik. Jó kiindulási pontja lehet 
a jövőbeli kutatásoknak, amelyek azt vizsgálnák, hogy milyen 
hatást gyakoroltak az itt szerzett tapasztalatok a korabeli légi 
hadviselés gyakorlatára, elsősorban a lengyel, a szovjet és az 
amerikai légierő szempontjából.29 
 
  

 
28 CISEK 2002, 157. o. 
29 Uo. 163–164. o. 
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VARGA TÍMEA 
 

A HADSEREG SZEREPE A TÖRÖK 

KÖZTÁRSASÁGBAN 1919–1938 KÖZÖTT 
 
 

Bevezetés 
 
„A hadsereg befolyásának mértéke a török politikára soha nem volt ál-
landó vagy totális […] hanem az uralkodó belpolitikai viszonyok függ-
vényében változott: a stabil időszakokban csökkent, míg a bizonytalan 
időkben nőtt” – fogalmazott Gareth Jenkins ’Continuity and 
Change: Prospects for Civil-Military Relations in Turkey’ című ta-
nulmányában.1 

A török hadsereg szerepe és befolyása a politikára napja-
inkban rendkívül aktuális kérdés, elegendő, ha a 2016 júliusá-
ban történt puccskísérletre gondolunk. Bár a kísérlet sikertelen 
volt, hatásai jól érzékelhetőek a török belpolitikában: a letartóz-
tatások folyamatosak a legkülönbözőbb szférákban – a tanárok-
tól kezdve a sajtó képviselőin át az ellenzéki politikusokig. 
Ugyanakkor a hadsereg politikára való befolyása fontos kérdés 
a Törökország Európai Uniós csatlakozásáról folyó tárgyalások 
során, amely már évtizedek óta az EU egyik nagy dilemmája. 

A történelem során az oszmán hadsereg kiemelkedően fon-
tos szerepet töltött be az állam életében. Ahogy A. H. Lybyer 
írja: „Az oszmán kormányzat előbb volt egy hadsereg, mint bármi 
más… valójában a hadsereg és a kormányzat egy és ugyanaz volt.”2 
Az Oszmán Birodalom egy hatalmas területet meghódító, há-
rom kontinensre – Európára, Ázsiára és Afrikára – kiterjedő ál-
lam volt: ennek létrejötte, valamint fennmaradása nagyrészt az 

 
1 JENKINS 2007, 339. o. 
2 Idézi: LERNER – ROBINSON 1960, 19. o. 
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oszmán hadseregnek köszönhető. A hadsereg fontosságát bizo-
nyítja az is, hogy a 19. századi reformok elsősorban a hadsereg 
modernizálására irányultak, illetve abból fejlődtek ki. A század 
során több modern katonai iskolát hoztak létre, ahol a jövő ka-
tonai és adminisztratív elitjét igyekeztek kinevelni, akik majd 
képesek lesznek egy erős, modern állam kiépítésére és vezeté-
sére. A modernizáció tehát „elválaszthatatlanul összefonódott az 
oszmán hadsereg tevékenységével”.3 

A 20. század második felének Törökországában ugyancsak 
rendkívül látványos volt a hadsereg politikai szerepvállalása: 
az 1960-as évtől kezdve – szinte menetrendszerűen – tízévente4 
beavatkoztak a politikába, puccsal döntve meg az ország veze-
tését. Zeki Sarigil modellje5 szerint ez a török hadsereg a népi 
praetoriánus kategóriába sorolható, amelynek nem a hatalom 
megszerzése a célja, hanem a politikai problémák megoldása, 
ezért fellépését akár a társadalom jelentős része is indokoltnak 
tarthatja. Ezek a puccsok gyors hatalomátvételből, politikai 
rendteremtésből, majd a hatalomnak a civil szféra számára tör-
ténő visszaadásából álltak.6 

Ezzel szemben a két világháború között a Musztafa Kemal 
által vezetett Török Köztársaságban a hadsereg szerepe vélemé-
nyem szerint kevésbé nyilvánvaló, ugyanakkor semmiképpen 
sem elhanyagolható. Éppen ezért választottam most ezt az 1919 
és 1938 közötti periódust vizsgálatom tárgyául. Bár a szakiro-
dalom kevesebb figyelmet fordít erre az időszakra, a török had-
sereg ebben a korszakban sem szorult háttérbe, sőt. Ahogyan 
George S. Harris írja „az 1960. május 27-én bekövetkezett puccs 

 
3 JOHNSON 1982, 1. o. 
4 1960-ban, 1971-ben, 1980-ban és 1997-ben. 
5 A civil-katonai kapcsolatokra alkalmazott négyes beosztást Zeki Sarigil bő-
vebben ’Civil-Military Relations Beyond Dichotomy: With Special Reference to Tur-
key’ című művében fejti ki. A négy kategória: professzionális, nemzeti hadse-
reg, irányító praetoriánus és népi praetoriánus. A tanulmányra Egeresi Zoltán 
hivatkozik munkájában. EGERESI 2013, 1. o. 
6 Uo. 2. o. 



Varga Tímea 

265 

véget vetett annak a több mint három évtizednek, amelyben a hadsere-
get látszólag külön választották a politikától Törökországban”.7 A 
hangsúly tehát az elválasztás látszólagosságán van, amely 
azonban több külföldi munkában úgy jelenik meg, mintha a 
hadsereget valóban elkülönítették volna a politikától. Ez az el-
lentmondás keltette fel érdeklődésemet a korszak hadseregé-
nek szerepe iránt. 

Tanulmányomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 
milyen szerepet töltött be valójában a török hadsereg Musztafa 
Kemal köztársaságában, annak létrejöttében, valamint fennma-
radásában. Ehhez elsőként a köztársaságot létrehozó független-
ségi háborút vizsgálom meg, majd ezt követően a hadsereg 
helyzetét és konkrét szerepvállalásait. Ugyanakkor a kemali re-
formok rövid bemutatását is szükségszerűnek tartom, mert 
azok meghatározták a kemali politikát és alapjaiban próbálták 
megváltoztatni a török államot, amelynek keresztülviteléhez a 
hadsereg támogatása elengedhetetlen volt. 
 
 

A függetlenségi háború 
 
„[…] mi hoztuk létre ezt a köztársaságot vérrel, és mi leszünk a védel-
mezői, még akkor is, ha a világ a feje tetejére áll” – hangzik a Harbiye 
katonai iskola éneke.8 A témával foglalkozó történészek kivétel 
nélkül egyetértenek abban, hogy a hadsereg nélkülözhetetlen 
volt a függetlenségi háború megvívásához, ezzel kulcsfontos-
ságú szerepet játszott a Török Köztársaság létrejöttében. A füg-
getlenségi háborúban aratott győzelem gyakorlatilag legiti-
málta a hadsereg politikai szerepvállalását a Köztársaságban,9 
ezért annak bemutatását rendkívül fontosnak tartom korábban 
feltett kérdésem megválaszolásához. 

 
7 HARRIS 1965, 54. o. 
8 Idézi DEMIREL 2004, 145. o. 
9 TÓFALVI 2008, 50. o. 
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Az Oszmán Birodalom 1914 novemberében a központi ha-
talmak oldalán belépett az első világháborúba, amely döntés 
végül a birodalom összeomlásához vezetett. Az oszmánok 1918 
októberében kapituláltak, és a mudroszi fegyverszünet értelmé-
ben az antant hatalmak megszállták a szorosokat, valamint a 
birodalom számos területét, miközben előírták az oszmán had-
sereg leszerelését. A legyőzött birodalom legnagyobb ellenfelé-
nek mégsem Nagy-Britannia vagy Franciaország, hanem Gö-
rögország bizonyult: a görögök számára a nagyhatalmak bizto-
sították Izmir és környékének elfoglalását, amire 1919 májusá-
ban került sor. Ezalatt az oszmán szultán, VI. Mehmet Va-
hdettin igyekezett az antant hatalmakat kielégítő politikát foly-
tatni egy kedvezőbb békeszerződés reményében.10 

Anatóliában a megszálló hatalmak ellenében elszórtan el-
lenállási mozgalmak szerveződtek, amelyek élére az oszmán 
hadsereg volt tisztjei álltak – a hadsereg képviselői a szultán 
győzteseket kielégíteni igyekvő politikája miatt az ellenállást tá-
mogatták. VI. Mehmet ezeknek az ellenállási mozgalmaknak az 
elfojtására Musztafa Kemalt11 küldte a térségbe, aki azonban 
rendteremtés helyett a mozgalmak élére állt. Még 1919 szept-
emberében Kemal vezetésével kongresszust tartottak Sivasban, 
ahol az ellenállás politikai vezetése is kialakult – a katonai ve-
zetéssel jelentős átfedésben, a Kemal alatti legfontosabb hatalmi 
pozíciókat ugyanis katonák töltötték be. Ide tartoztak olyan, a 
politikában a későbbiek során is fontos szerepet játszó tisztek, 
mint Kazim Karabekir, Ali Fuad Cebesoy vagy Rauf Orbay.12 

Ez a „politikai” vezetés új választások kiírását követelte a 
szultántól, amelyet még 1919-ben meg is tartottak. Az utolsó 

 
10 ZÜRCHER 2014, 136. o. 
11 Kemal több szempontból is alkalmasnak tűnt a feladatra. Egyrészt az 1908-
as ifjútörök forradalomban nem töltött be vezető szerepet, és nem volt az Egy-
ség és Haladás Bizottságának belső köreinek a tagja. Másrészt a világháború-
ban Gallipolinál nagy tekintélyt szerzett magának a hadseregben. FLESCH 
2007, 25–26. o. 
12 KERSLAKE – ÖKTEM – ROBINS 2010, 93. o. 
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oszmán parlament többségét a Kemal által vezetett ellenállási 
mozgalom képviselői alkották, így könnyedén elfogadásra ke-
rült a Nemzeti Egyezmény, amely a török nacionalizmus és füg-
getlenség deklarációja volt. A britek ennek elfogadására a fővá-
ros stratégiai pontjainak megszállásával reagáltak, valamint 
parlamenti képviselőket tartóztattak le. Ennek eredményeként 
az utolsó oszmán parlament feloszlatta magát, ami gyakorlati-
lag az Oszmán Birodalom végét jelentette.13 

Kemal és társai Isztambul helyett a stratégiai szempontból 
kiváló helyen fekvő Ankarában alakították újra a nagy nemzet-
gyűlést és az ideiglenes nemzeti kormányt, amelynek elnökévé 
Musztafa Kemalt választották. A politikai vezetés mellett kiala-
kult az egységes, centralizált hadsereg-parancsnokság is: a ve-
zérkari főnök Kemal egyik legfőbb támogatója, Ismet pasa lett.14 

Miközben az ankarai kormány felvette a harcot a megszálló 
erőkkel, hadműveleteket folytatva keleten Örményországban, 
illetve nyugaton a görögök ellen, addig Sévres-ben a szultán 
képviselői aláírták az antant békediktátumát: a békeszerződés, 
amelynek aláírására 1920. augusztus 10-én került sor, jelentős 
területeket szakított volna el a törököktől.15 Mindezt a Kemal 
vezette nemzetiek természetesen nem fogadták el; nyilvánva-
lóvá vált ugyanakkor, hogy ezeknek a területeknek a birtoklá-
sáért fegyverrel kell megküzdeniük. Bár az oszmán hadsereget 
kimerítették a háborús vereségek és a járványok, a katonák min-
den erejükkel támogatták az ellenállási mozgalmat.16 

 
13 MCCARTHY 1999, 378–379. o. 
14 Uo. 379. o. 
15 Kelet-Trákiát és Izmirt Görögországnak ítélték, a tengerszorosokat nemzet-
közi ellenőrzés alá helyezték, keleten független örmény állam jött volna létre. 
Ezen kívül mind Franciaország, mind Nagy-Britannia népszövetségi mandá-
tumterületekhez jutott – ez Szíriát és Libanont, valamint Palesztinát, Transz-
jordániát és Irakot jelentette. FLESCH 2007, 26. o. 
16 ZÜRCHER 2014, 148–149. o. 
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A függetlenségi háború legfontosabb hadműveletei a nyu-
gati hadszíntéren zajlottak az 1919 júliusára a teljes Aydin17 tar-
tományt elfoglaló görögök ellen. A harcok kezdetekor Nyugat-
Anatóliában nagyjából 35.000 fős török hadsereg állomásozott, 
de az egységek elszórtan, egymástól távol helyezkedtek el.18 A 
görögök megállításához ezeket egy egységes és szervezett török 
hadsereggé kellett kovácsolni, ehhez pedig időre volt szükség. 
Végül 1921 januárjában Ismet pasa vezetésével az Inönü folyó-
nál sikerült feltartóztatniuk a görög hadsereget, a végső offen-
zívára azonban csak több mint egy évvel később, 1922 augusz-
tusában került sor.19 A török hadsereg ekkor alig egy hónap 
alatt teljes győzelmet aratott, és szeptember 9-re már Izmir vá-
rosát is visszafoglalta. A függetlenségi háborút lezáró fegyver-
szünet október 11-én született meg Mudanyában.20 

Törökországnak ezzel sikerült az, ami egyetlen másik or-
szágnak sem: megváltoztatni az első világháborút lezáró béke-
szerződést. Az új békekonferenciát a svájci Lausanne-ban tar-
tották, amelyre az ankarai kormány képviselőit is meghívták. 
Miután a parlament megszavazta a szultanátus megszünteté-
sét, a békeszerződést az ankarai képviselők írták alá 1923. július 
24-én: ezzel létrejött a szuverén Törökország. 1923. október 29-
én kikiáltották a Török Köztársaságot, amelynek elnöke Musz-
tafa Kemal, miniszterelnöke Ismet pasa, fővárosa pedig Ankara 
lett. 

Mindez azonban lehetetlen lett volna a török hadsereg nél-
kül: a török állam fegyverrel szerezte vissza az elcsatolt terüle-
teket és vívta ki függetlenségét. Emellett Kemal számára elen-
gedhetetlen volt a török hadsereg tisztjeinek politikai támoga-
tása is. A függetlenségi háború megnyerésével a hadsereg a 
köztársaság egyik legelismertebb, legtöbbre becsült 

 
17 Az a tartomány, amelynek Izmir volt a fővárosa. Ez jelentősen nagyobb te-
rület, mint amit eredetileg Görögországnak ítéltek. 
18 ZÜRCHER 2014, 149. o. 
19 MCCARTHY 1999, 384–385. o. 
20 FLESCH 2007, 30. o. 
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intézményévé és a kemalista berendezkedés legfőbb letétemé-
nyesévé vált.21 
 
 

Musztafa Kemal reformjai 
 
„Kevés másik muszlim ország ment keresztül olyan radikális moder-
nizációs és szekularizációs programon [mint Törökország]” – írja 
Roger Hardy ’The Muslim Revolt. A Journey Through Political 
Islam’ című művében Musztafa Kemal reformsorozatára 
utalva.22 Hans-Lukas Kieser és Kerem Öktem ezt úgy fogal-
mazták meg ’Turkey Beyond Nationalism’ című könyvük beve-
zetőjében, hogy „1923 után a kemalista egypártrendszer egy olyan 
felülről irányított, kiterjedt reformsorozatot hajtott végre, amelynek 
hivatalosan propagált célja egy, az európai civilizációkkal egyen-
rangú, elismert nemzetállam létrehozása volt”.23 A változások je-
lentősége tehát indokolttá teszi, hogy ezeket a reformokat rö-
viden bemutassam. 

Kemal a köztársaság kikiáltását követően azonnal meg-
kezdte az országot alapjaiban átalakító, modernizáló reformjait. 
Ezek a reformok hat elven alapultak, amelyek összefoglalták a 
kemalizmus lényegét, valamint a későbbiek során az alkot-
mányba is bekerültek.24 A republikanizmus elve a korábbi biro-
dalom köztársasággá válására utalt, lényege, hogy a szultaná-
tus nem állítható helyre Törökországban. A nacionalizmus 
alapvetően török nacionalizmust jelentett: csak a török nemzeti 
identitást fogadták el, illetve asszimilációra törekedtek. A po-
pulizmus vagy popularizmus szorosan összekapcsolódott a tö-
rök nacionalizmussal, arra utalva, hogy a kormány az egész nép 
érdekeit tartja szem előtt (nem pedig egy társadalmi osztály 
vagy csoport érdekeit). A forradalmiság a reformok 

 
21 EGERESI 2013, 2. o. 
22 HARDY 2010, 124. o. 
23 KIESER – ÖKTEM 2013, 10. o. 
24 FLESCH 2007, 40. o. 
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kivitelezésével volt összefüggésben: a modern török állam lét-
rehozása melletti elköteleződést jelentette, illetve azt, hogy eze-
ket a reformokat a lehető leggyorsabban, már-már forradalmi 
módon hajtják végre. Az etatizmus arra utalt, hogy a reformok 
megvalósításában az állam vezető szerepe megkérdőjelezhetet-
len. Végül a szekularizmus elve, amely nem annyira az állam és 
a vallás különválasztását jelentette, mint inkább a vallás, illetve 
a megmaradt vallási intézmények teljes állami ellenőrzés alá 
vonását. Feroz Ahmad éppen emiatt az állami ellenőrzés miatt 
inkább laicizmusnak nevezi ezt az elvet, nem pedig szekulariz-
musnak, ami a teljes különválasztást jelentené.25 Ezek azok a ke-
mali elvek, amelyeknek a legnagyobb támogatója és őrzője 
(Musztafa Kemal halálát követően is) a török hadsereg. 

Kemal első lépését a reformok megvalósítása felé valójában 
még a lausanne-i békeszerződés aláírása előtt megtette: ez a 
szultanátus megszüntetése volt. A békeszerződés tárgyalására 
mind Isztambul, mind Ankara képviselői meghívást kaptak, 
amit azonban az utóbbiak nem voltak hajlandók elfogadni, így 
az ankarai parlament 1922. november 1-jén megszavazta a szul-
tanátus megszüntetését, a béketárgyaláson pedig már csak An-
kara képviselői vettek részt. Az utolsó szultán, VI. Mehmed Va-
hdeddin néhány nappal később titokban elhagyta az országot, 
a kalifátusi címet pedig – amely így csupán vallási méltósággá 
vált – Abdülmedzsid örökölte. Az önálló kalifátusi cím sem volt 
azonban hosszú életű: a köztársaság kikiáltását követő első re-
formintézkedés a kalifátus megszüntetése volt, amelyről 1924 
áprilisában fogadtak el törvényt Ankarában.26 

Ezzel egy időben bezárták az egyházi iskolákat, azok he-
lyett egységes, szekuláris, állami oktatási intézményeket hoz-
tak létre. Ez ugyanakkor azt is eredményezte, hogy a kurd 
egyházi oktatási intézmények is megszűntek, ami tovább ron-
totta a két nép közötti egyébként sem túl felhőtlen viszonyt. 

 
25 AHMAD 2014, 84. o. 
26 FLESCH 2007, 34. o. 
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Megszüntették továbbá a vallási ügyek minisztériumát, vala-
mint a kegyes alapítványokat, így ettől kezdve a török állam 
ellenőrizte a vallást.27 

Ezt követte a következő évben a fez viselésének megtil-
tása, valamint nyugati stílusú öltözködés előírása. A nők által 
hordott kendő vagy fátyol viselését törvényben ugyan nem 
szabályozták, de támogatták annak elhagyását. Szintén 1925-
ben vezették be a nyugati világban használt időszámítást, va-
lamint a Gergely-naptárt, ezzel pedig az iszlám pénteki pihe-
nőnapja helyett a keresztény világ által elfogadott vasárnap 
vált szabadnappá.28 

1926-ban az iszlám jog, a saría helyett olasz mintára elfo-
gadtak egy büntetőjogi, svájci mintára egy polgári, valamint 
egy német és olasz alapokon nyugvó kereskedelmi törvény-
könyvet. A saría felváltása jelentős lépés volt a női egyenjogú-
sítás irányába, a férfiak és a nők számára ugyanis egyenlő jo-
gokat biztosítottak a családjogban, valamint az öröklés terüle-
tén. A nők ettől kezdve egyetemre járhattak, illetve 1934-től 
már választhattak és választhatóak is voltak. 1930-ra a vallás 
teljesen eltűnt a török jogrendszerből, az hasonlóvá vált egy 
nyugati, szekuláris állam jogrendszeréhez.29 

1928-tól bevezették a latin betűs írást, megtiltva az oszmán–
arab betűk használatát a továbbiakban – részben ennek köszön-
hető, hogy jelentősen nőtt az írástudók aránya Törökországban a 
következő években.30 Ezzel egy időben átvették a nyugaton hasz-
nált számrendszert is. Ehhez hasonló szimbolikus változást je-
lentett a családnevek használatának kötelezővé tétele 1934-ben: 
Kemal ekkor vette fel az Atatürk, azaz a „minden törökök atyja” 
nevet, míg Ismet pasa győzelmei emlékére az Inönü vezetékne-
vet választotta. Az – egyébként is csak jelképes – rangok (pl. bég, 
pasa) használatát már korábban, az 1926-os törvénymódosítások 

 
27 Uo. 34. o. 
28 ÖKTEM 2011, 28. o. 
29 AHMAD 1993, 80. o. 
30 BASKAN 2010, 147. o. 
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során megtiltották; ez azonban nem érintette a hadseregben 
használt rangjelzéseket.31 

Atatürk reformjai jól láthatóan az ország minden területét 
és a társadalom minden rétegét át akarták alakítani: Kemal 
célja az volt, hogy Törökország a világ legfejlettebb országait 
utolérje a fejlődésben, és bár ezt nem sikerült elérnie, országa 
így is fontos lépéseket tett a fejlődés és modernizáció irá-
nyába.32 A változások leginkább a hadseregben, a kormányzati 
bürokráciában, valamint a nagyvárosokban voltak érzékelhe-
tőek. A vidéki falvakkal ellentétben a városok arculata való-
ban jelentősen megváltozott a reformok következtében.33 Vi-
déken ugyanakkor gyakoriak voltak a tüntetések Kemal re-
formjai ellen, így többek között 1925-ben zavargások törtek ki 
Erzurum, valamint Rize városában is. Az újonnan meghozott 
törvényeket sok esetben nem tartották be, a nők számára biz-
tosított jogok a vidéki falvakban nem mentek át a gyakorlatba. 
 
 

A hadsereg szerepe 
 
A következőkben rátérek munkám fő kérdésének megválaszo-
lására, azaz arra, hogy ebben az új államban milyen szerepet 
töltött be a török hadsereg. Ennek természetesen fontos eleme 
volt maga a függetlenségi háború, hiszen anélkül nem jöhetett 
volna létre a Török Köztársaság. A hadsereg azonban kiemel-
kedő szerepet játszott az új Törökország megszületése után is, 
amely szerepvállalást több szempontból vizsgálhatjuk meg. 

Először a hadsereget mint a kemali reformok és alapelvek 
fő támogatóját mutatom be, annak ugyanis nagy szerepe volt 
abban, hogy a kemali elvek Atatürk halála után is érvényesülni 
tudtak a török politikában. Ezzel szorosan összefügg a 

 
31 ZÜRCHER 2014, 173. o. 
32 AHMAD 1993, 61. o. 
33 Uo. 90. o. 
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katonaság, mint iskola kérdésköre – a hadsereget ebben az eset-
ben arra használták fel, hogy a változások minél szélesebb kör-
ben elterjedhessenek. A reformok ugyanakkor sokakat sértettek 
is: legfőképpen az ország legjelentősebb számú kisebbségét, a 
kurdokat – felkeléseik elfojtására Kemal a hadsereg nélkül kép-
telen lett volna. Ugyanakkor a hadsereg sem minden esetben 
támogatta Musztafa Kemalt és reformjait: éppen a hadsereg 
tisztikarából, a katonaság támogatásával jött létre a korszak 
gyakorlatilag egyetlen valódi ellenzéki pártja. Végül azt muta-
tom be, az ország politikai vezetésében, valamint a politikai 
döntéshozás szintjén hogyan jelent meg a hadsereg. 
 
 

A reformok és alapelvek legfőbb támogatója 
 
A török hadseregnek az új államban a külső határok védelmé-
nél sokkal jelentősebb szerepet szánt Musztafa Kemal: a rend-
szer alappillére, a reformok legfontosabb támogatója, az alapel-
vek védelmezője kellett, hogy legyen. Ahogyan azt Kemal 1931. 
február 22-i konyai beszédében kifejtette: „Minden esetben, ami-
kor a török nemzet előre akart lépni, a hadseregre tekintett… mint a 
nemzeti ideálok eléréséhez szükséges mozgalom vezetőjére… Amikor a 
hadseregről beszélek, a török nemzet értelmiségéről beszélek, akik az 
igazi gazdái ennek az országnak… A török nemzet… a hadseregre az 
ideáljai védelmezőjeként tekint.” Atatürknek tehát szüksége volt a 
hadsereg feltétlen lojalitására, hogy felépítse az új Török Köz-
társaságot.34 

A kemali reformok, mint azt láttuk, alapjaiban próbálták 
megváltoztatni Törökországot és az emberek mindennapi életét 
– az ilyen mértékű átalakítási kísérletek pedig óhatatlanul ellen-
állásba ütköznek a társadalom bizonyos rétegei részéről. Musz-
tafa Kemal ezt felismerte, ugyanakkor azt is tudta, hogy a refor-
mok véghezvitele során egy társadalmi osztályra 

 
34 HARRIS 1965, 55–56. o. 
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mindenképpen támaszkodhat: ez pedig a hadsereg. Ezt a had-
sereg tagjaiban is tudatosították, akik éppen ezért úgy tekintet-
tek magukra, mint a reformok élcsapatára, akiknek kötelessége 
betartani, illetve betartatni a reformintézkedéseket.35 

A hadsereg a hat kemali alapelv közül legnagyobb mérték-
ben a szekularizmus elvét támogatta. Ahogy azt Tófalvi Fru-
zsina megfogalmazta tanulmányában: „A szekularizmus például 
már nem csupán az állam és vallás szétválasztását jelentette, hanem a 
közélet megtisztítását a vallástól. A hadsereget ebben az értelemben 
nevezzük kemalistának.”36 Valójában ez az alapelv az, ami a leg-
nagyobb támogatást is igényelte, hiszen amíg az iszlám identi-
tás mélyen gyökerezik a török/oszmán kultúrában, hagyomá-
nyokban és a lakosság nagy többsége mélyen vallásos, addig az 
állam szekuláris természete leginkább csak az alkotmányban je-
lenik meg. Éppen ezért a szekularizmus elvét gyakran érték fe-
nyegetések, amelyek minden alkalommal jelentős ellenállásba 
ütköztek a hadsereg részéről.37 

A szekularizmus védelmének fontosságát bizonyító példa, 
az úgynevezett „Menemen incidens”. Az incidens 1930. decem-
ber 23-án történt az Izmirtől nem messze fekvő Menemen vá-
rosában. Fiatal dervisek egy csoportja – akiknek kolostorait Ke-
mal korábban bezáratta – a városban tüntettek a sária és a kali-
fátus visszaállításáért. A hadsereg megpróbálta feloszlatni a 
tüntetést, a dervisek azonban megtámadták a katonákat vezető 
Mustafa Fehmi Kubilay hadnagyot, és levágott fejét egy botra 
tűzve folytatták a tüntetést. Erre reagálva a katonaság tüzet nyi-
tott és megölt három dervist, köztük a mozgalom vezetőjét, 
Mehmetet is. A kemalista vezetést valójában nem az eset meg-
történte döbbentette meg igazán, hanem az, hogy több mint 
ezer ember nézte végig tétlenül az eseményeket, amelyet úgy 
értékeltek, hogy a tömeg a lázadókat támogatta. A kormányzat 

 
35 HARDY 2010, 128. o. 
36 TÓFALVI 2008, 51. o. 
37 ABDULLAHI 2008, 183. o. 
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könyörtelenül megtorolta az incidenst, több mint 2.000 embert 
letartóztattak, akik közül 28-at kivégeztek – az eset azonban bi-
zonyította, hogy a török lakosság nem tette igazán magáévá a 
szekularizmus alapelvét, annak betartatásához szükség van a 
török hadseregre.38 

A kemali elvek védelmezője szerep ugyanakkor nem 
szűnt meg Kemal halálával sem: a hadsereg „azok folytonossá-
gát akár a kormányzattal szemben is biztosítani kívánta”.39 A had-
sereg úgy érezte, joga van a kemali elvek védelméhez, és vala-
hányszor azokat veszélyben látta, beavatkozott a politikába. 
Innen ered a 20. század második felének török katonai pucs-
csainak sajátos mivolta: azoknak nem az volt a célja, hogy át-
vegyék a hatalmat, hanem azért, hogy megvédjék a szerintük 
veszélyben lévő alapelveket. Még a 2016 júliusában történt 
puccskísérlet kapcsán is felmerült, hogy az esetlegesen a ke-
mali elvek védelmére irányult – tekintve, hogy Recep Tayyip 
Erdogan politikája fenyegetni látszik a török hadsereg szá-
mára legfontosabb alapelvet, az állam szekuláris berendezke-
dését. Ennek első jelei már a kétezres évek közepén jelentkez-
tek, amikor a hadsereg vezérkara arra figyelmeztetett, hogy 
„terjedőben van és bátorítást élvez a köztársaság és az állam alapvető 
értékei ellen irányuló iszlám reakciós mentalitás” – utalva arra, 
hogy nemzeti ünnepeken több városban engedélyezték a ta-
nulók számára, hogy iszlám öltözékben jelenjenek meg, vala-
mint, hogy arab betűs homlokszalaggal Mohamed prófétára 
emlékezzenek.40 

Yasar Büyükanit tábornok, a török hadsereg vezérkari fő-
nöke a hadsereget „a kemalista, modern, szekuláris, demokratikus 
török állam legnagyobb támogatójának és odaadó őrzőjének” nevezte 
beszédében – amely 2006 novemberében hangzott el.41 A had-
seregnek tehát még az új évezredben is sikerült megőriznie 

 
38 ZÜRCHER 2014, 179. o. 
39 TÓFALVI 2008, 50. o. 
40 FLESCH 2007, 158. o. 
41 Idézi KARABELIAS 2009, 57. o. 
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magáról azt a képet, hogy ők a modern, szekuláris török állam 
biztosítékai. Ezzel kapcsolatban olyan elképzelések is napvilá-
got láttak, miszerint „a török hadsereg a török demokrácia nagy 
titka” és olyan pártok feletti szerepet játszik, mint az Egyesült 
Államokban a Legfelsőbb Bíróság.42 

A reformok támogatásának kérdésével szoros összefüggés-
ben áll a katonaság, mint nevelőintézet gondolata. A hadsereget 
ugyanis Kemal nem kizárólag a rendszer védelmezőjeként kí-
vánta felhasználni, hanem az új, nyugatias, szekuláris ideológia 
terjesztéséhez is.43 

Musztafa Kemal reformjainak alapvető célja a fejlett nyu-
gati országokhoz való felzárkózás volt, ehhez pedig a török nép 
oktatására, nevelésére volt szükség. Tekintve, hogy a birodalom 
évtizedek óta háborúban állt – a balkáni háborúkban, az első 
világháborúban, majd a függetlenségi háborúban harcoltak tö-
rök katonák – minden arra alkalmas férfit besoroztak a hadse-
regbe. Ez az ország lakosságának jelentős hányadát tette ki, így 
kézenfekvőnek tűnt, hogy ezt a „civilizálási” folyamatot is itt 
indítsák meg. Emellett természetesen az is hozzájárult ehhez a 
döntéshez, hogy a hadsereg a legmegbízhatóbb intézményt je-
lentette mind a falvakban, mind a városokban Kemal számára.44 
A folyamatot a későbbiek során elősegítette, hogy 1927-től be-
vezették a kötelező sorkatonai szolgálatot, így az ország férfi la-
kosságának közel 100 százaléka belépett a hadseregbe, ezzel pe-
dig kötelezően részt vett a katonai kiképzés mellett az ott zajló 
oktatásban is. A fiatal besorozottak így hamar megismerhették 
és magukévá tehették az új állam alapvető értékeit.45 

A besorozott állampolgárokat a hadseregben eltöltött évek 
alatt szakképzett katonai hivatalnokok oktatták. A szolgálatról 
hazatérő katonákat pedig folyamatosan alkalmazták a hadse-
regben elsajátított ismeretek terjesztésére, hogy ezzel neveljék a 

 
42 Uo. 57. o. 
43 ABDULLAHI 2008, 201. o. 
44 KARAKUS 2005, 4–5. o. 
45 JENKINS 2007, 340. o. 
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török lakosságot: a katonák vidéki falvaikba való hazatérésük 
után pl. alapvető higiéniai, valamint technológiai ismereteket 
adtak át az ott élő lakosoknak.46 

A katonaságba ugyanakkor ez alatt a képzés alatt nevelték 
bele azt a tudatot is, hogy ők a kemali elvek védelmezői, és fel-
adatuk, hogy ezeknek megfelelően védelmezzék a köztársasá-
got. A hadseregbe való belépésük első napjától fogva folyama-
tosan emlékeztetik őket arra, hogy feladataikhoz hozzá tartozik 
a nemzeti egység védelme, és a szekuláris, centralizált államap-
parátus hatalmának a fenntartása.47 
 
 
A kurd felkelések elfojtói 
 
A kurdok egy olyan muszlim vallású népcsoport, akik az Osz-
mán Birodalom keleti vidékein élnek – Kelet-Anatóliában, vala-
mint a mai Irak, Irán és Szíria területén –, de önálló nemzettu-
dattal és saját nyelvvel bírnak.48 Az első világháborút követően 
az örményekhez hasonlóan a győztes nagyhatalmak a kurdok-
nak is ígéretet tettek arra, hogy lehetőséget kapnak egy önálló 
Kurdisztán létrehozására – az azonban Örményországgal ellen-
tétben, részben a függetlenségi háborúnak „köszönhetően” 
nem valósult meg. Az új köztársaság lakossága a területi válto-
zásokkal, valamint a görög-török lakosságcserével 98%-ban 
muszlim vallású lett, ugyanakkor nemzetiségi szempontból a 
kurdok jelentős kisebbséget alkotnak Törökországban – ezzel 
sok problémát okozva az ország vezetésének.49 

A kemali alapelvek fontos része volt a nacionalizmus, 
amelynek értelmében kizárólag a török nemzeti identitást fo-
gadták el és asszimilációra törekedtek. A nemzeti egységhez 
pedig az egyes kisebbségeket igyekeztek elnyomni, ha 

 
46 AHMAD 1993, 82. o. 
47 AKKOYUNLU 2007, 22. o. 
48 https://www.britannica.com/topic/Kurd (letöltés: 2017. 10. 30.) 
49 ZÜRCHER 2014, 164. o. 
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szükségesnek látták, akár erőszakkal is. A kurdok számára ez a 
„törökösítési” program azonban elfogadhatatlan volt. Ehhez 
hozzájárult Kemal reformjainak egy másik eleme is, a vallási is-
kolák eltörlése: ezzel ugyanis a kurdok elveszítették iskoláikat, 
és így a kurd nyelven való oktatás lehetőségét.50 

A vallási iskolák bezárását követően nem is váratott ma-
gára sokáig a korszak első és egyben legnagyobb kurd felkelése: 
1925 februárjában tört ki Diyarbakir51 városában Said sejk veze-
tésével. A sejk irányítása alatt egy nagyjából 15.000 fős kurd 
hadsereg jött létre, akik sikeresen elfoglalták Diyarbakir kör-
nyékét. Kemal a felkelők katonai erejétől tartva részleges moz-
gósítást rendelt el, Kemalettin Sami – a függetlenségi háború 
egyik legsikeresebb tábornokának – vezetésével. Bár Said sejk 
serege már a török hadsereg megérkezése előtt elvesztette erejét 
– március végére már minden területen visszavonulásra kény-
szerültek –, ennek ellenére a törökök márciusban folyamatosan 
bombázták a kurdok lakta területeket. Said 15.000 fős hadsere-
gét a következő hónapokban egy 25.000 fős török hadsereg fel-
morzsolta, ezzel végleg legyőzve a felkelőket.52 

Ez ugyanakkor nem jelentette a török állam totális győzel-
mét: a kurd felkelések folytatódtak, amelyek elfojtásához min-
den esetben a hadseregre volt szükség. Az erőszak mértéke és 
az áldozatok száma pedig folyamatosan nőtt. A következő fel-
kelés 1926-ban tört ki az Ararát-hegyen a török-örmény határ 
közelében. Ez a felkelés négy éven át elhúzódott, a kemali ve-
zetés pedig keményen megtorolta azt: vezetőit kivégezték és 
több mint 20.000 kurdot deportáltak a délkelet-anatóliai régió-
ból az ország nyugati részére.53 

A török állam minden lehetséges eszközzel igyekezett el-
nyomni a kurd kisebbséget, az esetek többségében könyörtelen 

 
50 ÖKTEM 2011, 34–35. o. 
51 Délkelet-Anatólia zömmel kurdok lakta városa. 
52 MANGO 2004, 425. o. 
53 ZÜRCHER 2014, 172. o. 
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katonai megoldást alkalmazva.54 A hadsereg nélkül a kemali 
kormányzat nem tudta volna kezelni a kurdkérdést, ami nem 
csak az egyik kemali alapelv, de az ország integritásának sérü-
lését is eredményezhette volna. 
 
 

Az ellenzék – Haladó Köztársasági Párt 
 
A török hadsereg támogatására láthatóan óriási szüksége volt 
Musztafa Kemalnak – azonban a katonák sem támogatták őt 
minden esetben. A korszak szinte egyetlen ellenzéki pártja, a 
Haladó Köztársasági Párt éppen azoknak a tiszteknek a vezeté-
sével jött létre, akik a függetlenségi háborúban még Kemal ol-
dalán harcoltak, a függetlenség elnyerését követő intézkedései-
vel azonban nem értettek egyet. A legfontosabb ellenzéki tisz-
tek Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Kazim Karabekir, valamint 
Refet Bele voltak.55 

Az ellentétek már a köztársaság kikiáltása előtt kialakultak 
mind a nemzetgyűlésen, mind a hadseregen belül, nem tudtak 
ugyanis megegyezni a létrejövő állam berendezkedésében. A 
szultanátus és ezzel együtt a monarchia eltörlésében egyetértet-
tek Kemallal, ugyanakkor ezek a tisztek a kalifát szerették volna 
az új Törökország élén látni, mint a köztársaság elnökét. Az el-
lenzék ezért szorgalmazta a kalifátus, mint az egész iszlám vi-
lág által nagyra becsült intézmény fenntartását – és ehhez a 
hadsereg egy jelentős részének támogatását is bírták.56 

Ez az ellentét volt az alapja az ellenzéki párt létrejöttének, 
amely 1924 novemberében, néhány hónappal a kalifátus eltör-
lése után született meg Haladó Köztársasági Párt (HKP) néven, 
Karabekir (a pártelnök), Orbay, Bele és Cebesoy vezetésével. Az 
ellenzéki pártot nagy tömegek támogatták, valódi veszélyét 

 
54 KARABELIAS 2009, 61. o. 
55 AHMAD 2014, 84. o. 
56 Uo. 86. o. 
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azonban nem ez jelentette Musztafa Kemal számára, sokkal in-
kább a párt hadseregbeli támogatottsága: az ellenzéki párt tag-
jainak nagyjából 44 százaléka a hadseregből került ki, szemben 
Atatürk pártjának 18 százalékával.57 

Az új párt programja sok tekintetben hasonló volt Kemal 
Néppártjának programjához: nyugati, liberális alapokon 
nyugvó, szekuláris és nacionalista politikát hirdető párt. 
Ugyanakkor határozottan ellenezte a központosító, radikális, 
tekintélyelvű tendenciákat; helyette decentralizációt, a hatalmi 
ágak szétválasztását, valamint forradalmi helyett folyamatos, 
mélyreható reformokat ígért.58 

A helyzet Kemal számára egyre kellemetlenebbé vált, az el-
lenzékkel való leszámolás pedig feltétlenül szükségessé. A 
megoldás végül „kívülről” érkezett: az 1925 februárjában kitört, 
Said sejk vezette kurd felkelés formájában. Musztafa Kemal 
azonnal kihasználta a lehetőséget, kijelentve, hogy az ellenzéki 
párt ösztönözte, inspirálta a felkelést, és ezért azt azonnal meg 
kell szüntetni. 1925. június 3-án a kormány elfogadott egy hatá-
rozatot, amely azzal vádolta a HKP-t, hogy pártprogramjával 
reakciót provokált, ezért elrendelte annak feloszlatását. Ez 
hosszú időre a többpártrendszerrel való próbálkozás végét je-
lentette a Török Köztársaságban.59 

A leszámolás azonban ezzel még nem ért véget: 1926 nya-
rán fényt derítettek egy összeesküvésre, amely egy Musztafa 
Kemal elleni merényletet készített elő Izmirben. A városba kül-
dött különleges törvényszék sok ellenzéki (vagy annak titulált) 
személy ellen emelt vádat, akik közül többeket nyilvánosan fel-
akasztottak – felmentettek ugyanakkor több tábornokot is. Rauf 
Orbay-t börtönbüntetésre ítélték, míg Karabekir és Cebesoy 
szabadon távozhatott, de a politikai életben való részvételt a to-
vábbiakban megtiltották mindkettejük számára. Ezzel az 

 
57 BASKAN 2010, 149. o. 
58 ZÜRCHER 2014, 168. o. 
59 AHMAD 2014, 86. o. 
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ellenzék – egyesek szó szerint, mások átvitt értelemben – halott 
volt Törökországban. 

Az ellenzékkel való leszámolással egy időben Kemal igye-
kezett a hadsereget – látszólagosan legalábbis – háttérbe szorí-
tani a politikai életben. Következő és egyben utolsó fejezetem-
ben ezt a látszólagos háttérbe szorítást igyekszem közelebbről 
megvizsgálni. 
 
 

Török hadsereg a politikában 
 
A hadsereg politikai életben való részvétele, illetve annak mér-
tékének a megállapítása talán munkám legnehezebb kérdése, e 
tekintetben a szakirodalom is sokszor ellentmondásokba ütkö-
zik. Több helyen megjelenik az a megállapítás, miszerint Kemal 
el akarta távolítani a hadsereget a politikából, külön akarta vá-
lasztani a katonaságot a politikai élettől. A tények többsége 
azonban ennek az ellenkezőjéről tanúskodik, ami arra enged 
következtetni, hogy valójában a hadsereg és a politika különvá-
lasztása csak látszat volt. Hiszen, amint azt láthattuk a korábbi 
alfejezetekben, Kemalnak óriási szüksége volt a hadseregre és 
annak támogatására céljai eléréséhez. 

„Valójában a kemalisták számára mi sem lett volna egyszerűbb, 
mint egy katonai diktatúra létrehozása. A nemzeti küzdelemben lét-
fontosságú szerepet játszott a hadsereg, és óriási presztízzsel került ki 
abból.” – írja Feroz Ahmad ’Essays on the Late Ottoman Empire and 
Modern Turkey’ című művében.60 Ehhez hozzájárult a hadsereg 
és a politikai vezetés szoros összefonódása a kezdetektől fogva: 
a függetlenségi háborús győzelem után az állam vezető pozíci-
óit azok a személyek töltötték be, akik kitüntették magukat a 
háború során. „A köztársaság minden vezetőjének valamilyen kato-
nai háttere volt.”61 

 
60 AHMAD 2008, (VOL.1.) 177. o. 
61 TÓFALVI 2008, 50. o. 
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Kemal a háborúból egyszerre került ki politikai és katonai 
vezetőként, és a továbbiakban katonai pozícióját politikai céljai 
elérésére használta fel. Az 1920-as és 1930-as években volt tisz-
teket alkalmazott a legfontosabb hivatalok betöltésére – ele-
gendő, ha a miniszterelnökre, Ismet Inönüre gondolunk. A had-
sereg továbbá jelentős számban képviseltette magát a nemzet-
gyűlésben is: az 1920 áprilisában összeülő első nagy török nem-
zetgyűlés képviselőinek 15 százaléka a hadseregből került ki, ez 
56 képviselői helyet jelentett – ezzel a hadsereg volt a legna-
gyobb „érdekképviseleti csoport” a nemzetgyűlésben. Az elkö-
vetkező nagyjából 30 évben a hadsereg képviseletének aránya 
folyamatosan 20% körül mozgott.62 De ahogyan azt az előző fe-
jezetben láthattuk, a hadsereg nem kizárólag Kemal pártjában, 
hanem az ellenzéki pártban is nagy számban volt jelen. 

Ennek ellenére mégis sokan állítják azt, hogy Kemal célja a 
hadsereg politikai életből való tényleges kivonása volt: így tesz 
például Feroz Ahmad több művében, James Brown, és Daniel 
Lerner, valamint Richard D. Robinson is közös tanulmányuk-
ban. Ennek igazolására Musztafa Kemal egy 1909-ben Szaloni-
kiben, az Egység és Haladás Bizottságának ülésén (tehát még a 
világháború és a Török Köztársaság létrejötte előtt) elhangzott 
beszédét idézik, amelyben Kemal kijelenti: „Amíg a hadsereg tag-
jai a Bizottságban maradnak, nem építhetünk sem egy erős pártot, sem 
egy erős hadsereget. […] A hadseregre támaszkodó Bizottság nem tud 
gyökeret ereszteni a nemzetben. Ezért mindenekelőtt – lemondásokkal 
– el kell távolítanunk a hadseregből azokat a személyeket, akikre a Bi-
zottságban van szükségünk, illetve, akik a Bizottságban kívánnak ma-
radni, valamint törvényi szabályozásokkal akadályozzuk meg a hadse-
reg tagjainak a politikában való részvételét.”63 Ennek az elvnek a 
megvalósulását látják abban a törvényben, amelyet 1923 dec-
emberében fogadott el a török nemzetgyűlés: ez megtiltotta a 
hadsereg tisztjeinek, hogy a nemzetgyűlési választásokon 

 
62 JOHNSON 1982, 4. o. 
63 KARAKUS 2005, 22. o. 
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induljanak, azaz választaniuk kellett, hogy katonai vagy politi-
kai pozíciójuk a fontosabb. A törvény ugyanakkor engedé-
lyezte, hogy a már megválasztott nemzetgyűlési képviselők be-
töltsék mandátumukat, és csak szolgálati idejük lejárta után 
döntsenek – igaz, addig nem vehettek részt a parlamenti viták-
ban. A törvény hatással volt Kazim Karabekirre, valamint Ali 
Fuatra, az ellenzéki párt alapítóira, ugyanakkor Refet Bele, Ke-
mal, Ismet Inönü és több Kemalt támogató képviselő a helyén 
maradhatott.64 Ez a törvény azonban jól láthatóan elsősorban a 
kialakulóban lévő ellenzék ellen irányult – nem a teljes hadse-
reget akarta kizárni a politikából, csak azt, aki Musztafa Kemal-
nak ellentmond. 

A hadsereg politikában való szerepét, illetve annak fon-
tosságát mi sem bizonyítja jobban, mint Feroz Ahmad azon 
megállapítása, miszerint a hadsereg vezérkari főnöke „Fevzi 
Cakmak marsall – aki a korszakon át végig a kezében tartotta a török 
hadsereget – volt a politikai élet egyik legbefolyásosabb szereplője”, 
és akinek a támogatása elengedhetetlenül fontos volt ahhoz, 
hogy Atatürk halála után, 1938-ban Ismet Inönüt válasszák 
meg a köztársaság elnökévé. A hadsereg vezérkari főnöke 
1921-es kinevezését a Kemalhoz való lojalitásának köszön-
hette, és ez a lojalitása mindvégig megingathatatlan maradt. 
Cakmak gyakran jelen volt a miniszteri kabinet ülésein, és kö-
zeli kapcsolatban állt több politikai vezetővel is – így biztosí-
tani tudta a katonaság érdekeinek érvényesülését szinte bár-
mely kérdésben.65 

Bár az országot alapvetően civil intézmények irányították – 
a Köztársasági Néppárt, a nemzetgyűlés és az új hivatalok – a 
katonai és a civil szféra elválasztása nem volt teljes a korszak-
ban.66 A Török Köztársaság első két évtizedében a hadsereg 
nem avatkozott bele közvetlenül a politikába puccsok 

 
64 MANGO 2004, 400. o. 
65 HARRIS 1965, 60. o. 
66 KERSLAKE – ÖKTEM – ROBINS 2010, 94. o. 
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formájában – mint ahogyan tette azt a 20. század második felé-
ben – ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy távol maradt volna a 
politikai élettől. A hadseregnek megvoltak a lehetőségei, hogy 
közvetetten befolyásolják azt: a katonai háttérrel rendelkező 
tisztségviselőkön, a Köztársasági Néppárton, a nemzetgyűlésen 
és akár magán Fevzi Cakmakon keresztül. Kemal nem zárhatta 
ki teljesen azt a hadsereget a politikából, amelynek támogatá-
sára és lojalitására feltétlenül szüksége volt.67 Éppen ezért meg-
állapítható, hogy a hadsereg és a politika különválasztása a kor-
ban csak formális, látszólagos volt, ahogyan azt a korábban már 
idézett George S. Harris megfogalmazta. 

 
 

Összegzés 
 
Munkámban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az Osz-
mán Birodalomban, valamint a 20. század második felében tör-
tént látványos szerepvállalásaihoz képest a török hadsereg mi-
lyen szerepet töltött be az 1920-30-as évek Török Köztársaságá-
ban. A szakirodalom általában kevesebb figyelmet fordít erre a 
két világháború közötti időszakra; illetve sok helyen megjelenik 
az a gondolat, miszerint a hadsereget ez idő alatt Musztafa Ke-
mal szándékosan a háttérbe szorította. 

Ezzel szemben én arra a megállapításra jutottam, hogy a 
hadsereg csak látszólag szorult a háttérbe, a valóságban rend-
kívül fontos szerepet töltött be az állam életében, valamint a tö-
rök belpolitikában. A hadsereg nélkül maga a köztársaság sem 
jöhetett volna létre, tekintve, hogy a függetlenségi háború meg-
vívására és az első világháborút lezáró béke megváltoztatására 
kizárólag a katonaság volt képes. A háborús győzelmet köve-
tően pedig a politikai élet és a hadsereg szorosan összefonódott, 
annak minden területén jelen volt a katonaság.A háborús győ-
zelem a hadseregnek a politikai életben való ilyen mértékű 

 
67 HARRIS 1965, 56. o. 
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szerepvállalását legitimálta is: erre feltétlenül szükség volt, hi-
szen ez már nem az Oszmán Birodalom volt. Kemal egy mo-
dern, nyugati mintán alapuló államot akart létrehozni, ahol a 
katonaság nem avatkozhat bele az állam életébe – a török had-
sereget azonban óriási tisztelet övezte, így nem kérdőjeleződött 
meg annak belpolitikai aktivitása sem. 

A török hadsereg első és egyben legfontosabb feladata a 
korszakban Kemal támogatása – a hozzá való hűség megkérdő-
jelezhetetlen volt. Kemalnak mélyreható reformjai véghezvite-
léhez elengedhetetlenül szüksége volt a hadsereg lojalitására, a 
török hadseregben pedig a mai napig él az a tudat, miszerint ők 
a kemali alapelvek védelmezői, és amennyiben ezeket sérülni 
látják, joguk van beavatkozni a politikába. A hadsereg ugyan-
akkor hozzájárult ezeknek az elveknek, alapértékeknek, illetve 
valamelyest a reformoknak a terjedéséhez is: Kemal a katonasá-
got mint a fiatal férfiak ideológiai nevelésére alkalmas intézetet 
is kihasználta. Ezzel egy időben a katonás nevelés megjelent az 
állami kézbe vett oktatási intézményekben is – minden török 
diákot felkészítettek a katonáskodásra és beléjük nevelték a tö-
rök hadsereg tiszteletét. 

A hadsereg a rendszer egyik legnagyobb belső ellenzékét, a 
kurdokat is féken tudta tartani. A Török Köztársaság legna-
gyobb lélekszámú kisebbsége, amely ellenállt a kemali naciona-
lista politikának, illetve amelynek érdekeit sértette több kemali 
reformintézkedés – többek között a vallási iskolák bezárása – 
többször fellázadt a korban. Ezeknek a felkeléseknek a leveré-
sére és ezzel az ország területi integritásának megőrzésére szin-
tén csak a hadsereg volt képes. 

Azonban, amint azt láttuk a Haladó Köztársasági Párt ese-
tében, a hadsereg sem támogatta minden esetben Kemalt: a kor-
szak egyetlen valódi ellenzéki pártjának alapítói, illetve vezetői 
mind a függetlenségi háborúban Kemal mellett harcoló katona-
tisztek voltak, tagjainak pedig nagyjából 44 százaléka került ki 
a hadsereg soraiból. Éppen ezért, a hadsereg ilyen jelentős 
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támogatása miatt volt olyan veszélyes ez a párt Atatürk szá-
mára – ezért az azzal való gyors leszámolás is rendkívül fontos 
volt. 

Felmerül a kérdés, hogy a látszólag a katonaságot a politi-
kából kizáró 1923. decemberi törvény nem igazolja-e a hadsereg 
háttérbe szorítását – véleményem szerint nem. Ez a törvény 
ugyanis az éppen formálódó ellenzék ellen jött létre, Kemal és 
elvtársainak nagy része megtarthatta pozícióit mind a hadse-
regben, mind a kormányzatban, illetve a nemzetgyűlésben – 
Kemal tehát csak azokat a katonákat zárta ki a parlamentből, 
akik nem voltak kellően lojálisak hozzá. A hadsereg, mint azt 
láthattuk, rendkívül nagy befolyásolási képességekkel rendel-
kezett: képviselői jelen voltak a legfelsőbb vezetői körökben, a 
pártban, a nemzetgyűlésben, az új bürokratikus intézmények-
ben, vezetőjük, Fevzi Cakmak pedig a politikai élet egyik leg-
befolyásosabb szereplője volt. 

Összességében elmondható, hogy a kemali köztársaság 
nem csak, hogy nem jöhetett volna létre a hadsereg segítsége 
nélkül, de ebben a formában való fennmaradása, illetve a ke-
mali célok megvalósítása minden bizonnyal lehetetlen lett 
volna a hadsereg támogatása nélkül. A hadsereg az élet minden 
szférájában jelen volt, és talán nem túlzás azt állítani, hogy fon-
tosabb szerepet játszott a két világháború közti Törökország-
ban, mint a 20. század második felében – de legalábbis ugyan-
olyan fontosságú volt, még ha a látszat mást mutat is. Tanulmá-
nyomat Karabekir Akkoyunlu szavaival szeretném zárni, ami 
jól mutatja, milyen fontos szerepet is játszott valójában (és ját-
szik napjainkban is) a török hadsereg az állam életében: „amíg a 
határ az állam és az emberek között jól látható, addig a hadsereg sze-
repe az államban homályos marad. Közvetett értelemben a hadsereg – 
a politikai élet feletti pozíciójával, és más állami intézmények feletti 
befolyásolási képességével – maga az állam Törökországban.”68 
 

 
68 AKKOYUNLU 2007, 23. o.  
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VÁRDAI LEVENTE 
 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ HATÁSA 
A LEVENTEINTÉZMÉNY LÉTREJÖTTÉRE 

ÉS PROGRAMJÁRA 
 
 

Bevezetés 
 
A két világháború közötti Magyar Királyság területén a legna-
gyobb ifjúságnevelő szervezet a leventeintézmény volt. Már a 
dualizmus idején felmerül egy ilyen profilú állami szervezet lét-
rehozása, de az első világháború kezdete megakasztotta ezt a 
folyamatot. A trianoni békeszerződés tárgyalásával párhuza-
mosan azonban újból napirendre került a téma. A katonai kor-
látozásokon túl az adta meg a döntő lendületet az államifjúság 
létrehozására, hogy az ország revíziós céljai és egy esetleges 
második Trianon elkerülése megkövetelte az egységes ifjúság-
nevelést. Az 1921. évi LIII. törvénycikkel indult el az intézmény 
törvényi kereteinek kidolgozása, mely nagyobb lendületet 
1924-ben kapott. Kezdetben a „leventekötletesség” – mely számos 
elfoglaltságot takart és jelentős időt kívánt – az iskolát elhagyó 
fiúkra vonatkozott, amíg elérték a 21 éves életkort. A levente 
nevelési célkitűzéseibe tartozott a testi nevelés, hazafias neve-
lés, valláserkölcsi nevelés, népművelés és a katonai alapismere-
tek közvetítése. Az intézménynek tényleges kapcsolata volt a 
hadsereggel, a Honvédelmi Minisztérium befolyást gyakorolt 
rá.1 Az intézmény indulásakor és működése közben is számos 

 
1 A befolyás mértékéről eltérő vélemények vannak. Attól is függ, hogy melyik 
időszakra vonatkozóan tesszük fel a kérdést. A szervezet felállításakor az 1920-
as évek elején, vagy a második világháború kitörésének évében, 1939-ben. 
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nehézséggel küzdött, de taglétszáma 1943 végére2 már megkö-
zelítette a 1.300.000 főt.3 Ez az ország akkori népességének hoz-
závetőlegesen 10 %-át jelentette, míg a fiatalkorú lakosság 
szinte egészét. A tanulmány a Horthy-korszak hétköznapjaiban 
jelenlévő és a fiatalság életét nagyban befolyásoló szervezet 
előzményeire, létrejöttére és főbb nevelési célkitűzéseire fóku-
szál. Mindezeket az első világháború és a trianoni korlátozások 
is alakították, így ezek hatása mentén elemezzük a szervezetet. 

A bevezető után azonban fel kell tennünk a következő kér-
dést. A hadtörténet tárgykörébe tartozhat-e egy állami ifjúság-
nevelő szervezet és annak a tagságára gyakorolt hatása? Arra 
már utaltunk, hogy a háborús események közrejátszottak a le-
venteintézmény felállításában. Bár ha a háború hatása jelentős 
is a szervezet életétére, ezt csak közvetett hatásnak tekinthetjük. 
Belefér ez a kérdésfelvetés a hadtörténetírás kereteibe? Mielőtt 
a választ megadnánk a kérdésre, röviden kitérünk arra, hogy a 
történészek hogyan vélekednek a hadtörténetírás témájáról. 

A hadtörténet fogalmának meghatározása nehézkes kér-
dés. Különböző kutatók rendszerint eltérően definiálták a tudo-
mányág fogalmát.4 Országunkban az elmúlt évtizedben kiala-
kult egy diskurzus arról, hogy a 21. században milyennek kel-
lene lennie a hadtörténetírásnak, mire kell koncentrálnia.5 A vi-
tába bekapcsolódó történészek rendszerint amellett érveltek, 
hogy a hazai hadtörténetírásnak el kell mozdulnia a háborúk, 
fegyverek és csaták vizsgálatától, elemzésétől (természetesen ez 
önmagában túlzottan leegyszerűsített felfogása a hadtörténet-
nek, ennél jóval összetettebb már eredeti érdeklődési köre is), 

 
2 Hozzátartozik a képhez, hogy az 1939. évi II. törvénycikk megnövelte a le-
ventekötelesség korhatárát 23 évre. Illetve a háború alatt önkéntes alapon a 
fiatal lányok is csatlakozhattak a szervezethez. 
3 Dr. Blasszauer Róbert: Az IHNETOV munkanaplója, Vitéz Béldy Alajos ve-
zérezredes Hadtörténelmi Levéltárban őrzött irataiból 1941–1943, Budapest, 
2002. 15. jegyzet.  
4 ÁCS 2015, 14–25. o. 
5 A vitáról bővebben: ZACHAR 2006 és ÁCS 2006. 
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és a háború társadalmi vonatkozásaira kell fókuszálnia.6 Nem-
zetközi szinten már a 20. század közepén elindult ez a folyamat, 
amelyben a társadalomtörténeti megközelítést alkalmaztak a 
hadtörténelmi kutatásokban.7Így a háború – amely eredetileg a 
diszciplína fő profilját jelentette – nem a vizsgálatok konkrét 
tárgyává, hanem a társadalomi folyamatok közvetett okává 
vált.8 Ezt az iskolát new military history-nak szokták nevezni, 
amely kezdetben az Egyesült Királyságban és az Amerikai 
Egyesült Államokban terjedt el, de mára világszerte alkalmaz-
zák ezt a megközelítést.9 Az egyéni történelmek kutatásának ki-
alakulása is illeszkedik a new military history felfogásába. Az 
1970-es években John Keegan munkássága része volt a meg-
újuló hadtörténelemírásnak, ahol a kutató az egyéni helyze-
tekre, szerepvállalásokra helyezte a hangsúlyt.10 

Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy a hadtörténet keretei 
közé foglalható tanulmányunk témája. A new military history 
irányzathoz kapcsolódva vizsgáljuk meg azt, hogy az első vi-
lágháborús vereség milyen hatással volt az állami ifjúságnevelő 
szervezet létrejöttére, nevelési profiljára és tagságának életére. 
Az intézmény dualizmuskori előzményeivel kezdjük, majd a 
trianoni békeszerződés hatásával folytatjuk. Végül a nevelési 
koncepcióval foglalkozunk, illetve azzal, hogy a leventék kép-
zésének milyen alkalmai léteztek. Hogyan is gyakorolt hatást a 
békeszerződés az ország lakosságára, a hadseregre és a leven-
teintézmény létrehozására? 
  

 
6 ZACHAR 2006, 168. o. 
7 POLLMANN 2008, 120.o. 
8 Uo. 121. o. 
9 Lásd bővebben: CIPINO 2007 és MORILLO – PALKOVIC 2010. 
10 Például: KEEGAN 2013. 
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Szervezeti előzmények és a trianoni békeszerződés hatása a 
szervezetre 
 
A bevezetőben már megjelent, hogy a HM volt az, amely a du-
alizmustól kezdődően állandóan képviselte azt az álláspontot, 
miszerint az ifjúságot katonailag előképzésben kell részesí-
teni.11 Ennek apropóját az 1868-as véderőtörvény módosítása 
adta, ekkor csökkentették a tényleges katonai szolgálat idejét.12 
Ezt kompenzálta az 1868. évi 38. törvénycikk13, mely értelmé-
ben beépítették a tantervbe a testnevelést mint tantárgyat és a 
katonai alapismereteket. Itt merült fel először az ország törté-
netében, hogy a testnevelés tantárgyat a katonai előneveléssel 
valamilyen szinten együtt oktassák.14 De ezek a rendelkezések 
a gyakorlatban nem valósulhattak meg az egész országra kiter-
jedten, mert pénzügyi keretei nem voltak biztosítva. Így ez a 
kezdeményezés éveken keresztül csak papírforma maradt.15 

Ezek után az Osztrák-Magyar Monarchia időszakából a 
katonai előneveléshez köthető ifjúsági programok a lövésztan-
folyamokra és a lövészversenyekre szűkültek le. Ezeket igen 
alacsony számban és az ország területén egyenetlenül elosztva 
valósították meg. Az első világháborút megelőzően miniszté-
riumi szinten folyt egyeztetés arról, hogy a gyakorlatban mi-
lyen módon és mely érdekek mentén lehetne létrehozni egy 
állami ifjúságnevelési szervet. A háború kitörésével az 

 
11 Tornay Károly 1936-ban megjelent kötetében foglalkozik röviden a levente-
intézmény létrejöttének előzményeivel. Gergely Ferenc és Kiss György közös 
kutatásuk során (1976) részletesen foglalkoztak azzal, hogy bemutassák az in-
tézmény létrejöttének előzményeit. 
12 1868/XL. 
13 1868/XXXVIII. 
14 GERGELY – KISS 1976, 11. o. 
15 ARY 1927, 43–44. o. 
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egyeztetés – amelyben több érdekcsoport is képviseltette ma-
gát – megszűnt.16 

Az első világháború és annak lezárása számos változást ho-
zott az ország lakosságának és az államnak a mindennapi élet-
ében. Itt említhető a határok megváltozása, a közúthálózat je-
lentős részének rongálódása, a lakások és az állatállomány je-
lentős részének elpusztulása stb. Itt témánk vizsgálata kapcsán 
csak a békeszerződés katonai vonatkozásaival foglalkozunk. 
Összességében a honvédség olyan – nemzetközileg meghatáro-
zott – keretek közé szorult, ahol nehéz volt ütőképes hadsereget 
létrehozni. Nem lehetett nyíltan fegyverkezni, a fiatalok bevo-
nása a honvédség kötelékébe nehézkessé vált. A trianoni béke-
szerződés V. részének 103-104. paragrafusában ez olvas-
ható:„Az általános katonai védkötelezettség Magyarországon meg-
szűnik. A magyar hadsereg felállítása és kiegészítése a jövőben csak 
önkéntes kötelezettség útján fog történni […] A magyar hadsereg ka-
tonai erejének összege, nem haladhatja meg a 35 000 embert, beleértve 
a tiszteket és pótkeretek csapatait is…”17 

Ezek és a további rendelkezések lehetetlenné tették a kato-
nás nevelés nagyobb volumenű megvalósulását. Továbbá a 
megengedett 35.000 fős maximális hadsereg létszámot sem tud-
ták feltölteni.18 Ennek hátterében is megtaláljuk a háborút, hi-
szen az ott tapasztalt szörnyűségek, a háborús károk és a hadi-
rokkantak formálták az emberek véleményét és viszonyát a há-
borúhoz. Ez a trianoni kényszerhelyzet is előmozdította a le-
vente létrehozását. 

A HM-nek érthető módon az volt az érdeke, hogy minél 
ütőképesebb, képzettebb és magasabb létszámú hadsereget ál-
lítson fel. Ez a védelmi szempontok mellett a revíziós 

 
16 Bővebben információt a szervezet dualizmuskori előzményekről itt találha-
tunk: GERGELY – KISS 1976, 12–13. o. 
17 Uo. 1976, 36. o. 
18 DOMBRÁDY 2012, 73. o.  
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törekvések kivitelezéséhez is szükségesnek látszott.19 Az első 
világháborút követően a Magyar Királyság helyzete külpoliti-
kailag instabil volt, a környező országok ellenszenvvel viseltet-
tek iránta. A nemzetközi korlátozások érvénybe lépése miatt a 
HM nem tudta intenzíven fejleszteni állományát a Trianont kö-
vető években. Ennek felügyeletét látta el a Katonai Ellenőrző Bi-
zottság, mely 1927-ig állomásozott az országban. A kialakult 
helyzet feloldására vagy kijátszására egy jó lehetőség kínálko-
zott, ha a HM támogatja az állami ifjúságnevelési szerv létreho-
zását és részt vesz a nevelési profil kidolgozásában. Tehát a bé-
keszerződés okozta helyzet elősegítette a szervezet megalkotá-
sát. A katonaság elképzelését külföldi példák is megerősíthet-
ték, mert Európa más országaiban is voltak hasonló törekvé-
sek.20 Példának itt felhozható az akkori olasz hadügyminiszter, 
Bonomi21 nyilatkozata a témában 1920-ban:„A katonaság előtti 
nevelés az elemi és középiskola átszervezését – a fizikai nevelés fejlesz-
tésével – teszi szükségessé. A testedzés, a premilitáris előkészítés min-
dennemű magántörekvésének szabadsága biztosítandó…”22 

Az állami ifjúságnevelő szervezet felállítását nem kizárólag 
a honvédelmi érdekeket hangoztatók támogatták. A 20. század 
elején a városok fejlődésének hatására egyre több ember kötő-
dött a városokhoz. Az ottani életforma nyomán sokan felismer-
ték a sport és az egészséges életformára való törekvés fontossá-
gát. Civil szerveződésekként számos sport klub alakult. Ráadá-
sul a politikai vezetés is támogatta a sporttevékenységet, hiszen 
a trianoni békeszerződés következtében a sportdiplomácia fon-
tos eszközévé vált a külpolitikailag erősen elszigetelt 

 
19 A revízió és az irredentizmus áthatotta az ország két világháború közötti 
életét, nemcsak a politikának, hanem a hétköznapi életnek a részét is képezte. 
Lásd bővebben: ZEIDLER 2002. 
20 GERGELY – KISS 1976, 19. o. 
21 Ivanoe Bonomi (1873-1951), olasz politikus, az első világháború alatt és azt 
követően több miniszteri pozíciót töltött be, később rövid ideig miniszterel-
nökként is tevékenykedett. 
22 GERGELY – KISS 1976, 29. o. 
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országnak.23A Horthy korszak idején a sporttevékenységek 
gyakorlása egyre jobban elterjedtté vált a lakosság körében.24 

Az 1921. évi LIII. törvénycikkel – azaz a testnevelési törvén-
nyel – indult az intézmény kereteinek jogszabályi kidolgozása. 
Az Országos Testnevelési Tanács intézte – egyéb feladatai mel-
lett – a leventeintézmény ügyeit is. Bár a törvény megszületését 
követően közvetlenül elindult a leventecsapatok megalakulása, 
a jogszabályi háttér kidolgozatlansága miatt több helyen csak 
az évtized második felében alakultak meg a leventecsapatok, 
ahol a gyakorlatban a leventeképzés folyt. 1924-ben kapott len-
dületet a szervezet fejlődése, amikor az 1921-es kerettörvény 
részletező utasítását kiadták. 1925-ös évről jelent meg először a 
Magyar Sport Almanach az Országos Testnevelési Tanács gon-
dozásában.25 Ebben az évkönyvben évente tájékoztattak arról, 
hogy milyen volt a magyar sport helyzete az előző évben. Itt 
számoltak be minden évben a leventeintézményről is: hogyan 
áll a szervezet kiépülése, országos lefedettsége. Rendszerint 
megfogalmaztak hiányosságokat is, amelyeken javítani szándé-
koztak. Ilyen terület volt például a leventeotthonok felállítása, 
sportlétesítmények építtetése és helyi szintű sportversenyek 
szervezése. 
 
 

Nevelési csomópontok és képzési alkalmak 
 
Miután röviden ismertettük a leventeintézmény létrejöttének 
előzményeit, körülményeit és a trianoni békeszerződés ser-
kentő hatásait az intézmény létrehozására, a szervezet pedagó-
giai programjára térünk át. A levente programja nem készült el 
teljes mértékben a testnevelési törvény elfogadásának napjáig, 

 
23 DORKA 2004, 112–116. o. 
24 SZENDI 2002, 81. o. 
25 ZUBER 1926. 
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azt követően is folyamatosan fejlesztették és alakították.26 A tri-
anoni békeszerződés nyomán kialakult lelkiállapot és az or-
szágban uralkodóvá váló keresztény-nemzeti diskurzus hatásai 
is érezhetőek az alábbi célkitűzéseken. 

Ha csoportosítani kívánjuk a leventeintézmény nevelési 
célkitűzéseit, akkor a következő öt fókuszt találjuk: testi nevelés, 
hazafias nevelés, valláserkölcsi nevelés, népművelés, katonai alapisme-
retek. A nevelési célok kategorizálását a szervezet vezetése vé-
gezte el. Tanterveikben, oktatási segédleteikben is ez a felbontás 
szerepelt.27 Ezek voltak azok a főbb területek, amelyeken ke-
resztül fejleszteni kívánták tagságukat, a magyar ifjúságot. A 
pedagógiai program kialakításakor igyekeztek figyelembe 
venni a rendelkezésre álló korabeli magyar, illetve nemzetközi 
szakirodalmat. Másrészről az intézmény maga is állított elő – 
elsősorban a leventeoktatók számára – kiadványokat, folyóira-
tokat és oktatási segédleteket.28 

A levente nevelési területeinek felvillantása támpontot ad 
ahhoz, hogy lássuk; a leventeintézmény programja nem egysze-
rűen csak a katonai alapismeretekre szorítkozott, bár kétségte-
lenül fontos részévé vált ez is. Több érdekcsoport elképzeléseit 
ötvözve alakult ki egy komplex nevelési program. Tehát a HM 
nem kizárólagos győztese az intézmény felállításának, hiszen 
az állami oktatás támogatására is szolgált a szervezet felállítása. 
A sportkultúrát terjesztő civil csoportok lehetőséget láttak a 
szervezet megalakulásában. A történelmi egyházak jól profitál-
hattak az országos szervezet felállításából. A továbbiakban arra 

 
26 Érdekesség, hogy a pedagógiai program és módszerek kidolgozásakor a 
Magyar Cserkész Szövetség programjából sokat merítettek. Ezt a kapcsolatot 
támasztja alá, hogy a cserkész tíz törvény mintájára levente tízparancsolatot 
alkottak, illetve hasonló struktúrájú próbarendszert alakítottak ki. 
27 TORNAY 1936, 44, 241. o. 
28 Ezekről a kiadványokról részletesen tájékozódhatunk itt: TORNAY 1936, 
44., 185., 189. o. Továbbá itt megtalálható a Levente című folyóirat jellemzése 
is, amelynek ismerete fontos adalék lehet a témában. 
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helyezzük a fókuszt, hogy a leventeköteles fiatalok életét mi-
lyen módon határozta meg a szervezet és annak programjai. 

Az ifjúságnevelő intézmény programjain a leventeképzés 
gyakorlati részével találkoztak a fiatalok. Az elméleti koncep-
ciók és nevelési célok mentén ezeken az alkalmakon a levente-
oktatók vezették a képzést. Ebben a fejezetben arról írunk rövi-
den, hogy milyen programokat vont magával a leventeköteles-
ség. Látni fogjuk, hogy a leventék naptárában számos ponton 
szerepelt valamilyen leventeprogram. Ezt követően arra térünk 
ki, hogy mennyiben határozhatta meg a fiatalok társadalmi 
helyzete a leventeképzés mivoltát. 

Két kategóriára oszthatjuk a leventék programjait. Az első 
csoportba a rövid időintervallumú programok tartoztak. Heti 
rendszerességgel, többnyire vasárnap tartottak kétórás le-
ventegyűléseket. Itt jó időben gyakorlati képzés zajlott, ame-
lyeken rendszerint a tömegsportok is előkerültek. Kedvezőt-
len időjárási viszonyok között elméleti képzésre kerülhetett 
sor, de eleinte előfordulhatott, hogy ilyenkor elmaradt a talál-
kozó. A téli leventeéletről olvashatunk a már említett Magyar 
Sport Almanachban: „Az őszi hidegebb napok beálltával megszű-
nik a gyakorlati időszak és megkezdődik a téli foglalkozás, de azért 
szép napokon még most is kivonul a leventesereg a szabadba egy kis 
futásra, játékra, atlétikára. A fősúlyt azonban az elméleti oktatásra, 
színdarabokra és műkedvelő-előadások betanulására, mulatságok 
rendezésére helyezik.”29 

Rövidebb programok körébe tartoztak még a különböző 
helyi, regionális és országos szintű versenyek, ahol a levente-
csapatok tagjai vettek részt. Továbbá az ünnepségek és felvonu-
lások, amelyek gyakran a kormányzó név-, illetve születésnap-
jához kötődtek.30 Ezekről szép számban találunk tudósításokat 
a fennmaradt filmhíradók között. 

A második kategóriába a hosszabb időintervallumot 

 
29 SCHILLER 1927, 186. o. 
30 TURBUCZ 2014, 168–170. o.   



Az első világháború hatása a leventeintézmény létrejöttére… 

298 

felölelő programok, az úgynevezett nyári leventetáborok tar-
toztak. Itt részesültek a legintenzívebb kiképzésben a levente-
köteles fiatalok, két-három héten keresztül természeti környe-
zetben gyakorlatoztak. Ilyen körülmények között biztosan ki-
alakultak bajtársi, baráti kapcsolatok is a leventék között. Az 
ilyen hosszú táborhoz való viszonya egy fiatalnak igen sokrétű 
lehetett, már társadalmi helyzete miatt is. Egy városi, munka-
nélküliségtől szenvedő munkás legénynek az itt nyújtott ellátás 
és a természeti környezet felüdülést jelentett. Itt az előírásoknak 
megfelelően sokszínűen és tartalmasan alakították ki a leventék 
napi rutinját.31Természetesen voltak olyanok is, akik e kötele-
zettség alól igyekeztek kibújni, akár családi nyomás hatására. 
Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a leventekötelesség 
nem kizárólag a fiatalokra korlátozódott, hiszen a családok éle-
tére is hatással lehetett. 
 
 
A leventeképzés arcai 
 
A leventeintézmény egyik fontos jellemzőjének tekintjük a 
sokszínűséget, hiszen a magyar társadalom minden rétegének 
fiataljai kapcsolódtak hozzá, bár kezdetben az iskolán kívüli 
ifjúságot célozta meg.32 Az 1939-es évben megjelent új végre-
hajtási utasítással a társadalom egy újabb csoportját vonta be 
a leventekötelesek közé. Ezt a végrehajtási utasítást követően 
az iskolai oktatásban résztvevő fiatal fiúkat is leventeképzés-
ben kellett részesíteni.33 E döntéssel a leventeintézmény a 

 
31 STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK 1932, 432–433. o. 
32 Kezdetben a zsidó ifjúságot is kötelezték az intézményben való részvételre, 
de a zsidótörvények bevezetése a leventeintézményre is hatással voltak. A zsi-
dóság és a levente kapcsolatáról bővebben: GERGELY – KISS 1976. 203–209. o. 
33 Ezt a helyzetet számos iskola, illetve pedagógus nem fogadta szívesen. A 
megfelelő oktatók hiánya és a tanulók túlterhelése mellett felhozták azt az ér-
vet is, hogy az iskolai és az iskolán kívüli fiatalság együttes nevelése veszélyes 
talaj. Bővebben például: SZALKAI 1941. 
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magyar társadalom egyre nagyobb részének életére gyakorolt 
hatást. A második világháború alatt, ha minimális szinten is, 
de a fiatal lányokat is bekapcsolták a szervezetbe. A korabeli 
egyházak magyar vezetői nem igazán támogatták az lányok 
kötelező jellegű bevonását a leventeintézménybe, ám a háború 
által megkövetelt hátországi feladatok ellátására a politikai ve-
zetés tagjai szükségesnek látták a fiatal női lakosságban rejlő 
humánerőforrás felhasználását. Ezért a háború alatt a lányok-
nak önkéntes alapon biztosítottak lehetőséget a szervezethez 
való csatlakozásra, ahol például egészségügyi feladatokat lát-
hattak el.34 

Országos szervezet lévén a tagságban voltak fővárosi, vá-
rosi, falusi és tanyasi leventék. A különböző méretű települések 
eltérő infrastruktúrával rendelkeztek, így ebből adódóan eltéré-
sek tapasztalhatóak a tényleges képzési programban. Tovább 
színesíti a képet az tény, hogy a sportfelszerelések eloszlása or-
szágos szinten nem volt egységes, nem mindenhova jutott pél-
dául céllövőpuska vagy uszoda. Másrészről például a városi 
munkásság és a falusi parasztság életciklusa számos eltérést 
mutatott. Ekörülményekből adódóan nehéz általánosságban 
nyilatkozni a leventék kiképzéséről, hiszen számos eltérést ge-
neráltak a helyi viszonyok, attól függően, hogy hol és milyen 
helyzetben éltek az egyes leventék, más-más valósulhatott meg 
az előírtakból. 

Ary Lajos A levente kiképzése című könyvében számos 
sportághoz nyújt oktatási segédletet. A kiadványt elsősorban 
a leventeoktatóknak szánták. Következzen itt egy, a mű tarta-
lomjegyzékéből merített felsorolás: akadálytorna, akadályfu-
tás, labdarúgás, talajtorna, céllövészet, birkózás, ökölvívás, 
szertorna, atlétika és úszás.35 Látható, hogy a felkínált paletta 
a leventék sportképzése kapcsán igen széles. Ám nagymérték-
ben a lakhely határozta meg azt, hogy ténylegesen milyen 

 
34 ÁRVAI 2013 és GERGELY – KISS 1976, 217–223. o. 
35 ARY 1927 előszó, oldalszám nélkül. 
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képzésben részesülhettek az egyes leventék. „a vezetőség pedig 
egyre újabb sportágakat kapcsol a kiképzés menetébe…”36 – olvas-
hatjuk 1935-ből egy cserkészlapban, ahol a leventeintézményt 
méltatják fennállásának évfordulóján. Ez a gyakorlatban úgy 
valósult meg, hogy az ország egy-egy pontján létesítettek csak 
megfelelő helyszínt az újabb sport művelésére. Ugyanott ol-
vashatjuk, hogy „…a somogymegyei leventék megirigylik a mada-
rakat és felcsapnak vitorlázó-repülőknek…”37 Magától értetődő, 
hogy a leventék legnagyobb része nem kaphatott repülős ki-
képzést ekkor, sem Somogy megyében, sem az ország más te-
rületein. A források szerint számos helyen működtek leven-
tezenekarok, énekkarok – amelyek fellépéséről a sajtó is rend-
szerint beszámolt –, de ez még nem jelenti azt, hogy minden 
településen zenéltek volna együtt a fiatalok. Hasonló módon 
léteztek ugyan lovas levente csoportok, de ezen a téren sem 
minden levente képezhette magát az intézmény keretein be-
lül.38 
 
 
Összegzés 
 
A leventeintézmény tagságába – ahogyan azt már korábban is 
írtuk – az ország fiatal lakosságának szinte egészét bevonták. 
Az érintett fiataloknak a leventekötelességből adódóan számos 
intézményi programon kellett megjelenniük, ahol a nevelési 
célkitűzések mentén szervezték meg számukra a kiképzést. 
Utaltunk arra, hogy a nevelési koncepció megszületésére hatás-
sal volt a trianoni békeszerződés és az annak következtében ki-
alakult lelkiállapot (pl. irredenta kultusz, revizionizmus). Ez 
alapján elmondható, hogy a háborúhoz kötődően létrejövő in-
tézmény lényeges mértékben határozta meg a lakosság 

 
36 SZTRILICH 1935, 9. o. 
37 Uo. 9. o. 
38 GERGELY – KISS 1976, 73. o. 



Várdai Levente 

301 

jelentősrészének hétköznapjait a szervezet kötelező jellege mi-
att. Úgy véljük, hogy a téma a hadtörténet vizsgálódásának te-
rületébe tartozik, hiszen hadi események hatására a társadalom 
élete átalakuláson ment keresztül, illetve a szervezet tagságá-
nak egész éven átívelő képzési programjának részét képezte az 
elkövetkezendő háborúra való felkészülés. A katonai program 
eleinte halványabban, majd egyre markánsabban jelent meg a 
leventék képzésében. A második világháború kitörésével pár-
huzamosan a képzés fókuszába a háborúra való felkészítés ke-
rült. 

Igyekeztünk megjeleníteni azt, hogy az egységes állami if-
júságnevelő szervezet létrehozására már az első világháborút 
megelőzően megfogalmazták az igényt. Erről a kérdésről szóló 
diskurzus egyik – de nem kizárólagos – részvevője volt a had-
ügyminisztérium, mert érdeke fűződött ahhoz, hogy az ország 
lakossága (fiatalsága) katonai potenciállal rendelkezzen. Tehát 
a trianoni békeszerződésben foglalt megszorítások következ-
ményei nem egyedüli indokai az intézmény felállításának, de 
mindenképpen serkentették a szervezet létrehozását. 

Az intézmény nevelési céljai nem kötődtek kizárólagosan a 
katonai alapismeretekhez, megjelentek benne más érdekcso-
portok tematikái is. Az intézmény létrehozása konkrétan egy 
háborúhoz,az azt követő helyzethez és annak megváltoztatásá-
hoz köthető. A leventeintézmény tevékenysége az 1940-es 
évekre az ekkor zajló háború miatt sokkal közelebb került a ka-
tonaság érdekeihez, mint azt megelőzően. Így számos leventét 
vontak be a magyarországi hadműveletekbe. A második világ-
háború lezárásával az intézményt is felszámolták, hasonló pro-
filú szervezetet nem állítottak fel sem az átmenet időszakában, 
sem azt követően. 
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BENE KRISZTIÁN 
 

HAMERLI PETRA:  
MAGYAR–OLASZ DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK 

ÉS REGIONÁLIS HATÁSAIK 
(1927–1934) 

(recenzió) 
 
A kötet szerzője Hamerli Petra, a Pécsi Tudományegyetem Politi-
katudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egye-
temi adjunktusa, aki graduális és részben posztgraduális tanul-
mányait is a Pécsi Tudományegyetemen végezte el. Olasz–törté-
nelem tanári szakirányú alapdiplomája után történelemből szer-
zett mesterfokozatú oklevelet, ezt követően pedig co-tutelle szer-
ződés keretében az Università degli Studi di Roma „La Sapienza” 
„Storia dell’Europa” és a Pécsi Tudományegyetem Interdiszcipli-
náris Doktori Iskola „Európa és a Magyarság a 18–20. században” 
doktori programjainak hallgatója volt. E képzéseken folytatott ta-
nulmányai után 2018-ban védte meg summa cum laude minősí-
téssel a jelen kötettel azonos című doktori értekezését. A könyvvé 
formált doktori disszertáció elkészítése mellett a szerző több tucat 
tudományos konferencián adott elő magyar, angol és olasz nyel-
ven, miközben ötvennél is több publikációt jegyzett különböző 
hazai és nemzetközi folyóiratokban és tanulmánykötetekben, ami 
garanciaként szolgál az olvasó számára, hogy egy nagyon jól fel-
készült, kiemelkedően szorgalmas fiatal kutató első kötetét veheti 
a kezébe, amely elmélyült kutatások eredményeit tartalmazza. 

A kötet témája nem illeszkedik a jelenleg divatosnak tekint-
hető történetíró trendekbe, amelyek sok szempontból túlhala-
dottnak tekintik a klasszikus diplomáciatörténeti megközelítést 
és ehelyett inkább különböző részterületek elemző bemutatására 
törekednek. Meggyőződésem szerint a szerző jól teszi, hogy 
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szakít ezzel a felfogással, hiszen a diplomáciatörténetet csak ak-
kor érdemes a háttérbe szorítani és másra koncentrálni, ha már 
mindent tudunk róla és érdemi új információval nem szolgálha-
tunk. Ebben az esetben azonban nyilvánvalóan nem ez a helyzet, 
hiszen a szerző a Magyarország és Olaszország között fennálló 
több évszázados diplomáciai kapcsolatrendszer egy meghatá-
rozó fejezetét rendkívül alaposan, ismereteinket gyarapítva mu-
tatja be. 

A szerző részletesen ismerteti az előszóban, hogy miért ép-
pen az 1927 és 1934 közötti hétéves periódust állította a vizsgála-
tai középpontjába, amelyből világosan kiderül, hogy a két világ-
háború közötti korszak egyik legizgalmasabb időszakát járja 
körbe. Ekkor a magyar és az olasz fél közötti diplomáciai kapcso-
latok még számos különböző politikai forgatókönyv lehetőségét 
magukban rejtették, amelyek érdemben befolyásol(hat)ták volna 
a közép-európai régió egy jelentős részének sorsát, tehát még nem 
állt fenn az a későbbi majdnem totális kényszerpálya, amely egy 
német dominanciájú hatalmi helyzetre épült. A meglévő törté-
nelmi ismereteink fényében furcsának tűnhet, hogy ekkor még 
úgy tűnt, reális lehetőség van arra, hogy a magyar-olasz együtt-
működés eredményeként meg lehet állítani Németország politi-
kai terjeszkedését, mindemellett a térség felett érvényesülő olasz 
befolyással valósulhat meg a magyar határok revíziója is, ugyan-
akkor a szerző meggyőzően mutatja be ezt a különleges diplomá-
ciai helyzetet. A kötetnek további nagy érdeme – ami a szerző szé-
les látókörét is dicséri –, hogy ennek az együttműködési folyamat-
nak a bemutatása során nem csupán a bilaterális kapcsolatokra 
koncentrált, hanem szélesebb összefüggéseket keresve a régió 
többi országának idevonatkozó politikai tevékenységére is kitért. 

A kötet logikus módon a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok 
hátterének felvázolásával indul, amely lehetővé teszi a szélesebb 
politikai kontextus, valamint a két ország legfontosabb külpoliti-
kai céljainak megismerését. Ezt követi az 1927-ben aláírt olasz-
magyar barátsági szerződést megelőző korszak eseményeinek be-
mutatása, illetve a külpolitikai súlypontok áthelyeződésének 
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ismertetése, majd a bilaterális szerződés megkötése. Ennek követ-
kezményeként került sor a kulturális és gazdasági kapcsolatok 
magasabb szintre emelésére, illetve a magyar revíziós politika 
elvi és gyakorlati támogatására, amely fegyverszállítmányok for-
májában is testet öltött. Ezekkel párhuzamosan a szerző bemu-
tatja Jugoszlávia jelentőségét a magyar-olasz kapcsolatok szem-
pontjából, illetve azt, hogy a két érdekelt országnak milyen fonto-
sabb diplomáciai kapcsolatai voltak más államokkal. Ezek után 
kitér arra, hogy milyen hatást gyakorolt a nagy gazdasági válság 
a régióra, valamint annak politikai viszonyaira és a vizsgált idő-
szak utolsó éveinek magyar-olasz kapcsolataira. Az összegzés 
előtt röviden összefoglalja a kétoldalú viszonyrendszer alakulását 
1934 és 1943 között, amikor az olasz fegyverszünettel az állam-
közi kapcsolatok ideiglenesen megszűntek. 

A jelen írás terjedelmi korlátai nyilvánvaló módon nem teszik 
lehetővé a kötet teljes tartalmának ismertetését, így itt csak arra 
vállalkozhatunk, hogy – némileg szubjektív módon – kiemeljük a 
legfontosabb és legérdekesebbnek tűnő megállapításokat. A kor-
szak magyar-olasz kapcsolatrendszere alapvetően 1918 és 1943 
között zajlott, amelyen belül alapvetően négy szakaszról lehet be-
szélni: az 1918–1927, 1927–1934, 1934–1938 és 1938–1943 közötti 
időszakokról. 

Némileg meglepőnek tűnő módon a két ország már az 1918 
novemberi fegyverszünet megkötését követően megkezdte az 
óvatos közeledést a másik fél irányába annak ellenére, hogy a há-
borút ellentétes oldalon fejezték be. Ez nem volt egy gyors és ki-
zárólag egyirányú folyamat, mivel bár alapvető politikai érdek-
közösségen alapult, ugyanakkor a túl gyors és egyértelmű köze-
ledést a szomszédos országok saját maguk ellen irányulónak ve-
hették, ami veszélyes ellenlépéseket válthatott volna ki, ráadásul 
az érintett felek sem lehettek biztosak a másik oldal szándékai-
ban, ezért csupán lassan és kitérőkkel tarkítva kerülhetett rá sor. 
Ilyen kitérő volt például mindkét országban a jugoszláv orientá-
ció előtérbe kerülése, amelynek keretében mind Róma, mind Bu-
dapest szorosabb kapcsolatok kiépítésére törekedett a belgrádi 
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vezetéssel. Ugyanakkor a közeledési kísérletek egyik ország ese-
tében sem vezettek komolyabb eredményre, így végül felhagytak 
velük. 

Magyar–olasz szempontból ennek látszólagos a kudarcnak 
pozitív hozadéka is volt, mivel mindkét kormány ráébredt arra, 
hogy a másik félben természetes szövetségesre találhatnak saját 
céljaik eléréséhez. Magyarország a revízió megvalósításához ke-
resett magának stabil és erős támogatót, amelyhez a világháború-
ban győztes nagyhatalom ideális partnernek látszott, míg Olasz-
ország egyrészről Jugoszláviát kívánta elszigetelni, másrészről 
pedig egy regionális együttműködés keretében (Ausztriát is be-
vonva) a német és francia előretörést kívánta megállítani a közép-
európai térség déli részén. Ennek az egymásrautaltságnak a felis-
merése nélkül nem kerülhetett volna sor arra a kölcsönös közele-
désre, amely a bemutatott könyv fő témáját képezi. 

A korábbiakból kifolyólag 1927-ben kötötték meg az olasz–
magyar barátsági szerződést, amely lehetővé tette a szorosabb po-
litikai, katonai, kulturális és gazdasági együttműködést is. 
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az utóbbi területeken nem 
tudott olyan intenzív kooperáció kialakulni, mint a diplomáciá-
ban. Ennek számos oka közül a legfontosabb a korlátozott olasz 
gazdasági potenciál volt, amely egész egyszerűen nem kínált ele-
gendő piacot Magyarország számára. Mindemellett Olaszország 
számos alkalommal síkra szállt Magyarország revíziós törekvései 
mellett – még ha voltak olyan helyzetek is, amikor ez a kiállás fe-
lemásra sikeredett az összetett diplomáciai helyzet miatt pl. op-
tánsper –, illetve tevékeny módon próbált hozzájárulni a magyar 
hadsereg felfegyverzéséhez. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
az ismert illegális kísérletek nem jártak sikerrel, a legális fegyver-
vásárlások és kiképzési együttműködések pedig nem jelentettek 
túl nagy hozzájárulást az eredeti cél eléréséhez.  

A két ország még együtt sem képviselt olyan komoly erőt, 
hogy önmagukban meghatározó jelentőségűek legyenek a régió-
ban, ezért feltétlenül szükségük volt más állam(ok) bevonására az 
együttműködésbe. Ehhez természetes partnerként kínálkozott 
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Ausztriát ideális földrajzi helyzete mellett hosszú időn át szoros 
kapcsolatok fűzték mindkét államhoz, csatlakozásával pedig a 
német terjeszkedés természetes és logikus célpontját lehetett 
volna kivonni a képletből, ami hozzájárulhatott volna Olaszor-
szág régiós vezető szerepének létrehozásához. Ilyen helyzetben 
került sor 1934-ben a római jegyzőkönyvek aláírására, amely egy 
olasz–osztrák–magyar blokk felállítását célozta, elsősorban a né-
met terjeszkedéssel szemben, ami egyben a kapcsolatok harma-
dik szakaszának kezdetét is jelentette, vagyis a magyar–olasz ten-
gelyről szélesebb kontextusba került az együttműködés.  

Mindeközben a magyar vezetés úgy ítélte meg, hogy a ma-
gyar revíziós célok megvalósításához az olasz támogatás önma-
gában nem elegendő, ezért feltétlenül szükségesnek tűnt Német-
ország támogatásának megszerzése is. Ráadásul a német nagyha-
talom újjáéledésének következtében a német állammal való 
együttműködés elkerülhetetlenné vált minden, a régióban érde-
kelt ország számára. Következésképpen az olasz vezetésnek is el 
kellett fogadnia a németekkel való fokozottabb együttműködést, 
ami maga után vonta azt, hogy Olaszország érdeklődése Közép-
Európáról a gyarmatok felé fordult, ahol még reális lehetőséget 
látott a terjeszkedésre. Ennek keretében került sor a kelet-afrikai 
katonai fellépésre, amelynek következtében Etiópia olasz fennha-
tóság alá került. Mivel e lépés kiváltotta a nyugati nagyhatalmak 
rosszallását is, innentől kezdve már csak Németország kínálko-
zott szövetségesnek, így alakult ki a Berlin–Róma tengely 1936-
ban, amely ugyanakkor Magyarország számára ideálisnak bizo-
nyult, így már két – barátinak minősülő – nagyhatalom támoga-
tására lehetett számítani a revíziós politika megvalósítása során. 
A várakozás majd beigazolódik a 30-as, 40-es évek fordulóján. 

1938 tavaszán bekövetkezett az Anschluss, amely a korábbi 
olasz–osztrák–magyar blokk végét jelentette, egyben Németor-
szág közvetlen felbukkanását a két állam határain, ezzel egy új 
szakasz kezdetét is. Ezt követően a Harmadik Birodalom árnyé-
kában került sor számos magyarlakta terület visszacsatolására, 
valamint Albánia olasz megszállására, tehát a korábbi olasz-
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magyar politikai célok egy része megvalósult, azonban ez elsősor-
ban nem a két állam vezetésének, hanem a német nagyhatalmi 
politikának köszönhetően, amely a későbbiekben be is nyújtotta 
ezért a számlát. Az 1939-ben kirobbanó világháborúban mind 
Olaszország (1940-ben), mind Magyarország (1941-ben) a néme-
tek oldalán lépett be, amely kezdetben újabb területi nyereségeket 
hozott számukra, azonban a hadi helyzet általános változása sú-
lyos kudarcokat hozott magával az olasz és a magyar seregek szá-
mára, amelyek végül mindkét ország vereségét és megszállását 
idézték elő. 

Kiegészítésképpen érdemes megemlíteni, hogy a kötetet – 
színvonalát tovább emelő módon – olasz nyelvű összefoglaló, for-
rás- és irodalomjegyzék, mellékletek, képek és névmutató egészíti 
ki, amely lehetővé teszi a szakmai érdeklődők számára az alapo-
sabb információgyűjtést. 

A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy Ha-
merli Petra kötete, amely a doktori képzésben megvédett disszer-
tációján alapul, egy jól megírt, számos önálló eredményt tartal-
mazó komoly szakmunka, amely érdemben gyarapítja ismerete-
inket az olasz-magyar kapcsolatok egy korábban ilyen mélység-
ben nem ismert fejezetéről. Ennek egyik alapja az a nagyszabású, 
éveken keresztül zajló kutatómunka, amelyet a szerző több kü-
lönböző ország levéltáraiban végzett. 

Ebből kifolyólag jószívvel ajánlom mind a témában már já-
ratos szakembereknek, akik meglévő ismereteiket szeretnék bő-
víteni a korszakról és az érintett államokról, mind pedig a nem 
szakmai körökből érkező érdeklődőknek, akik szeretnének el-
merülni a magyar és olasz diplomáciatörténet egyik érdekes fe-
jezetében. 
 
Hamerli Petra: Magyar–olasz diplomáciai kapcsolatok és regio-
nális hatásaik (1927–1934). Fakultás Kiadó, Budapest, 2018. 258 o. 
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AFRIKA HADTÖRTÉNETÉNEK RÖVID 

ÖSSZEFOGLALÁSA A KŐESZKÖZÖKTŐL A 

TOYOTA HÁBORÚIG 
(recenzió) 

 
Egy kontinens történetét nagymértékben befolyásolhatja bizo-
nyos tényezők együttállása. Ilyenek lehetnek a földrajzi viszo-
nyok, az időjárási körülmények vagy például a helyi növény- 
és állatvilág. A legszegényebb kontinensnek tartott Afrikánál 
ilyennek tekinthető a cecelégy (latinul Glossina) és az általa ter-
jesztett álomkór, mint identifikációs tényező.1 Az emberekre 
való egészségügyi hatásai és veszélye mellett ki kell emelnünk, 
hogy elterjedése befolyásolta az itt alkalmazható haditechnikai 
megoldásokat is. 

Emellett a természeti viszonyok befolyásolták nagymérték-
ben az itt létrejövő államok kialakulását. Az első ilyen kezde-
ményezések Afrika közepén jöttek létre, majd fokozatosan nö-
vekedett a számuk az idő előrehaladtával. A térség jellemzője, 
hogy itt nem színtisztán civilizációs különbségek mentén ala-
kultak ki ellentétek, hanem a mindennapok részét képezték az 
egymással való viaskodások. A kezdeti időszakoktól egészen a 
19. század „hadügyi forradalmáig” elmondható, hogy a külön-
böző konfliktuszónák száma és kiterjedése állandónak bizo-
nyult. A Szahara sivatagának területén (Nyugat-Afrikában) az 
Almoravidák és az Almohadok között húzódott egy éles határ-
vonal, ami a terület katonai akcióit meghatározta, főként ideo-
lógiai alapokon. A következő gócpont az Afrika szarvánál talál-
ható Szomália és Etiópia térsége, ahol az a zsidó-keresztény 
gyökerekkel rendelkező „Salamoni Királyság” (Etiópia) és a 

 
1 TURÓCZI 2016, 25-32. o.  
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környékben megjelenő – főként iszlám háttérrel bíró – kereske-
dők között állt fenn. Az itteni civilizációk bölcsőjének tekint-
hető közép-afrikai régió pedig mindvégig kohóként ontotta ma-
gából a konfliktus- és zavarkeltés eszközeit és népeit. Az Afri-
kával foglalkozó térképeket végig követve láthatjuk, hogy ezen 
a helyzeten nem változtatott sem a 19. századi európai gyarma-
tosítás, sem a 20. századi függetlenségi harcok, sem pedig a 21. 
század helyi háborúi. Reid véleménye szerint ugyanis az utóbbi 
harcok – ahogyan a későbbiekben látni fogjuk – tovább terjesz-
tették a konfliktusok kiterjedtségét, de nem pusztán a gyarma-
tokkal bíró hatalmak, hanem a helyi (lokális) érdekkülönbségek 
és megoldási lehetőségek miatt is. A korábban bemutatott fe-
szültségi gócok száma tovább növekedett, egyrészről az állami-
ság fenntartásával küzdő közösségek határain, valamint az öko-
lógiai viszonyok megváltozásából fakadó konfliktusok miatt. 

Az afrikai kontinens mindig is ütközőzónának minősült a 
különböző eszmék, ideológiák és katonai eszközök számára. Az 
eseményeket végignézve látható, hogy azok csoportosítása 
azért nehéz, mivel a folyamatok egymásból is könnyen levezet-
hetők, vagyis nem mindig lehet eldönteni, honnan indultak. 
Reid véleménye szerint az afrikai konfliktusok megértéséhez 
nem elegendő a történeti források bemutatása, hanem érdemes 
megértenünk az ott élő népek különbségeit, valamint a konflik-
tusokhoz való hozzáállását. A csoportosítás szempontjából 
ugyanis nagy kérdést jelent, hogy vajon azok mennyire fakad-
nak a hagyományos afrikai viszonyokból, és melyeket diktálták 
a külső érdekek. 

Ideológia terén az első komolyabb összeütközést a görög-
római gyarmatosítás és a velük szemben álló „barbár” népek 
jelentették. A különböző gazdasági és politikai érdekekből ér-
kező kereskedők ekkoriban fedezték fel Afrika északi részét, 
ahol több telepet hoztak létre. A Római Birodalom létrejöttének 
számos fontos eseménye köthető az afrikai részekhez, különö-
sen Egyiptomhoz, ami a gabonaellátásban játszott fontos szere-
pet. A változatos képet mutató kontinensen számos helyi 
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jellegű szokás és vallás jött létre és áll fenn a mai napig, amik 
főként földrajzi egységekhez és az ott élő népességhez köthe-
tők. Ezek a hiedelmek sokszor egymás mellett is létezhettek, 
míg máskor egymás ellen jöttek létre. A belső viszonyokat to-
vább tetézte, hogy Afrikában szinte mindegyik nagy vallás kép-
viselője megtalálható, sokszor a birodalomépítés keretein belül 
érkezve a kontinensre. Afrika északi részén a 7-8. században vé-
gigvonuló arab csapatok terjesztették el az iszlám vallást, amely 
számos esetben vegyült a helyi szokásokkal és hiedelmekkel. Ez 
az Oszmán Birodalom terjeszkedésével is fennmaradt, sőt ha le-
het, tovább is fejlődött. Afrika nyugati részén a beduinok hatá-
sára megjelent több olyan irányzat, amelyek a hit tisztulását ka-
tonai akciókkal képzelték el, tovább növelve a létező lokális 
konfliktusokat. A harcos iszlám Afrika keleti részén is megta-
lálható volt, ahol rövid időn belül szembe került a zsidó-keresz-
tény hagyományokra támaszkodó Etióp Királysággal, amely 
gazdasági pozíciója védelmében komoly katonai és ideológiai 
hadjáratba kezdett a megjelenő iszlámmal szemben. Az etióp 
döntéshozók érvelésüket biblikus hagyományokra alapozták, 
visszaállítva a „Salamoni Királyság” eszméjét. E szerint a zsi-
dók utolsó nagy királya, Salamon és Sába királynő szerelmi vi-
szonya eredményeként jöttek létre az etiópok, akik így nem 
csak a Frigyládát, hanem a királyi vérvonalat is magukénak 
tudhatták. Érvelésükben külön részt képezett az etiópok mint 
az Úr új választott népének szerepe, mivel állításuk szerint Isten 
elfordult a zsidóktól, hogy utána őket támogassa harcukban. A 
gazdasági-katonai harcot ideológiai alapra helyezve Afrika ke-
leti része erős hasonlóságot mutatott a Közel-Kelet régiójával. 
A mai napig megfigyelhető feszült keresztény-iszlám viszonyt 
tovább mélyítette a 19. században érkező európai hatalmak 
megjelenése, amelyek saját ideológiájukat (protestáns keresz-
tény) terjesztették ki a kontinensre, ahogyan azt a későbbiekben 
látni fogjuk. A helyi konfliktusok számára újabb lökést – és egy-
ben lehetőséget – jelentett a 20. század második felében kibon-
takozó politikai-diplomáciai konfliktus, a hidegháborús 
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eseménysorozat. Az 1960-as évek Afrika számára magával 
hozta a dekolonizációt, ám a „várva várt béke” helyett felerő-
södni látszottak a lokális és regionális konfliktusok. Az egész 
világra kiterjedő politikai sakkjátszmában Afrika különleges 
helyet foglalt el mint a szovjet terjeszkedés újabb zónája. Az ál-
taluk képviselt elméleti és ideológiai alapokat a zászlajukra 
fűzve kezdték meg függetlenségi küzdelmeiket a még európai 
kézben lévő államok esetében (Angola, Mozambik), ahol több-
ször harcoltak kubai csapatok csehszlovák fegyverekkel. Az in-
ternacionalista küzdelmeket tovább erősítette a különböző, 
Nyugat-Európából érkező zsoldoscsapatok megérkezése, akik 
az alkalmazott taktikai tudásukat adták bérbe több esetben. A 
21. században ismét megfigyelhetők az ideológiai összeütközés 
különböző aspektusai, elég csak itt a kínai beruházások növe-
kedésére vagy a francia katonai alakulatok rendvédelmi akció-
ira gondolnunk. Azonban látható, hogy ezek az ideológiák in-
kább elfedték, mintsem megérvelték volna a meglévő katonai 
konfliktusokat: nem egy ideológia védelméért indultak csatába, 
hanem egy már meglévő ellenséges viszonyra épültek rá. 

A nagypolitikai és expanzionista konfliktusok tekintetében 
érdemes megfigyelnünk a különböző expedíciók szerepét. A kí-
naiak a 14-15. században indítottak hajókat Zheng Ho parancs-
nok vezetésével nyugatra, hogy begyűjtsék az adókat és új szö-
vetségesekre leljenek. A 15-16. században a spanyol és portugál 
hajósok céljuknak tekintették a „mesés Keletre” való eljutást, 
ahol fűszereket vásárolhattak. A különböző expedíciók során 
partra szálló portugálok kezdetben nem kívánták meghódítani 
az adott afrikai területeket, hanem ún. padrãokat (kőoszlopo-
kat) hagytak, bizonyítva és igazolva ottjártukat. Ide csak később 
tértek vissza, ahová különböző erődöket telepítettek (pl. Fort 
Jesus Mombasában a 16. század végén). 

A 19. század során Afrika egyre nagyobb jelentőséggel bírt 
az európai politika számára. A nagyhatalmak Afrikáért folyta-
tott versenyfutását („Scramble for Africa”) két állam vezette: 
északról déli irányban Nagy-Britannia, míg nyugatról keleti 



Kiss Márton 

315 

irányba Franciaország.2 A területszerzéseket ugyanakkor nem 
minden esetben saját katonai erővel tették meg, hanem nagy-
mértékben támaszkodtak a már említett és bemutatott helyi 
konfliktusokra. Nem véletlen, hogy több európai hatalom kép-
viselője (például a belgák és a németek is) csak tiszteket küldtek 
a gyarmatokra, míg a csapatokat helyi katonákból szervezték. 
Az angol modell nagyban támaszkodhatott az indiai viszonyok 
között létrehozott gyarmati haderőre, míg a franciák esetében 
ki kell emelnünk az Idegenlégiót mint katonai szereplőt.3 Ilyen 
formán a „versenyfutás” nem elsősorban katonai területfogla-
lást jelentett, hanem nyersanyaglelőhelyeket és felvevőpiaco-
kat, ahol a már eddig is egymással hadakozó afrikai csapatok 
álltak szemben egymással. Reid véleménye szerint éppen ezért 
lenne érdemes átgondolnunk a kontinens történetét, hiszen a 
kisebb afrikai törzsek számára az európaiak éppen segítőként 
érkeztek küzdelmükhöz, mintsem gyarmatosítóként tekintet-
tek rájuk. Ez a vonulat később is erősen érezhető a már említett 
konfliktusokban egyaránt. 

Fontos a rabszolga-kereskedelem kérdése, amit a gazdasági 
és politikai változások kiinduló okaként, valamint emellett a 
kontinens militarizálódásának egyik fő indokaként tartottak 
számon. Az amerikai bányákba és ültetvényekre több millió 
embert szállítottak át a hajósok és kapitányaik pénzügyi ha-
szonszerzés céljából, amihez főként afrikai területekről vásárol-
tak embereket. A kutatók szerint az állandóan fennálló igény 
folyamatos bevételi forrást jelenthetett az Atlanti-óceán partvi-
dékén létező államok számára. Rajtuk kívül nagy hasznot sze-
rezhetett az, aki segített a rabszolgák szállításában (közvetítő-
kereskedelem), valamint azok, akik másoktól tudtak szerezni 
foglyokat. Ez a gazdasági „szükséglet” a kutatók szerint magá-
val hozta a környező államok militarizálódását: egyesek rab-
szolgákat akartak szerezni maguknak, mások pedig magukat 

 
2 PAKENHAM 1992. 
3 Erre vonatkozóan lásd még például BENE 2018. 
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akarták megvédeni a támadóktól. Az elmélet nagy mértékben 
hasonlít az Észak-Amerikára jellemző gyarmatosítás magyará-
zatához, ami szerint a halkereskedelem és főként a prémvadá-
szat által keltett gazdasági-politikai nyomás terjesztette el a tűz-
fegyvereket a kontinensen. Reid rámutat arra, hogy Afrika 
fegyveres konfliktusokhoz való hozzáállását nem vagy csak kis 
mértékben határozta meg az „új” gazdasági igény, mivel már 
korábban is folytattak ilyen vagy ehhez hasonló akciókat. Való 
igaz, hogy egyes államok belső tartalékaik eladása után komoly 
katonai akciókba kezdtek új rabszolgák szerzéséért, azonban ez 
inkább a katonai módszerekben okozott változásokat. Ekkor je-
lentek meg azok a kis létszámú alakulatok, amelyek különböző 
zsoldosvezérek vezetése alatt álltak szolgálatba. Az afrikai con-
dottieri-k sokszor még az őket fenntartó államok vezetőit sem 
kímélték, mint például történt az Etiópiában a 17. században. 
Az afrikai hadtörténelem különlegességét az adja, hogy míg Eu-
rópában a különböző zsoldosvezérek szerepe fokozatosan 
csökkent az állami hadseregek megjelenésével, addig itt még a 
mai napig is komoly funkcióval bírnak a különböző fegyveres 
alakulatok vezetői, legyenek azok államfők vagy hadseregpa-
rancsnokok. 

A hadtörténetírásban kulcsfontossággal bíró hadügyi forra-
dalom elméletének vizsgálata alól Afrika sem jelent kivételt, 
noha annak időbeli elterjedése különbözik az eddig tapasztal-
taktól. A tűzfegyverek megjelenése az arabokhoz, valamint a te-
lepeket létrehozó európaiakhoz kötődött. Számarányukat te-
kintve azonban nem voltak képesek alapjaiban megváltoztatni 
a helyi hadviselési szokásokat: a kardok, dárdák és a híres asse-
gai-k továbbra is uralták az afrikai hadszíntereket. Gyökeres 
változás csak a 19. században következett be, amikor a statisz-
tikák szerint több mint 16 milliónyi tűzfegyver érkezett a konti-
nensre és került olyan csoportok kezébe, mint például a Nyam-
wezik. A korszak legfélelmetesebb csoportját a zuluk jelentet-
ték, akik szomszédjaik és a rájuk támadó britek ellen is megmu-
tatták erejüket. 
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A 20. század végén – a globális átrendeződéssel párhuza-
mosan – megnőtt a helyi háborúk száma Afrikában. Ezek közül 
az egyik legismertebb a több filmen is megörökített szomáliai 
háború, ami magával hozta a különböző kisteherautók 
(pickupok) előretörését. Az amerikai katonai szaknyelvben 
csak „technical”-nak nevezett járművek valóságos ikonná vál-
tak az afrikai hadviselés bemutatásakor. Ezek többsége nehéz-
géppuskákkal (Heavy Machine Gun – HMG), légvédelmi 
ágyúkkal és páncélelhárító fegyverekkel volt ellátva. Az első, 
ilyen eszközökkel vívott konfliktus az 1986-1987-ben vívott ha-
tárincidens volt Csád és Líbia között, ami csak „Toyota háború-
ként” vonult be a köztudatba.4 Az eszközök megítélése kettős, 
hiszen egyszerre mutat rá a helyi zord viszonyokhoz való adap-
tációra (alacsonyabb költségek, könnyebb használhatóság), il-
letve a térség haditechnikai fejlettségi szintjére egyaránt. Érde-
mes megfigyelni a tényt, hogy szinte ugyanezen a frontvonalon 
már használtak ilyen vagy ehhez hasonló hadi eljárást, mégpe-
dig a második világháborúban felállított Long Range Desert 
Groupok (LRDG). A brit hadsereg keretein belül felállított ala-
kulat rövid pályafutása során bebizonyította, hogy a nagy siva-
tagok nem lehetnek akadályok a modern hadviselés számára. 
Ők az amerikai Willys Jeepben találták meg azt az eszközt, ami-
vel meg lehetett fordítani a háborút. Ilyeneket használtak azok 
a francia alakulatok is, akik a szövetségesek oldalán harcolták 
végig a háborút.5 Ez bizonyíték lehet arra, hogy az afrikai had-
színtéren alkalmazott haditechnikák és taktikák több esetben 
túlélték az időt és később újított formában váltak használha-
tóvá. 

Richard J. Reid könyvében nem kis feladatra vállalkozott, 
amikor egy monográfia segítségével kívánta bemutatni Afrika 
hadtörténelmi viszonyait a kezdetektől egészen napjainkig. A 
lehetséges kutatási irányok közül a szerző egyértelműen a 

 
4 NEVILLE 2018. 
5 BENE 2017, 50–52. o.  
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háború kulturális hatásait vizsgáló irányzat mellett tette le a 
voksát, így a könyvből hiányoznak a hagyományos csataleírá-
sok (például az 1879-es isandlwanai csatáé vagy az 1896-ban ví-
vott adwai csatáé). Ellenben megközelítésével sikerült egy 
olyan, a korszakokon átívelő elemzést nyújtania, amivel bepil-
lantást nyerhettünk Afrika hadtörténelme fejlődésének és ala-
kulásának hosszú távú perspektíváiba. 
 
Richard J. Reid: Warfare in African History. Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 2012. 
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PALÓCZ MÁRK  
 

JEAN-YVES LE NAOUR: LE FRONT D’ORIENT  
1914-1919.  

LES SOLDATS OUBLIÉS1 
(recenzió) 

 
A Front d’Orient 1914-1919. Les Soldats Oubliés (Keleti Front 1914-
1919. Az elfeledett katonák) című könyv Jean-Yves Le Naour 
szerkesztésében jelent meg 2016-ban aGaussen Kiadó gondozá-
sában Marseille-ben. A könyv egy olyan tanulmánysorozatot tar-
talmaz, amely egy teljes témát ölel át: az első világháború folya-
mán a francia terminológia szerinti keleti (balkáni) hadszínteret 
mutatja be mind a szövetséges, mind pedig a központi hatalmak 
oldaláról. A tanulmányok mindegyik egy-egy nemzet szemszö-
géből mutatja be a térségben nyújtott háborús részvételt.  

A szerkesztő – Jean-Yves Le Naour – 1972-ben született Me-
aux-ban (Seine et Marne megyében) Franciaországban. Történe-
lemből doktorált; az első világháborúra, illetve a huszadik szá-
zadi történelemre specializálódott. Számos elsővilágháborús és 
huszadik századi történelmi dokumentumfilm készítője, emel-
lett több műve is megjelent a témával kapcsolatban. Két rövidebb 
terjedelmű írása nemzetközi díjat is nyert: a L’affaire Malvy 
(Malvy-ügy) Henri Hertz díjat 2008-ban, míg a Soldats de la Honte 
avagy (A szégyen katonái) a Grand-Prix du livre d’historie Ouest-
France-Société Générale díjat kapta 2011-ben. Mintegy harmincöt 
műve jelent meg különböző kiadóknál, tizenöt képregényben el-
készítésében működött közre, több bevezetőt is írt 

 
1 AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-19-1-I KÓDSZÁMÚ ÚJ 

NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.   
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elsővilágháborús könyvekhez, illetve tizennégy dokumentum-
film létrehozásához járult hozzá munkájával.2 

A következő oldalakon a Front d’Orient 1914-1919. Les Soldats 
Oubliés (Keleti front 1914-1919. Az elfeledett katonák) című ta-
nulmánykötet ismertetését adjuk közre. A könyv felöleli az első 
világháborús görög, török és balkáni harcszíntereken lezajlott 
első világháborús eseményeket, melyről a történelemkönyvek 
többségében legfeljebb futó említést tesznek a szerzők,3 pedig 
igazán érdekes, hogy mi minden történt ott a világháború ideje 
alatt, előtt és után. Minden egyes fejezet (tanulmány) kitér a szer-
zők által vizsgált nemzetek történelmi és kulturális hátterére, és 
arra, hogy ezek hogyan élték meg ezt a háborút az „elfeledett ke-
leti fronton”.  

A könyv elején a kötet koncepcióját bemutató bevezető után 
egy, a legfontosabb dátumokat és történéseket tartalmazó ösz-
szegzést találunk, amely részletesen leírja nekünk, hogy a keleten 
milyen körülmények között tört ki az első nagy világégés. A tör-
ténések egymást követve jól áttekinthetőn vannak prezentálva az 
olvasónak, amely jelentős segítséget nyújt a könyv későbbi feje-
zeteinek könnyebb megértéséhez is. 

A tanulmányokat követően színes oldalak tárulnak az olvasó 
szeme elé, amelyre nem is számítana egy hasonló történelmi ta-
nulmánysorozat áttekintése során. Egy igazán hangulatos, jól ki-
dolgozott mellékletet találunk: temérdek propagandaplakát ki-
csinyített mását, rajzokat, festményeket és „csendéletképeket” az 
első világháború keleti országaiból és ezen országok katonáiról, 
természetesen részletes leírásokkal ellátva.  

A történelem és a történelmi kutatások szempontjából iga-
zán hasznos és fontos információkra tud szert tenni az olvasó, aki 
ezt a könyvet a kezébe veszi. Bár sokan természetesen módon 
helyi nézőpontjukból kiindulva elsősorban saját országuk 

 
2 http://www.jeanyveslenaour.com/  
3 A ritka kivételek között érdemes említeni a következő írásokat: BENE 2009., 
ill. BENE 2013.  
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háború alatti tevékenységére gondolnak az első világháború 
kapcsán, amely főleg a régióban zajlott, valójában az Osztrák–
Magyar Monarchia vagy Szerbia határain túl is jelentős harci ese-
ményekre került sor a fenti államok aktív közreműködésével. Eb-
ből a tanulmánysorozatból fény derül arra, hogy a központi és 
antanthatalmak miért is avatkoztak be ebben a térségben, mit is 
csináltak ott pontosan, illetve, hogy milyen küzdelmeket vívtak 
és hogyan élték meg ezt a háborús időszakot.  

Mivel a terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé a kötetben 
tárgyalt összes – albán, bolgár, francia, német, olasz, orosz, ro-
mán, szerb és török – nézőpont bemutatását, két érdekes fejezetet 
mutatnék be részletesebben a kötetből. A La bataille des Dardanel-
les du point de vue des Turcs (A Dardanellák ostroma török szem-
szögből) című fejezet szerzője Alexandre Toumarkine, Törökor-
szág-szakértő. A leírásából kiderül, hogy Törökországban már 
jóval előbb kitört az „első világháború” és sokkal tovább is tar-
tott. Ennek az időszaknak a Dardanellák ostroma volt az egyik 
legjelentősebb eseménye Törökország szempontjából, melyet a 
média talán már túlzott részletességgel is tárgyalt az utóbbi idők-
ben. Mivel a harc török győzelemmel ért véget, ezért azt nem 
csak a jelenlegi, hanem az akkori kormány is kiemelt jelentősé-
gűként kezelte és propagandacélokra használta fel. A tanulmány 
főképp erről és a Dardanellák török hőséről, Mustafa Kemalról 
szól. Mustafa volt az a személy, aki sikeres győzelmet aratott az 
Antant seregei ellen 1915-ben, ezért nemzeti hőssé vált, amely 
egyfajta politikai féltékenységet váltott ki az akkor hatalmon lévő 
Enver Pasából. A tanulmánynak ez egy nagyobb lélegzetvételű 
része, amely azt taglalja, hogy miként szorult háttérbe politikai 
okokból a háborús hős. A fejezet záró részéből kiderül, hogy az 
első világháborúról és Mustafa Kemal szerepéről a huszonegye-
dik század legelején hatalomra kerülő iszlamista párt (AKP) tel-
jesen másképp vélekedik. Az eredeti történetet vallási háttérrel 
kezdi el promotálni, amely már nem a nemzeti hőst, Mustafa Ke-
malt, helyezi előtérbe, hanem a hazafias tiszteket és katonákat, 
illetve, hogy a hitük vezette őket és ezáltal nyerték meg az 
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ütközetet. Ezt az új politikai színezettséget több oldalon keresztül 
tárgyalja a mű szerzője. A kutatás lezárásaképp egy olyan kije-
lentéssel találjuk szemben magunkat, mely azoknak a nemzetek-
nek, amelyek a nyugati frontokkal voltak elfoglalva a világhá-
ború során, talán annyira nem is fontos, mint azoknak, akik ke-
leten küzdöttek, de főleg a törököknek, mely így szól: „Bár ez egy 
elfeledett csata a Szövetségesek táborában, ellenben a Dardanellákon 
történt események az ottománok és a törökök számára mára már túlnőtte 
magát egy egyszerű megemlékezésen.”4 Mindent egybevetve a tanul-
mány írója számos érdekes információval mutatja be az olvasó 
számára a törökök szemszögéből mindazt, ami a Dardanellák 
ostrománál történt, valamint azt, hogy ez a későbbiekben hogyan 
is befolyásolta a törököknek a háborúról alkotott képét az elmúlt 
évszázadban. A tanulmányból egyértelműen kiderül, hogy a 
szerző átfogó háttértudással rendelkezik a törökök történelmé-
ről, kultúrájáról és politikájáról. 

A keleti hadsereg Görögországban című tanulmányt Elli Lemo-
nidou, a görögországi Patras-i Egyetem munkatársa írta, akinek 
a szakterülete a modern és kortárs görög és európai történelem. 
A művét egy súlyos probléma bemutatásával kezdi, amely a Szö-
vetségesek és a görögök között merül felt politikai színtéren. Az 
Antant úgy látta jónak, hogy egy másodlagos frontvonalat nyit 
meg a Balkánon, melynek első állomása a görög Szaloniki városa 
volt. 1915-ben Franciaország és Anglia egy ütőképes expedíciós 
hadsereget küldött Görögországba abból a célból kifolyólag, 
hogy a balkáni hadszíntéren aktívan lépjenek fel. Mivel az oszt-
rák–magyar, német és bolgár csapatok sikeres hadjáratot indítot-
tak Szerbia ellen, ezért az antanthatalmak részéről felmerült az 
igény erőik görög területeken való bevetésére a szövetséges ál-
lam megsegítése érdekében. Ezt a szándékot a görög miniszter-
elnök, Venizélosz kezdetben támogatta is, ugyanakkor a görög 
király ezt visszautasította Görögország semlegességének megőr-
zése érdekében, ezért Vénizéloszt leváltották a posztjáról, amely 

 
4 47. o.  
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jelentős politikai válságot okozott. A francia és brit kormányok 
több hónapon keresztül nem tudtak mit kezdeni a kialakult hely-
zettel. A britek közül sokan a front megnyitása ellen voltak az 
expedíció előtt is, míg a franciák meg voltak róla győződve, hogy 
a balkáni hadműveletek óriási jelentőséggel bírnak. A sokáig hú-
zódó politikai konferenciák miatt a Szalonikiben állomásozó szö-
vetséges seregek hónapokon keresztül inaktívak voltak, így vi-
szont a katonák mással foglalták el magukat ez idő alatt. Az ide-
jük hasznos eltöltése érdekében a Görögországban ragadt szö-
vetséges katonák a köz javára fordították energiájukat. Szaloniki 
szinte egész területén kiépítettek egy komoly vízhálózatot, mely 
a város szinte minden pontjára el tudta szállítani a megfelelő 
mennyiségű vizet a lakosoknak. A környező mezőgazdaságot is 
felvirágoztatták és fejlesztették azáltal, hogy a helyieknek új tech-
nológiákat tanítottak. Temérdek egészségügyi szolgáltatást is 
nyújtottak: a sajátjaikon kívül ellátták a helyiek betegségeit, eset-
leges sebesüléseiket. Ezzel együtt jelent meg az ókori görög kul-
túra iránt érdeklődő katonákból álló régészcsapat is az ország-
ban, amely komoly kutatásokat végzett. A tanulmány további ré-
szében arról olvashatunk, hogy a későbbi politikai döntések ho-
gyan mobilizálták a görögöket, majd pedig milyen módon hasz-
nálták fel őket a szövetséges csapatokat, mindezt görög szem-
szögből tekintve. A kutató részletesen tárja elénk a fontosabbnál 
fontosabb és az érdekesebbnél érdekesebb információkat a Keleti 
Szövetséges Hadseregről. Izgalmas és érdekfeszítő mindaz, amit 
az olvasó átél a kutatás eredményeinek olvasása közben. Színes 
bibliográfiából és forrásbázisból dolgozott a szerző, amely azt su-
gallja számunkra, hogy a legapróbb részletességgel próbálta ne-
künk megmutatni mindazt, ami ezzel a hadsereggel történt Gö-
rögországban. 

A könyv további szerzői még számos más érdekességet tár-
nak elénk a keleti fronttal kapcsolatban bizonyos nemzetek 
szemszögéből. Olvashatunk például arról, hogy a bolgárok vagy 
a szerbek hogyan élték meg a harcokat, Albánia vagy éppen Ro-
mánia hogyan szerepelt a keleti fronton, de ráadásul még arról is 
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„tanulhatunk”, hogy az antant seregekből létrejött régészcsoport, 
hogyan, merre és milyen körülmények között végezte munkáját. 
A könyv szinte minden szemszögből bemutatja nekünk a keleti 
frontot; viszont hiányosságnak érzem azt, hogy a Francia Idegen-
légiót – amely szintén bevetésre került a hadszíntéren – szinte 
meg sem említik a műben, valamint az Osztrák–Magyar Monar-
chia és Németország is csak elvétve szerepelt a tanulmányokban. 

Tekintettel arra, hogy egyébként számos olyan mű íródott a 
Francia Idegenlégióval kapcsolatban, ahol megemlítik, hogy bi-
zonyos légiós menetezredeket vezényeltek Szalonikibe, illetve a 
Dardanellákra küzdeni a központi hatalmak seregeivel szemben, 
véleményem szerint ezt is érdemes lett volna belevonni a kö-
tetbe, mivel tovább színesítette volna a keleti frontról közreadott 
képet.  

Összegzésképpen tehát megállapíthatjuk, hogy az ebben a 
könyveben megjelentetett tanulmányok, melyek különböző 
nemzetek szemszögéből vizsgálja a „Keleti frontot”, mind érde-
kesek, hasznosak és informatívak mindazoknak, akik az első vi-
lágháború iránt érdeklődnek, ezen felül még inkább azoknak, 
akiknek a hazájában történtek ezek az események.  
 
Jean-Yves Le Naour: Le Front d’Orient 1914-1919 Les soldats 
oubliés. Gaussen Éditions, Marseille, 2016. 205 o.  
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KISS MÁRTON 
 

FIATAL HADTÖRTÉNÉSZEK TANÁCSKOZÁSA  
PÉCSETT 

(beszámoló) 
 
A Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozata 
kétnapos országos konferenciát szervezett Pécsett 2018. dec-
ember 3–4-én. A tudományos rendezvény célja az volt, hogy 
az ország fiatal hadtörténészeinek helyet és lehetőséget adjon 
arra, hogy eredményeiket prezentálni tudják. A jelentkezési 
"korhatárt" a szervezők negyven évnél húzták meg. A "Fiatal 
Hadtörténészek Országos Konferenciája" nevével ellentétben nem 
csak a szűkebben vett történeti témákat fogadott, hanem kü-
lönböző hadtudományi diszciplínák számára is lehetőséget kí-
vánt adni a biztonságpolitikától a 21. századi haditengerészeti 
fejlesztésig bezárólag. A rendezvényre megközelítőleg negy-
ven előadó érkezett az ország különböző intézményeiből Deb-
recentől Budapesten át egészen Marosvásárhelyig. Az előadók 
között megtalálhattunk egyetemi oktatókat, levéltárosokat és 
muzeológusokat, de elsősorban doktoranduszok mutatták be 
kutatási eredményeiket. 

A konferencia megnyitóján a Pécsi Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának képviselői beszédeikben köszöntöt-
ték az egybegyűlteket. Szinte mindenki kiemelte, hogy az eddig 
sajnálatosan háttérbe szorult és mellőzött hadtörténelem méltó 
helyre talált az egyetem falain belül és örömüket fejezték ki a 
nagyszámú jelenlévő miatt. Prof. Dr. habil. Fischer Ferenc külön 
örömét fejezte ki, hogy végre saját egyetemén láthat egy had-
történeti konferenciát, mivel maga is többször foglalkozott 
ilyen kérdésekkel, sőt, díjakat is nyert. A plenáris előadáson 
Kecskés D. Gusztáv (MTA BTK TTI) mutatta be a NATO és Ke-
let-Európa viszonyát az 1980-as évek második felében. 
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A köszönő beszédek után megkezdődött a tudományos 
munka több, párhuzamos szekcióban. Az első napon hat külön-
böző szekciót tartottak meg több mint húsz előadással, amelyek 
egymással párhuzamosan zajlottak. Az előadások időben széles 
skálán mozogtak az ókortól egészen a modernkori küzdelme-
kig. Az ókortörténeti szekcióban bemutatásra kerültek az ókori 
Kelet nagy államai (Hettita Birodalom, Asszíria), illetve két ré-
gészeti előadás a korszakra vonatkozó újabb eredményekkel 
foglalkozott. A fegyvertörténeti kutatások megismerésével fel-
merült a kérdés, hogy vajon mikor és hogyan tud együttmű-
ködni a bölcsészettudomány és a természettudomány. Több 
előadás szólt a középkori Kelet-Európa harcászati kérdéseiről, 
így a vikingek mellett megjelent a Német Lovagrend szentföldi 
harcok során betöltött szerepe is. Az itteni előadások rámutat-
tak arra, hogy az érdeklődés homlokterébe kerülő témák meny-
nyi kooperációt igényelnekmind intézményi, mind tudomány-
területi szempontokból egyaránt. 

A másik három szekció szervezőelve a "modernkor" volt, itt 
főként a 20. századdal kapcsolatos hadtörténeti témákat mutat-
tak be az előadók. A három blokkban megjelenő előadások (a 
két világháború közötti időszak, a második világháború, vala-
mint a hidegháború) során a hallgatóság betekintést nyerhetett 
az újabb kutatások eredményeibe. Így például az 1919-es szerb 
megszállás helyi szintű története Baja városán keresztül, illetve 
a horvát politikai emigránsok szerepe is az előadások témájául 
szolgáltak. A második világháború kapcsán az addig általános-
nak mondható harctéri bevetések vizsgálata mellett a magyar 
közönség számára ismeretlen téma, a Szabad Francia Erők is 
megjelentek új kutatási területként. A nap utolsó itteni szekció-
jában földrajzi szempontból is tág területen mozoghattak a je-
lenlévők Prágától Tel Avivon át egészenAmerikáig. Ennek kö-
szönhetően fény derült az első izraeli légierő létrejöttének kö-
rülményeire, ahogyan a magyar menekültek USA-beli státusa 
is új megvilágítást kapott. 
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A nap végén két hadtörténeti tematikájú könyv került be-
mutatásra. Az első kiadvány a pécsi tagozat Fejezetek a hadtörté-
nelemből című sorozat immáron ötödik kötete volt, ami 2017 fo-
lyamán jelent meg. A kiadvány öt szaktanulmányt és öt, kül-
földi hadtörténeti szakirodalomról készített recenziót tartal-
maz. A másik kiadvány a Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 
amely az első világháború dél-dunántúli eseményeit feleleve-
nítő tanulmányokat adott közre. 

Fischer Ferenc plenáris előadásában időben és földrajzilag 
is távoli vizekre vitte a jelenlévőket Magellántól egészen az 
amerikai űrprogramig. Ebben kiemelte, hogy az emberiség 
mindig is élt-halt a felfedezés öröméért, amiért sokan sokszor 
hatalmas kockázatokat vállaltak. A Föld körbehajózása (Magel-
lán, Francis Drake) során a szél energiáját használták fel, ami-
hez hatalmas tengerészeti és földrajzi tudásra volt szükség. Az 
ilyen módon összegyűjtött ismeretek nagyban hozzájárultak az 
európai dominancia kivívásához. A 20. századi új eszközök (re-
pülő, léghajó) újabb versenyt hirdettek, amelynek a végén tisz-
tán láthatóak a 20–21. század rakétakísérletei, amivel az embe-
rek a Föld után a világot is birtokba kívánják venni. 

A konferencia második napjára is maradtak a fentiekhez 
hasonló izgalmas és tartalmas témák. E napon megtartott négy 
szekció az újkortól a 21. századig fedte le a különböző hadtör-
téneti témákat, beleértve a hadszíntérkutatás új perspektíváit is. 
A fennmaradó tizenhárom előadás olyan témákat érintett, mint 
az újkori könnyűlovasság átalakulásának kérdése, a 20. század 
eleji orosz vasútfejlesztések, vagy a nagy háború emlékezete 
egyéni sorsokon és szemüvegen keresztül. A záró szekció a 
hallgatóság előtt zajló élet (és immáron történelem) eseményeit 
mutatta be kellő távolságból és kutatói szemszögből. Távoli vi-
zekre hajózva ismerkedhettek meg a kínai hajózási doktrína át-
alakulásával, az amerikai hadsereg műkincsszakértőinek felké-
szültségével vagy a szomszédunkban zajló tendenciákkal. E 
szekció voltaképpen keretbe foglalta a konferenciát, ahol 
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tényleg több ezer év hadtörténelmén keresztül vezetett az út a 
második nap végére. 

A konferencia végén Bene Krisztián a szervezők nevében 
megköszönte az előadóknak munkájukat, illetve a közönség 
számára a részvételt. Mindezzel reményét fejezte ki, hogy a ké-
sőbbiekben is lesz lehetőség a közös diskurzusra, először 
könyv, majd a későbbiekben egy újabb konferencia keretében. 
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A KÖTET SZERZŐI 
 
 
Bene Krisztián: intézetigazgató és tanszékvezető habilitált 
egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar, Romanisztika Intézet, Francia 
Tanszék.  
 
Bíró László: történelem mesterszakos hallgató, Pécsi Tudo-
mányegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Tör-
ténettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék. 
 
Ferwagner Péter Ákos: egyetemi docens, Szegedi Tudomány-
egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történeti 
Intézet, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmá-
nyok Tanszék. 
 
Ignácz Ágoston: magyar–történelem osztatlan tanárszakos 
hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társada-
lomtudományi Kar. 
 
Kiss Márton: doktorandusz hallgató, Pécsi Tudományegyetem, 
Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola.  
 
Kissné Kovács Emőke: történész, levéltári kezelő, Magyar 
Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának Bajai Fi-
óklevéltára.  
 
Nebojszki László: mérnök tanár, a Miskolci Egyetem Gépész-
mérnöki Karán végzett, valamint német-magyar szakfordítói 
végzettséget is szerzett. 1985 óta tanít a bajai Tóth Kálmán 
Szakközépiskola, majd jogutódja a Szent László ÁMK Víz-
ügyi Szakközépiskolájában. 
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Palócz Márk: nemzetközi tanulmányok mesterszakos hallgató, 
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Kar, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék. 
 
Péderi Tamás: doktorandusz hallgató, Pécsi Tudományegye-
tem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Interdiszcip-
lináris Doktori Iskola. 
 
Réti Balázs: történész, a történettudományok doktora, törté-
nelem–földrajz szakos középiskolai tanár, Lovassy László 
Gimnázium,Veszprém.  
 
Sarlós István: történész, levéltáros és középiskolai tanár. A 
Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárának 
Bajai Fióklevéltárában levéltáros, részlegvezető. 
 
Szabó Róbert: doktorandusz hallgató, Pécsi Tudományegye-
tem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Is-
kola. 
 
Turnár Erik: történelem mesterszakos hallgató, Pécsi Tudo-
mányegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Tör-
ténettudományi Intézet, Újkortörténeti Tanszék. 
 
Varga Tímea: doktorandusz hallgató, Pécsi Tudományegyetem, 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Interdiszciplináris 
Doktori Iskola. 
 
Várdai Levente: történelem mesterszakos hallgató, Pécsi Tudo-
mányegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Tör-
ténettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

A „HADTÖRTÉNETI ESTÉK” PROGRAMJA 
2006–2019 

 
 



 

 

 



 

333 

 

2006. tavasz 
 
 

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

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

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

április 5. BORSAI SÁNDOR: 
A Bismarck hadihajó története. 
 

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

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

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

október 11. SARLÓS ISTVÁN: 
A német felszíni flotta története 1905 és 1914 
között. 
 

október 25. NAGY BALÁZS: 
Legendás súlyzáras géppisztolyok. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

október 17. SARLÓS ISTVÁN: 
A német felszíni flotta Jütlandtól a háború 
végéig. 
 

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

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

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

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

április 2. CSEH VALENTIN: 
A nándorfehérvári diadal. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szeptember 28. DR. BENE KRISZTIÁN: 
A Gestapo franciaországi tevékenysége és mű-
ködése. 
 

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. 
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2012. tavasz 
 
 

február 29. LA COLLABORATION MILITAIRE FRANCAISE 

DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE című 
kötet bemutatója. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

február 12. A FRANCIA ANTIBOLSEVIK LÉGIÓ A KELETI 

HADSZÍNTÉREN című kötet bemutatója. 
 

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

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

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

március 19. DR. BENE KRISZTIÁN – DÁVID FERENC – 

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

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

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

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

szeptember24. DEÁK MÁTÉ: 
A német repülés fejlődése a két világhá-
ború között. 
 

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

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

november 26. A FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL 

3című könyv bemutatója.  
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2015. tavasz 
 
 

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

lágháború után. 
 

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

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

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

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

dik világháborúban. 
 

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

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

Nyugati hatások Novgorod hadászatában. 
 

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

ig. 
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2016. tavasz 
 
 

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

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

trónharcok és a krónikakutatás. 
 

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

ranto elleni támadása (1940). 
 

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

isonzói csaták – különös tekintettel a Doberdó vé-
delmére. 
 

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

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

 



 

352 

2016. ősz 
 
 

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

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

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

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

a MIG-25 vadászgéppel.  



 

353 

2017. tavasz 
 
 
március 7. VARGA TÍMEA: 
 Koraújkori hadügyi forradalom a gyakorlatban. 

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

 
április 11. A FEJEZETEK A HADTÖRTÉNELEMBŐL 4. című 

kötet bemutatója.  
  
április 25. SZÁNTÓ ÁKOS:  

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

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

első világháborúban. 
 

október 10. KISS MÁRTON – PÉDERI TAMÁS – TÓBI 

MELINDA: 
 A lovasság szerepének változása a harcme-

zőkön (kerekasztal). 
 

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

  
december 5. BÍRÓ LÁSZLÓ:  

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

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

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

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

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

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

október 10. HAMERLI PETRA: 
 Usztasák Magyarországon. 

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

amerikai függetlenségi háború (1775–1783) 
hős lovasai. 
 

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

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

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

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

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

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

október 8. LÉVAI KRISTÓF: 
 A haditengerészeti légierő születése és 

fejlődése. 
 

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

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

november 12. DR. HAMERLI PETRA – DR. BENE 

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

  
november 26. DR. HARAMZA MÁRK:  

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

 


