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A magyar nyelv ügye a Jelenkorban 

Széchenyi István politikai programjának szolgálatában 

DÖBÖR ANDRÁS 

Dolgozatomban a Jelenkor című reformkori hírlap vizsgálatát szeretném bemutatni 
két egymással ellentétes, de együttesen hatást kifejtő aspektusból. Egyrészt: hogy 
mint médium, mely a legszélesebb köröket vonhatja be a nyilvánosságba, milyen 
szerepet játszott a nemzeti nyelvünk, kultúránk és tudományunk ápolásában és 
fejlesztésében. Másrészt: ez a nyilvánosság bevonásával zajló diskurzus a jelzett 
témákban milyen szerepet játszhatott az újfajta, nem kiváltságokra alapozott közös-
ség, a nemzet, illetve a nemzeti identitás megteremtésében, illetve a lap indításában 
szerepet vállaló, és szellemi hátteret adó Széchenyi István gróf civilizátori tevé-
kenységében. 
 Kutatásom alapját a hírlapi cikkek tartalmi és statisztikai elemzése adja, amely 
során a megadott témákat összevetem és szélesebb kontextusba emelve elhelyezem 
a korra már kialakult közbeszéd témahálójában, amelynek kialakult értékpreferen-
ciáiban a közös nevezőnek a kezdetekben a magyar nyelv, kultúra és tudomány 
ügye mutatkozott. Kutatásaim eredményeképpen igyekszem bemutatni, hogyan 
viszonyul a téma a korabeli közbeszédet és közgondolkodást uraló és megosztó 
politikai témákhoz, és a közbeszédet tematizálni igyekvő Széchenyi által sürgetett 
és elindított folyamatokhoz. 
 A reformok hívei már a felvilágosodás korában felismerték, hogy a nemzeti 
nyelv és kultúra nélkül nincsen nemzeti felemelkedés sem. És ebben a folyamatban 
nem elhanyagolható szerepet kapott a magyar nyelvű hírlapírás. Az első magyar 
újságírók és szerkesztők mindig hangsúlyozták az anyanyelvű sajtó nagy előnyét: 
sokkal szélesebb rétegekhez jut el, mint a német vagy latin nyelvű hírlapirodalom.1 
 Magyarországon az 1820-as évek végén Széchenyi István gróf színrelépésével 
megjelent egy új politikai program, ami a rendi sérelmi politika megyei szintű ható-
sugara helyett az országos nyilvánosság segítségével kívánta a haza polgári átalaku-
lását és fejlődését szolgálni. Széchenyi főként angliai útja alkalmával tanulmányozta 
a politikai klubok és a sajtó, tehát a nyilvánosság szerepét a modern politikai vita-
kultúra kialakulásában, és a Nemzeti Kaszinó megalapítása után (a cenzúraviszo-
nyok adta keretek között) modern politikai hírlap létrehozása körül bábáskodott. Két 
éves engedélyeztetési huzavona után 1832 januárjában megjelent a „Jelenkor. Poli-

                                                 
1 Bővebben: KÓKAY GYÖRGY – BUZINKAY GÉZA – MURÁNYI GÁBOR: A magyar sajtó története, Buda-
pest, MUOSZ, 2001. 25.; DÖBÖR ANDRÁS: A nemzeti kultúra és a magyar nyelv ügye a felvilágoso-
dás- és reformkori magyar sajtóban, In: T. KISS Tamás (Szerk.): Kultúra – művészet – társadalom a 

globalizálódó világban, Szeged, 2007. 45-50.; DÖBÖR ANDRÁS: A modernizáció kérdései és útjai a 
felvilágosodás-kori magyar politikai sajtóban, In: BODNÁR Erzsébet – DEMETER Gábor (Szerk.): 
Tradíció és modernizáció a XVIII–XX. században, Budapest, Hungarovox Kiadó, 2008. 103-115. 
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tikai tekintetben a’ két haza ‘s külföld hírleveleiből” Helmeczy Mihály szerkeszté-
sében és melléklapja, a „Társalkodó”, kezdetben Bajza József, majd Szenvey József 
szerkesztésében. Széchenyi bár a lap mögött állt, de személyesen nem vett részt a 
szerkesztésben, és publikálni is csak a Társalkodóban publikált időnként. A Jelenkor 

tipográfiailag is jelképezi a magyar sajtótörténet új korszakának kezdetét: a hagyo-
mányos negyedrét formában, kéthasábos szedéssel indult, 1836-tól azonban – Széc-
henyi által kiprovokálva – áttért a nagy, angol újságformátumra és a háromhasábos 
szedésre. A közönségigény és a politikai hírlap közti újfajta kapcsolatot jelzik min-
daddig ismeretlen nagyságú példányszámai: 1835-ben 3000 fölött, 1837-ben pedig 
már több mint 4000-en fizettek rá elő.2 
 A lapban már az indulás évében a nemzeti nyelv és kultúra, valamint a magyar 
tudomány (Magyar Tudós Társaság) került előtérbe. Az olvasó társaságokról, új 
kiadványokról, a nyelv terjedéséről, a nemzeti kultúra és tudomány intézményeiről 
(pl. magyar nyelvű színház, kaszinó) szóló tudósítások ugyanis alkalmasak a kívánt 
politikai cél, az egymással szembenálló politikai táborok egyesítésére. Áttanulmá-
nyozva a Jelenkor 1832., 1834. és 1836. évi évfolyamait azt tapasztaltam, hogy 
ezen állítások alátámasztására sok írást leltem, tanulmányomban a hely szűke miatt 
érzékeltetni kívánom ezek mennyiségét és a legkifejezőbbeket idézem. 
 Ahogyan Helmeczy az 1832-es induló évfolyam 1. számában írta: 

Békeség kívül és belől, a’ nemzeti erőnek minden oldalu, szabad, de józan ki-
fejtése, egyesítése ’s az ezen alapodó nemzeti nagyság és hathatás teszi most 
minden felvilágosultabb igazgatás maximájit”.3 Illy szép időponthoz olly kö-
zel s’ nyelvünk országlása és törvényink ujra születése hajnalán, annyi nagy 
remény elébe menve, mit kivánjunk a’ buzgón szeretett hazának … mint 
hogy e’ bölcs és dicséretes uton … csüggedhetlen hazafisággal, férjfias mér-
séklettel, gondos előrelátással haladjon elő minden tagja, ’s közintézetink 
virágoztán, müveltségünk diszletén a’ sziv, lélek, ész malasztiban ’s minden 
lehető beldogság áldásiban részesüljön az egész nemzeti test.4 

 Sok helyet szentelt a lap a helyi olvasó társaságok megalakulásának illetve mű-
ködésének bemutatására, példaként említhetjük a Zalaegerszegen 1832-ben létre-
hozottról szóló tudósítást: 

Zala néhány lelkes fiainak azon szent czél tünt nagyratermett lelkök elibe, 
hogy … a’ szép tudományok istenasszonyának oltárt emeljenek, ’s ezáltal az 
emberiségnek a’ legszebb erényre, a mivelődésre t. i. utat nyissanak. … Jeles 

                                                 
2 V.ö.: KÓKAY György (szerk.): A magyar sajtó története I. 1705–1848. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1979. 372-380.; BUZINKAY GÉZA: Kis magyar sajtótörténet, Budapest, Haza és Haladás Alapítvány, 
1993. 26-31.; FERENCZY JÓZSEF: A magyar hírlapirodalom története 1780-tól 1867-ig, III. kötet, 
Budapest, 1887. 3-24.; KÓKAY 2001. 64-96.; OPLATKA ANDRÁS: Széchenyi István, Budapest, Osiris 
Kiadó, 2005. 211-212. 
3 Jelenkor. Politikai tekintetben a’ két haza ‘s külföld hírleveleiből, (Szerk.: HELMECZY Mihály) Pest, 
1832. 1. 
4 Jelenkor, 1832. 2. 
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ajánlások történtek készpénzben … könyvekben: sok nevezetes férjfi a’ czél 
alapítására egész könyvtárát ide adakozá…5 

 Hasonlóakról érkezett hír Eperjesről és Nagykátáról6, „Ipoly-Ság”-ról, ahol 
Felső-Túr közbirtokos uraságai alapítottak olvasó társaságot7, Besztercebányáról8 
és Szarvasról9. 
 Helmeczy meg is indokolta miért támogatja az olvasótársaságokat: 

A magyar olvasó társaságok szaporodása hazánkban (mint a’ millyet T. Győr 
vármegyéről a’ Pozsonyi deák újság idei 1ső számában közöl) nagy örömet ’s 
reményt gerjeszt országszerte minden hazafi kebelben, mivel ezeket nem csak 
müveltség-terjesztésre szolgáló hathatós eszköznek, hanem alapos szerkezet 
mellett jövendőre olly intézetnek is tekinthetni, hol idő jártával előhaladva 
mindannyi közhasznu nyilvános könyvtár állíttathatik fel, ’s igy magányosak-
ra nézve kisded, de egyesülve nagy pénzáldozattal e’ nemben annyi csudát 
mivelhetünk, a’ mennyin most más nyugoti csinos nemzeteknél bámulunk.10 

 A Jelenkor teret adott az új irodalmi kiadványoknak, és főként a magyar nyelv 
terjedéséről, a magyarosodásról beszámoló híreknek, például: 

A magyar nyelv előmenetére 1805 óta tett több ízbeli rendelésnek Nógrádban 
olly sikere lön, hogy az ezelőtt magyarul szinte tertózkodva ’s nagyobb ré-
szint hibásan beszélett tisztviselők ’s ügyvédek most hivatalos munkálódásik 
minden ágazatit … csupán magyarul viszik. Az előrendre így elért czél után 
az vala még köz ohajtás, hogy a’ magyar nyelv tudása a’ köznép közt is ter-
jesztessék. ... minekutána ez általános helybehagyást nyert: ’Nógrádi Nemzeti 
Intézet’ név alatt állott fel amaz egyesület, mellynek egyes tagjai tíz egymást 
követő esztendőre 18 ezüst huszast kamatként ajánlottak. ... mert azóta e’ 
szent ügy iránti részvét olly nagy: hogy maholnap Nógrádinak sem fog tar-
tatni ki … a’ magyar nyelv rendszeres divatosítását tettel vagy értékkel elő-
mozdítani vonakodnék.11 

 Természetesen a lap a cenzúra adta keretek között érdeklődik a magyar nyelv 
hivatalossá tételének ügyében munkálkodó országgyűlésről is: 

Ez utóbbi üzenetben a’ RR a’ fönséges Nádornak, a’ törvények magyar nyel-
ven alkotása tárgyában tett szerencsés sikerű közbenjártáért, melly tette a’ 
Haza iránti legcsillogóbb érdemei közt fog örök időre fényleni a’ nemzet leg-
buzgóbb háláját fejezik ki.12 

                                                 
5 Jelenkor, 1832. 314. 
6 Jelenkor, 1834. 18. 
7 Jelenkor, 1834. 426. 
8 Jelenkor, 1836. 281. 
9 Jelenkor, 1836. 393. 
10 Jelenkor, 1832. 25-26. 
11 Jelenkor, 1832. 65. 
12 Jelenkor, 1836. 85. 



8 Döbör András
 

 

 Az idő előrehaladtával, az 1834-es és 1836-os évfolyamban az olvasótársaságok 
háttérbe szorultak, és egyre jobban elszaporodtak azok az információk, melyek 
iskolák alapításáról, támogatásáról szólnak, és céljuk a „magyar szó” használatának 
elterjesztése volt a magyarországi nemzetiségek körében. Ebbe a sorba sorolható a 
Túróc megyéből érkezett tudósítás, melynek „… szorgalmas lakosi is hazafi lélek-

kel felfogák már, hogy a’ magyar nyelv tudása … honunkban lakó minden polgár-

nak elmulhatatlanul szükséges… Egy intézet felállításáról gondoskodtak ők, hol az 

iskolai tanítók a’ magyar nyelvet tanulják.”
13 Ide tartozik az 1836-os évfolyam 

augusztus 20-ai számában közölt kassai tudósítás, amely szerint König János lel-
kész saját költségén indított a külvárosban egy iskolát, amelybe azonnal 70 fiú és 
84 lány felvétetett, főként tót nemzetiségűek, és a fél év múlva rendezett meghall-
gatáson „…valóban örvendeztető vala hallani, melly tisztán s rendesen ejtegették 

ezen kicsinyek a magyar igéket, mellyeket anyjok szájából soha nem hallottak.”
14 

Hasonló híradás érkezett a lőcsei ágostai vallású lánynevelő intézetből is, aminek 
Rudics József arany sark. vitéz úr 150 pengős kötelezvényt adott „…olly rendelés-

sel, hogy annak kamatja, melly két aranyat teszen, évenként azon két növendék 

leánykának adassék jutalom gyanánt, kik azon évben a’ magyar nyelv megtanulá-

sában legtöbb szorgalmat, ’s legnagyobb előmenetelt mutattak.”
15  

 És egymást követték a hasonló cikkek Balassagyarmattól16 és Nyíregyházától17 
a pesti Angolkisasszonyok intézetén át18 a Temes vármegyei Kissodáig, melynek 
jegyzőjének azon kéréséről számolt be, hogy félig magyarul és félig oláhul írt tan-
könyveket a megyebeli iskoláknak a vármegye ingyen nyomtassa ki.19 Rozsnyóról 
tudósítva leírta a lap, hogy a várostól északra húzódó 9 tót nemzetiségű helyiség-
ben az utóbbi két évben elterjedt a magyar nyelv, és ezt az iskolák felügyelőjének, 
a gömöri esperességi biztosnak köszönheti.20  
 Amint az általam elvégzett kulcsszóvizsgálat eredményét összegző grafikon is jól 
mutatja, az 1832-es induló évfolyamban egyből a nemzeti nyelv (30 hír) és a tudós 
társaság (28) ügye került egyértelmű túlsúlyba, holott a Jelenkor már 1832-ben is 
figyelemmel kísérte és próbálta „népszerűsíteni” Széchenyi civilizátori programjá-
nak, kezdeményezéseit – lásd a Pest és Buda közötti állóhíd ügyével kapcsolatba 
hozható híreket (12), a lóversenyekkel valamint a gőzhajózással kapcsolatos tudósí-
tásokat (9-9). Míg olyan a korszak politikusait foglalkoztató témák, mint a nyilvá-
nosság, a közteherviselés, vagy az újoncmegajánlás, stb. alig szerepeltek a lapban. 

                                                 
13 Jelenkor, 1834. 106. 
14 Jelenkor, 1836. 269. 
15 Jelenkor, 1836. 262. 
16 Jelenkor, 1834. 370-371. 
17 Jelenkor, 1836. 221. 
18 Pl. Jelenkor, 1834. 153-154; 502-503 és Jelenkor, 1836. 253. 
19 Jelenkor, 1836. 281. 
20 Jelenkor, 1834. 385. 
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 Az 1834-es évfolyam kulcsszóvizsgálatánál megállapítható (lásd 1. diagram), 
hogy az országgyűlési tudósításokra fókuszált a lap, és ennek köszönhetően vissza-
esett a nyelv ügyével, és a Tudós társasággal foglalkozó hírek száma, de megőrizte 
helyét a rangsorban, ha hozzáadjuk a magyar nyelvű színjátszással, a magyar szín-
házzal foglalkozó cikkek számát (6).21 
 Az 1836-os évfolyam kulcsszóvizsgálatának érdekes eredménye a Tudós Társa-
ság híreinek intézményesülése a Jelenkorban, és a gőzhajózással, lóversenyekkel és 
kaszinókkal kapcsolatos híranyag erősödése. A magyar nyelv ügyével, elsősorban 
az olvasótársaságokkal foglalkozó cikkek száma csökkent, de egyre inkább szapo-
rodott a magyar színjátszással22 és a Nemzeti Múzeummal foglalkozó híradások 
száma.23 Valamint új témaként megjelent az iskolák és a tanítók képzésének ügye 
is, mint azt korábban idéztük. 

 
1. diagram 

 Érdekesség a konkrét politikai ügyektől történő egyre erőteljesebb távolmara-
dás, ami Széchenyi ezidőtájt jellemző szerepvállalásaival is magyarázható. Széche-
nyi 1834–1836 között írja jelentős publikációit a melléklapba, a Társalkodóba a 
Duna szabályozásának kérdéséről, ezzel magyarázható talán a folyószabályozással 
kapcsolatos híranyag visszaesése a hírlap ezen évfolyamaiban.   
 A cenzúrával a lap így is állandó súrlódásban állt. Széchenyi naplójában már 
1832. február 22-én olvasható: „Helmetzy bekam ein Lavatorium”; vagyis a szer-
kesztő figyelmeztetést, „fejmosást” kapott a cenzúrától. Február 25-én jegyzi le a 

                                                 
21 Jelenkor, 1834. 25-26; 105-106; 121-122; 529; 594; 789. 
22 Pl. Jelenkor, 1836. 2; 37; 45; 127; 253; 257; 385. 
23 Pl. Jelenkor, 1836. 105; 127; 143; 389. 
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következőt: „Komáromi streicht den (!) alten Helmetzy eine Menge – und ruft bei 

jeder liberalen Stelle aus – Adhuc principia Comitis Széchenyi”; tehát Komáromi 
Péter helytartótanácsos cenzori minőségében a liberális szövegrészek nagy részét 
kihúzza, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek már megint Széchenyi elvei. A magyar 
rendek fogadtatása is felemás, erről tanúskodik naplójának 1832. február 10-i be-
jegyzése: „O mon Dieu, das auch noch! – C. Z.: Sieben Comitaten haben an Palatin 

geschrieben, ‘es sollte der Jelenkor verboten werden’”, azaz; Ó istenem, még ez is! 
Zichy Károly: Hét vármegye írt a nádornak, „be kellene tiltani a Jelenkort”.24 
 A naplóbejegyzések, főleg a helytartótanácsosról szóló rész alátámasztják azt a 
megállapítást, hogy valóban Széchenyi elveinek, politikai programjának támogatá-
sa lehetett a cél, és ezt az ellenfelek is tudták. A magyar nyelv ügye pedig ekkor 
már azon kevés ügyek egyike, amelyet egyrészt a cenzúra „átenged” a nyilvános-
ság irányába, másrészt amely „közös nevezőt” jelenthet az egyre több irányzatra 
szakadó rendeknek. 
 A példaként kiragadott idézetek és a kulcsszóvizsgálatok mentén elindulva szám-
szerűen is megvizsgálhatjuk, folytatódott-e, tendenciává vált-e a Jelenkor későbbi 
évfolyamaiban a nemzeti kultúra és a magyar nyelv ügyének szerepeltetése. Meg-
vizsgálva az 1832–1838 közötti évfolyamokat, a mellékelt 2. diagramban tüntettem 
fel a témához kapcsolható publikált cikkek összesített adatait. Ezeket elemezve 
szembetűnő, hogy bár a „Magyar nyelv ügyé”-hez sorolt cikkek száma az 1832-es 
évfolyam 30-hez képest visszaesett évi 12-15 írásra, de közben jelentősen emelkedett 
a Tudós Társasággal (1832-ben 28, 1836-ban 52, 1837-ben 43 cikk), valamint a ma-
gyar színházzal (1832 évi 0 cikk után 1836-ban 14, 1837-ben 27, 1838-ban 60 (!)), 
azaz a nemzeti kultúra és tudomány intézményeivel kapcsolatos tudósítások száma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. diagram 

                                                 
24 VISZOTA Gyula (Szerk.): Gróf Széchenyi István naplói, IV., 1830–1836. In: Gróf Széchenyi István 

minden írása CD-ROM, Budapest, Logod Bt., 2001.  



A magyar nyelv ügye a Jelenkorban. Széchenyi István politikai programjának…  11
 

 

 Érdekes ellenpontot jelenthet a későbbi elemzések számára a Pest és Buda kö-
zötti állóhíd ügyében és a Kaszinóval kapcsolatban született cikkek száma, melyek 
nem érték el egyik évben sem a nemzeti nyelv és kultúra ügyét támogató publiká-
ciók számát. Megállapíthatjuk tehát, hogy a Jelenkor szerkesztésekor teljesült 
Széchenyi ideája, miszerint a magyar nyelv és kultúra ügye lehet az, amiben hala-
dók és maradiak is egyetértenek. A nemzeti identitással felvértezett közvélemény 
megteremtése pedig az egységes politikai tábor megteremtését vonhatja maga után, 
amely harcba szállhat a magyar nemzet politikai jogainak kivívásáért, és a polgári 
nemzetté válásért. 

 
 



 



A bolgárok eredete a bolgár történetírás tükrében 

DRÁGOV IVÁN 

A bolgárok származásáról szóló téma sok szempontból érdekes és fontos. Egyrészt 
egy nemzetiség eredete mindig aktuális kérdés a jelen nemzedék számára. Másrészt 
különböző értelmezések és elméletek születtek erről az idők folyamán. Ráadásul a 
történelmi tudomány fejlődésével láthatóvá válnak a politikai és társadalmi folya-
matok, amelyek hatással voltak a nézőpontokra.  
 A kérdés tudományos értelmezései az idők folyamán különböző politikai és 
társadalmi hatásoknak voltak kitéve. Még az oszmán uralom idején, a bolgár intel-
ligencia érdeklődést mutatott a nemzet őstörténetére, de nézőpontjának kialakulásá-
ra óriási hatást gyakorolt a nemzeti kérdés és az ország felszabadításának a törek-
vése is. Az első kutatásokat a nagy lázadó, Georgi Rakovszki szervezi.1 A bolgár 
történelemtudomány első lépéseivel együtt rögtön érződött a társadalmi hangulat 
nyomása. Ez az államiság újraépítésének és az önmeghatározásra való törekvések-
nek az időszaka. A hosszú oszmán uralom után Bulgáriában igen erősen jelentkez-
tek a törökellenes érzelmek. Ezzel együtt jelentős volt a pánszlávizmus elméletnek 
hatása is, az 1878-as háború utáni jó viszony létesült Oroszországgal.  
 Közvetlenül a Berlini kongresszus után két alapvonal került előtérbe a bolgár 
politikai és társadalmi életben. A legfontosabb a nemzeti kérdés volt és a nép egye-
sítése. Az egymást váltó pártok politikájukban arra törekszenek, hogy vagy Oro-
szországnál keressenek nemzetközi támogatást, vagy a közép- és nyugat-európai 
államok felé tájékozódjanak, és velük fűzzék szorosabbra az ország kapcsolatait. 
Ez a politikai tendencia nagyon stabil maradt és nagy szerepet játszik a hármadik 
Bolgár állam történelmében. 
 Az első bolgár tudományos kutatások 1869-ben kezdődtek, amikor a romániai 
Bráila városában megalakult az ún. Olvasó Társaság. 1878-ban a szervezet a sza-
bad Bulgáriába költözött és rohamosan a tudás és oktatás igazi temploma lett, 
amely 1911-ben a Bolgár Tudományos Akadémia nevet kapta. A bolgár oktatás 
másik oszlopa a Szófiai Egyetem. Az egyetem 1888-ban, Pedagógiai Főiskoláként 
alakult meg, amelynek először a történelmi – nyelvészeti tanszéke kezdett funkcio-
nálni. Az újra helyreállított Bulgáriában tehát a bolgár tudomány létrejött és gyors 
fejlődésnek indult. 
 A bolgárok származási kérdése összefoglalva két részre osztható. Az első a 
bolgár középkori állam és nemzetiség születésére vonatkozik a Balkán félsziget 
területén. Itt az a probléma, hogy milyen és mekkora volt az óbolgárok, a szlávok 
és a kisebb törzsi csoportok szerepe. A második kérdés ezeknek az óbolgároknak 
az eredetére vonatkozik. Erről különböző elméletek fogalmazódtak meg, melyek 
közül a fontosabbak azt vizsgálják, hogy az óbolgárok a türköktől, az irániaktól, a 
                                                 
1 РАКОВСКИ, ГЕОРГИ: Български старини, София, Български писател, 1967. 277-318. 
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hunoktól, a finnugoroktól, az alánoktól, a mongoloktól, a trákoktól vagy szkítáktól 
szarmáznak-e. A bolgár törzsi elnevezésről is sok elmélet és magyarázat létezik. 
 Az első tanulmányok általánosabbak voltak és elsősorban a Dunánál lakó bol-
gárság történelmével foglalkoztak. Főbb szerzők Marin Drinov és Konsztantin 
Irecsek voltak. A kutatásaik erős szláv indoklást tartalmaznak a bolgár nemzetiség 
kezdetének kérdésében. Drinov már 1869-ben megírta a „A bolgár nép eredetének 

vizsgálata”-t, amelyben a külföldi irodalomban létező fő elméletet vitatja. A türk 
vagy a tatár származással szemben Drinov a bolgárokat csud és finn népként hatá-
rozza meg.2 
 Nagy az érdeme a cseh tudósnak, Konsztantin Irecseknek is. Ő néhány évet 
kulturális miniszterként, majd a Nemzeti Könyvtár igazgatójaként töltött Bulgáriá-
ban. Irecsek adta ki az első kompilált és szisztematikus bolgár néptörténeti munkát, 
1875-ben németül, majd 1886-ban bolgárul is. Szerinte, a nép alapját а szlávok 
képezték, az újonnan érkező, kisszámú bolgárok pedig nem játszottak lényeges 
szerepet a teljes történeti fejlődésében. Úgy gondolta, hogy az óbolgár fejedelem, 
Iszperih (Ászparuh) uralma alatt álló horda, valamint a Káma és a Volga folyóknál 
lévő testvér hordája az uráli csúd és finn néphez tartozott, ebből adódóan rokona a 
votjákoknak, cseremiszeknek és zürjéneknek.3  
 Ekkor kezdődtek az első régészeti ásatások az ókori városokban. Nagyon jelen-
tős volt a cseh régész Karel Shkorpil hozzájárulása. Ő több évet töltött Bulgáriá-
ban, ahol szorgalmasan kivizsgálta és leírta a bolgár középkor műemlékeit. Megta-
lálta az első bolgár fővárost, Pliszkát, és 1899-ben el is kezdődtek az ásatások. 
Mindez a Konstantinápolyi Orosz Régészeti Intézet segítségével jött létre. A bolgár 
középkor vizsgálatában aktívan részt vett Feodor Uszpenszki is, aki különböző 
emlékeket tárt fel és írt le. Karel Shkorpil és Feodor Uszpenszki tevékenységén és 
eredményein alapulva indult el a bolgár régészet tudománya, és annak szisztemati-
kus gyakorlása.  
 A bolgár tudomány fejlesztése gyors eredményeket hozott. A XX. század elejé-
től fogva az ókori bolgárokról különböző kutatások váltak ismertté. Nagy az érde-
me Iván Sismanovnak a bolgár nyelv történelmének és fejlődésének vizsgálatában. 
Ő egyesíti a nyelvészet teljesítményét az újonnan feltárt írásbeli emlékekkel, több-
nyire a Bolgár kánok listájával, amely óbolgár szavakat tartalmaz. Sismanov sze-
rint az óbolgár etnikum a türk nyelvcsaládhoz tartozott, mint a hunok, oguzok, 
kazárok, besenyők, kunok. A népnevet illetően elfogadta azt az elméletet, amely 
szerint a „bolgár” elnevezés a Volga folyóhoz kötődik, türk „-er, -ar” ragozással, 
ami „férfi”-t jelent.4 Ebben az időben jelent meg Balaszcsiev tanulmánya a bolgá-

                                                 
2 ДРИНОВ, МАРИН: Поглед върху произхождението на българския народ и началото на 

българската история, Хр. Г. Данов, 1869, София, Българско книжовно дружество, 1909. 1-69. 
3 ИРЕЧЕК, КОНСТАНТИН: История на българите, София, Наука и изкуство. 1929. 1978. 153. 
4 ШИШМАНОВ, ИВАН: Критичен преглед на въпроса за произхода на прабългарите от езиково 

гледище и етимологията на името „българин”, СбНУ. София. 1900. 32-38.  
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rok materiális kultúrájáról is. Hamarosan megjelentek az első bolgár állam-
szervezet és jog leírásai, amelyeket N. Blagoev5 és S. Bobcsev6 készített.  
 Még egy új elmélet is létre jött, amely egy másik, határozottan eltérő nézetet 
állít a bolgárok eredetéről. Eszerint a bolgár nép a Balkán őshonos lakossága és 
ősidők óta ott él. Ennek a gondolatnak a képviselője Gancso Cenov, aki főképpen 
Bulgárián kívül, Németországban dolgozott és 1910-ben írta meg a bolgár őstörté-
netet.7 Fő nézete, miszerint a bolgárok trák – illír eredetűek, nagy kritikát és ellen-
állást váltott ki a tudomány területén Bulgáriában. Az elméletnek nincs sok követő-
je, de a jövőben is nyitva maradtak a kutatások ebben az irányban, mivel a trák 
örökség mindig nagy érdeklődést kelt, miután sok trák műemlék maradt bolgár 
területén.  
 Kétségtelen, hogy a bolgár mediavisztikában a legnagyobb érdem Vаszil 
Zlatarszkié, aki ismerte a problémákat és briliáns nyelvész volt. 1918–ban jelent 
meg kardinális munkája a középkori bolgár állam történetéről, négy kötetben. 
Zlatarszki felhasználva az összes ismert forrást az egész bolgár középkort részlete-
sen megvizsgálta és teljes történelmi áttekintést alkotott. 
 Zlatarszki a teljes első bolgár történelmi időszakot „Hun – bolgár fölény kor-
szak”-nak nevezi. Először röviden leírja a VII. századig terjedő szlávok és Bizánc 
közötti kapcsolatokat, a nép eredetét és vándorlásait, az avarokkal való kapcsolata-
it, letelepülését a Balkán félszigetre. Zlatarszki elfogadja, hogy bár a szlávok de 
facto a Bizánci birodalom alattvalói, de saját belső rendjüket és viszonylagos önál-
lóságukat megtartották, mint például a hét szláv törzs és a szeverek, akik a 
Baolkán-hegység északi oldalán, Miziában éltek.8  
 Ezután a tudós komoly figyelmet fordít az óbolgárokra és alaposan vizsgálja a 
korai történelmüket. Az összes ismert forrás és annak analizálása alapján Zlatarszki 
különböző, de egymással keveredett, türk nyelven beszelő törzseket határoz meg és 
a „hunbolgárok” terminust kínálja. „A bolgár nép korai történetét minden kétséget 

kizáróan azoknak a közép-ázsiai török népeknek a történelmében kell keresnünk, 

akik hun-nu néven ismertek”.9 Számos bizánci, nyugati, kaukázusi és más forrás 
összehasonlítása után Zlatarszki a régi bolgár népeket és a nevüket tárja fel, rámu-
tat a Fekete tengertől északra levő lakóterületeikre. A kutrigurok és utigurok nevű 
törzseket úgy határozza meg, mint a kb. VI. század előtt kettészakadt közös bolgár 
etnikum részeit. Emiatt, a bizánci írók műveiben a bolgár név ideiglenesen meg-
szűnt, és a VII. század közepén, a következő egyesülés idején újra megjelent. A 

                                                 
5 БЛАГОЕВ, НИКОЛА: Лекции по история на старото българско държавно право, София, 
Българско книжовно дружество, 1906. 44-105, 168-184. 
6 БОБЧЕВ, СТЕФАН: История на старобългарското право, София, П. М. Бъзайтов, 1910. 58-310 
7 ЦЕНОВ, ГАНЧО: Произходът на българите и началото на българската държава и църква, 
София, Хелипол, 1910, 2005. 18-143 
8 ЗЛАТАРСКИ, ВАСИЛ: История на българската държава през средните векове, София, Наука и 
изкуство, 1918, 1972. 40-53.  
9 Ibid., 56. 
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tudós részletesen leírja a két bolgár törzs tevekénységét, más népekkel – hunokkal, 
bizánciakkal, avarokkal, türkökkel való kölcsönhatásait, harci konfliktusait a Bal-
kán félszigeten, Zabergan és Szandilh törzsfőnökök háborúit. Így a VII. század 
eleji „Délkelet-Európa történelmében a főszerepet a nyugati ág, a kutrigurok játsz-

szák, akik Attila hunjaival egyesülve egy erős hun-kutrigur királyságot hoznak létre 

a Fekete-tenger északi partjainál”.10 Zlatarszki a Bolgár kánok listáját átfogóan 
tanulmányozza és azt az elméletet fogadja el, amely szerint a listában létező 
Avitohol és Irnik fejedelmek a történelmi Attilával és Ernahhal azonosak. 
 A szerző különös figyelmet szentel Kubrat kán megkeresztelésének Konstanti-
nápolyban, vizsgálja Kubratnak a hunok és onogondurok uralkodójaként történő 
„kinevezését” és ezt követően „Nagy Bulgária”, a Fekete-tengertől északra levő 
terület alapítását. A következő adatok az állam területére és hatására vonatkoznak, 
a szomszédaival való kapcsolatokat mutatja be, sőt a népet alkotó törzseket is – 
onogondurokat, kotragokat, Kupi – bulgárt, Ducsi – bulkárt, Olhontor – blkárt, 
Csdár – bolkárt.11 Kubrát kán halála után fontos esemény történt a bolgár történe-
lemben. A törzsek elszakadtak egymástól Kubrát öt fiának vezetése alatt. Batbajan 
a földjén maradt és a kazárok uralma alá került, Kotrag észak felé, a Volga folyó-
hoz vándorolt el és ott külön bolgár államot alapított, Kuber az avarokhoz csatla-
kozott, majd néhány év múlva Macedóniába települt le, a névtelen testvér Ravenna 
területére érkezett, Isperih kán pedig a Balkán félszigetre vándorolt. 
 Zlatarszki egyértelműen nem határozza meg az Iszperih vezette emberek lélek-
számát. A táborhelyek területe és a korábban említett tízezres hunbolgár hordák 
adatai alapján a szerző úgy véli, hogy nem lehettek többen tizenvalahány ezer em-
bernél, de nem pontosítja, hogy ez esetben az összes népességről vagy csupán a 
katonáságról van szó.  
 Ami a Bolgár államalapítást illeti Zlatarszki úgy gondolja, hogy a Bizánci Biro-
dalom ereje miatt a Miziában elő szlávok és az újonnan érkezett hunbolgárok kö-
zött „föderatív” kapcsolatok és együttélés jött létre. „Ezen tárgyalások alapján jött 

létre, szerintünk, az a szövetségi szerződés, amelyet a két nép Bizánccal szembeni 

kölcsönös segítségnyújtás és együttműködés céljából kötött”.12 Kétségtelen, hogy a 
hunbolgároknak volt vezető szerepük, de a szlávok kezdetben nem éltek együtt 
velük. A hunobolgárok, mint vezető nép az újonnan alakult állam központi részét 
foglalták el, míg a szeverek védték a Balkán-hegység keleti szorosait, a hét szláv 
törzs pedig az avarokkal szembeni határterületeket.  
 A belső politikára vonatkozólag Zlatarski egy fontos megjegyzést tesz. Szerinte 
a bolgár uralkodók fő törekvése az volt, hogy csatlakoztassa a Balkánon elő szláv 
lakosságot. Csak ez bizonyulhatott stabil támogatásnak a Bizánc elleni harcban. 
„Ily módon jelenik meg Tervel, annak az eszmének a létrehozójaként, melyet Krum 

                                                 
10 Ibid., 83.  
11 Ibid., 153. 
12 Ibid., 202. 
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megfogalmaz, Borisz elfogadtat, és Simeon hajt végre”.13 Így a következő állam 
fejlődésében a szláv elem fokozatosan erősödött. A szláv vezetők kezdtek részt 
venni a vezetésben és Zlatarszki egy szláv „pártot” lát, amely egyre nagyobb jelen-
tőségre tett szert. 812-ben a Krum kán egy bizonyos Drаgomir nevű követet küldött 
Konstantinápolyba. Valószínűleg Mаlаmir kánnak és testvérének, Zvinicának a 
neve is szláv eredetű volt. A szláv fölény végig érvényesült, amikor 864-ben Borisz 
kán felvette a kereszténységet, és nemsokára bevezette a szent Cirill és Metód írás-
beliségét is. Akkor a bolgár uralkodónak, a szláv párt támogatásával sikerült meg-
szelídíteni a nyugtalan bojárokat (nemeseket) és végrehajtani a teljes állami centra-
lizációt. 
 Vаszil Zlatarszki művei erős alapot fektettek le a bolgár mediavisztikába és 
elsőrangú tényezőkként maradtak fenn. Az elfogadott vagy elutasított tézisei min-
den alapvető problémára rávilágítanak és a bolgár középkor teljes képét rajzolják 
meg. Mind a mai napig, a „Zlatarszki mellett vagy ellen” viták aktuális kérdések-
nek tekinthetők a bolgár historiográfiában. 
 A XX. sz. 20-as éveiben, Bulgária három háború megpróbáltatásain ment ke-
resztül, amelyek a meg nem valósult nemzeti ideál érzését eredményezték. Az eb-
ből a helyzetből fakadó érzelmek nem csillapodtak le. Az első világháború után az 
ország még meg tudta tartani viszonylag demokratikus intézményeit. Fokozatosan 
a nacionalista szempont érvényesült, amely megint az ún. összbolgár kérdéssel 
kapcsolatos. A származást illetően azt a nézőpontot értékelték, hogy az ősi bolgá-
roknak türk eredete, a balkáni bolgároknak, pedig már szláv alapja van.  
 Bulgáriában 1924 és 1945 között a magyar tudós, Fehér Géza végzett széleskö-
rű kutatómunkát. Ennek révén alaposan megvizsgálta az óbolgárokat – eredetüket, 
nyelvüket, hadviselésüket, ruházatukat, stb. Fehér Géza nagyarányú ásatásokat 
hajtott végre Pliszkában, Preszlávban és Madarában is. Sok óbolgár feliratot olva-
sott el és tárta fel ezek nyelvezetét. Nézete szerint „az óbolgárok nyelve türk nyelv 

volt, ezért párhuzamokat korai kultúrájukra vonatkozóan az ottani rokonnépeknél 

kell keresni, a hun, türk, avar, kazár stb. népek adataiban”.14 Tanulmányaiban, a 
magyar tudós először tisztázta az ókori bolgárok kultúrájának számos kérdését.  
 Ebben az időszakban aktív tevékenységet folytatott a régész, Bulgária későbbi 
miniszterelnöke, Bogdan Filov is. Nagyszabású kutatásokat szervezett meg, ame-
lyek a bolgár terület teljes ókori és középkori időszakaira terjedtek ki. 1924–ben 
Filov az óbolgár művészetet ábrázolta, melynek során a türk eredet elméletet támo-
gatta.15 Eközben Sz. Mladenov feltárta a lehetséges ősi nyelv maradványait a mai 
bolgár nyelvben. Arra a következtetésre jutott, hogy a bolgárok az Arii – Altaji 

                                                 
13 Ibid., 234. 
14 ФЕХЕР, ГЕЗА: Прабългарите – произход, история, бит и култура, София, Христо. Г. Данов, 
1929. 79. 
15 ФИЛОВ, БОГДАН: Старобългарското изкуство, София, Отворено общество, 1924, 1993. 12-94. 
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népek türk ágához tartoznak. A bolgárok nevére új lehetséges értelmezést javasolt, 
mely szerint „keveredő, elmozdító, zavaró” lenne annak valódi jelentése.16 
 A 30-as években újabb, részletesebb tanulmányok jelentek meg a prebolgárok 
életének és kultúrájának különböző aspektusairól. U. Trifonov17 a bojár (nemes) 
struktúráját vizsgálta a korai bolgár államban, D. Vaszilev18 az építészeti hagyo-
mányokat írta le, Kacarov, Decsev19, Mavrodinov20 feliratok és művészi képek 
tanulmányozásával foglalkoztak. Értékes alkotásai vannak Petur Nikovnak, bár ő 
elsősorban a Balkánon lévő késő bolgár középkorral foglalkozik. Ez idő tájt dolgo-
zik Veszelin Besevliev is, de a művei pár évtizeddel később kapnak befejezett for-
mát és nyilvánosságot, egy teljesen más politikai és társadalmi helyzetben. 
 Egy másik kiemelkedő bolgár tudós, a második világháború előtt Petur 
Mutafcsiev volt. Bizantinológusként és a középkori történelem szakértőjeként a 
bolgár nép fejlődéséről írt, s több tekintetben is új nézeteit mutatja be. Mutаfcsiev 
nagy figyelmet fordít a Bizánci Birodalomra és szerepére a bolgár történelemben. 
Gondosan elemzi a bolgár terület földrajzi sajátosságait és annak fontosságát, mint 
természetes erődítményt. A Stárá plániná vagy Balkán-hegység láncát úgy említi, 
mint a történelmi események döntő tényezőjét. A hegy természeti akadályként szó 
szerint biztosította a bolgár állam gerincét a Bizáncból jövő támadások ellen. Az 
eredetről a tudós elfogadja azt, hogy a balkáni bolgároknak hatalmas részét a szlá-
vok képezték, Ászparuh kánnal pedig csak egy törzs érkezett. Mutafcsiev szerint az 
óbolgárok Turán vidékéről származtak és őket turánobolgároknak nevezi. Az állam-
alapításuk hagyományát, a központosított hatalmat és a katonai erőt is bemutatja.21 
 A turánobolgárok és a szlávok közötti viszonyokról a tudós a régi bizánci író, 
Teofan leírására hivatkozik. Ott a krónikás megemlíti, hogy a IV. Konstantin elleni 
háborúban a bolgárok és szlávok valamilyen szerződés szerint cselekedtek. Az is 
ismert, hogy a háború és az állam megalakulása után a hét szláv törzs határőrség-
ként helyezkedett el az avarokkal szemben, a szeverek nevű törzs pedig a keleti 
Balkán hegység szorosainál. A VIII. század közepén a bizánci császár V. Konstan-
tin kilenc hadjáratot szervezett a fiatal bolgár állam ellen. E hatalmas nyomás alatt 
éppen a Balkán védelmezése bizonyult döntőnek a harc végkifejletében. Mutaf-
csiev szerint a turánbolgár hadsereg teljes egészében lovasokból állt, de az első 
győzelmek ellenére képtelen volt ellenállni a Bizánci Birodalomnak. Ezt követően 
a bolgár fejedelmeknek a szlávokra kellett támaszkodniuk, akik a hegységben he-
                                                 
16 МЛАДЕНОВ, СТЕФАН: Положението на Аспаруховите българи в реда на тюркския клон на 
арио – алтайските ароди, БИБ 1, 1928. 26-32.  
17 ТРИФОНОВ, ЮРДАН: Към въпроса за старобългарското болярство. СпБАН 26. 1923. 12-17. 
18 ВАСИЛЕВ, ДИМИТЪР: Строителните трaдиции в прабългарските дворци в Плиска, София, 
1937. 10-40. 
19 КАЦАРОВ, ГАВРИЛ – ДЕЧЕВ, ДИМИТЪР: Ревизия на надписа на Мадарския конник, Сб. Мадара 

1, София, 1934. 6-14. 
20 МАВРОДИНОВ, НИКОЛА: Прабългарската художествена индустрия, Сб. Мадара 1, София, 
1934. 34-38. 
21

 МУТАФЧИЕВ, ПЕТЪР.: Книга за българите, София, БАН, 1987. 65-89. 
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lyezkedtek el és az állam belseje felé vezető útvonalakat védtek. Ilyen volt a 
Szlavun törzsfőnök, akit a bizánciak fogságba ejtettek. Ez a fontos, az államot védő 
szerep, amely a Bolgár államalapításkor még a szlávokra esett, meghatározónak 
bizonyult a turánobolgárok és szlávok közötti viszonyokban és végül a szláv elem 
győzelmével végződött. A szlávok belépése a turánobolgár nemességbe és a kor-
mányzásba abból látható, hogy a Krum kán egy Dragomir nevű követet küldött 
Bizáncba, valamint abból, hogy Omurtag kán fiainak nevei is szláv eredetűek vol-
tak – Nravota, Zvinica, Malamir.22  
 A második világháború, és az azt követő szocializmusépítés időszaka megvál-
toztatták a bolgár társadalmi struktúrát és a tudományos gondolkodást is. A 
komunista rendszer Bulgáriai bevezetése után a tudományos alkotói folyamatok 
gyökeres változtatása kezdődött meg. 1948-ban a történészek nemzeti konferenciát 
szerveztek. Valko Cservenkov vezetésével az összegyűlt párttagok hosszasan tár-
gyalták a bolgár történelemtudomány állapotát és fejlődését. A felszólalók túlnyo-
mó része az előző és akkori tudósokat vádolta. Azzal szidalmazták őket, hogy bur-
zsoá alapokon álltak, ezen kívül vádolták őket a történelmi szakértelem hiányával 
is. Jó nyelvészekként és fordítókként sikeresen fordították a bolgár történelem for-
rásait és éppen ez vezetett a szövegekbe való túlzott elmélyedéshez, filológiai for-
malizmusba estek és ennek következtében már nem tekinthetők jó történészeknek, 
és tanároknak sem voltak megfelelők. A konferencián számos fontos döntést hoz-
tak a bolgár történelemtudomány jelenlegi és jövőbeni helyzetével kapcsolatban.23 
A bolgárok eredetére vonatkozóan egyértelműen a szláv tézisre fektettek hangsúlyt, 
a prebolgárok szerepét jelentéktelenként, a körülmények egyfajta véletlenszerű 
összetalálkozásaként határozták meg. A múltbeli szláv népek viszonyaira irányuló 
elmélyült kutatás célját tűzték ki, különösen a Szovjetunió és Jugoszlávia népeivel 
kapcsolatban, valamint azokat a momentumokat hangsúlyozva, amelyek hozzájá-
rultak a feléjük történő teljesebb közeledéshez.24 A Szófiai Egyetem átszervezésé-
ről is döntést hoztak, mely szerint a bolgár etnográfiai tanszéket a szláv nyelvészet 
tanszékéhez, ill. más szlavisztikai tanszékekhez kapcsolták, mivel szerintük nem 
volt önálló értéke.25 
 1954-ben a Bolgár Tudományos Akadémia kiadásában megjelent Dimitаr 
Koszev, Zsаn Nаtаn és Alekszandur Burmov „Bulgária történelme” című könyve. 
A következő két évtizedben gyakorlatilag ez volt az egyetlen hivatalos mű. A szer-
zők a feudalizmus című fejezetben a bolgár állam megalakulásának előfeltételeit 
tárgyalják. Részletesen vizsgálják a szlávok letelepedését a Balkán félszigeten, 
valamint a térségben lévő szlávság társadalmi – gazdagsági helyzetét. Véleményük 

                                                 
22 МУТАФЧИЕВ, ПЕТЪР: Книга за българите, София, БАН, 1987. 90-103. 
23 МУТАФЧИЕВА, ВЕРА – ЧИЧОВСКА, ВЕСЕЛА – ИЛИЕВА, ДОЧКА – НОНЧЕВА, ЕЛЕНА – НИКОЛОВА, 
ЗЛАТИНА – ВЕЛИЧКОВА, ЦВЕТАНА: Съдът над историцит T 1, София, АИ проф. Марин Дринов, 
1995. 403-482. 
24 ВЛАХОВ, ТУШЕ: Доклад. Съдът над историците. 281. 
25 ГАНДЕВ, ХРИСТО: ... За преустройството на катедрите. Съдът над историците. 435. 
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szerint a szláv törzsek honfoglaló területszeres céljából érkeztek a félszigetre a VI. 
század elején, amikor „hatalmas szláv tömegek, számuk 100 000 körüli, pusztítot-

ták el Trákiát, Illíriát és Görögországot”.26 A nyelvek, törzs nevek és helynevek 
összehasonlítása alapján megállapították, hogy az antoktól szármázó orosz nép és a 
szlávinoktól szármázó bolgár nép megegyeznek. Így például, a novgorodi év-
könyvben, 1113-ban említett orosz város Pluszkov neve hasonlít Bulgária első 
fővárosához, Pliszkához.27 
 A prebolgárokra vonatkozó információt két oldalban részletezték, ahol őket a 
sok türk nép egyikének mutatják be, és röviden leírják az V., VI., és VII., század-
ban történt prebolgár támadásokat Bizánc ellen, az avarokkal szembeni ellenállást, 
a Kubrat kán alatt álló törzsszövetség megalakulását és a prebolgárok lovas élet-
módját is.28 
 Amikor a bolgár állam megalapítását tárgyalták, a szerzők a szláv családi törzsi 
szervezetet vizsgálják. A kezdetben politikailag különálló törzsek fokozatosan 
szláv törzsszövetségekbe kezdtek szerveződni. A legmagasabb szinten a különböző 
knjazok (fejedelmek) uralkodtak, akik közül ismertek a VI. és VII. század elején 
élő Dobrita, Muszonij, Hacon, Prebund.29 
 Az úgy nevezett „hét törzs” egy másik jelentős csoportot alakított ki, Miziá 
területén. Az ott élő szlávok megvédték önállóságukat a Bizánci Birodalommal 
szemben és kihasználták lehetőségeiket a belső fejlődésére. Az „osztályharc”, a 
Bizánctól és az avaroktól származó veszély miatt a törzsszövetség az állami szer-
vezet alakulása felé vezető útra lépett. A VII. század 70-es éveiben a hét szláv törzs 
már az államiság küszöbén állt. A szláv vezetők felismerve, hogy egy állam létre-
hozása a Bizánci Birodalmon belül elkerülhetetlen reakciót vált ki, intézkedéseket 
vezettek be, hogy megvédjék magukat. A környező szlávoktól kértek segítséget és 
a Duna torkolatainál élő prebolgároktól is. 
 680-ban IV. Konstantin császár nagy hadjáratot szervezett a szlávok és azok 
prebolgár szövetségesei ellen. A birodalommal való harc miatt a szláv vezetők és 
Iszperih egyetértettek abban, hogy egy szövetségi államot hoznak létre. E célból a 
szláv vezetők a Kolarovgrád és Preszlav városok körüli megyékben fekvő terület 
egy részét átengedték a prebolgároknak, hogy oda települjenek. A feltételek alapján 
a szeverek nevű törzs a keleti Balkán-hegységbe költözött, a hét törzs pedig nyu-
gatra, az avarokkal szembe. Az állam kialakulásához az is hozzájárult, hogy mind a 
két nép egy társadalmi – gazdasági szintén állt. Iszperih és prebolgárai némi hírne-
vet és presztízst szereztek azzal, hogy a bizánciakat legyőzték, így rájuk bízták a 

                                                 
26 КОСЕВ, ДИМИТЪР – НАТАН, ЖАН – БУРМОВ, АЛЕКСАНДЪР: История на България, София, Наука 
и изкуство, 1961. 50.  
27 Ibid., 45-52. 
28 Ibid., 53-55. 
29 Ibid., 59. 
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katonai parancsokságot és az állam területi védelmét. Az új állam fővárosa, az ősi 
szláv városi jellegű település, Pliszka lett.30 
 Az 50-es és 60-as években nem jelent meg túl sok új kutatás az óbolgár tudo-
mány körében. Erős hangsúlyt fektettek a bolgárok szláv eredetére és az 
Aszparuhhal érkező emberek jelentéktelen szerepére. Ezt a szellemet tükrözték az 
adott meghatározások is. Georgieva és Milcsev31 a lovas életmódra hivatkozva 
minden prebolgár kulturális szerepet tagadtak, sőt a szlávokat kulturáltabb elemnek 
kiáltották ki. 
 Ebben az időszakban jelentős volt a bolgár régészettudomány szerepe. A régi 
fővárosokban, várakban, szent helyeken különböző vizsgálatok folytak, amelyek 
azonban a középkori prebolgár kultúrára és annak szerepére vonatkozó eredmé-
nyeket hoztak. Mosztics bolgár icserguboila (főnemes) temetése különös érdeklő-
dést váltott ki. M. Balan, P. Boev, V Ivanova és Szt. Stancsev a temetést, a sírfel-
iratot, a csontvázat részletesen kutatják, sőt arcrekonstrukciót is csinálnak. Az arc-
rekonstrukció és más vizsgálatok alapján a tudósok szerint „a koponyának europid 

jellege van, néhány mongolid vonással együtt… Bizonyossággal állítható, hogy az 

europid és mongolid jellemzők Mosztics/Mostich koponyáján alátámasztják az 

óbolgár etnikai csoporthoz való tartozását”.32 Más, de kisszámú történelmi kutatás 
is megjelent. Az etnikai változásokat és a prebolgár-szláv viszonyokat Tupkova-
Zaimova33 és Duicsev34 tárgyaltak. Lisev35 és Boev36 a bolgár népnév európai elter-
jedését vizsgálták. Velkov37 és Maslev38 a prebolgár feliratokkal foglalkoztak. 
 1971-ben jelent meg Dimitаr Аngelov „A bolgár nemzetség formációja” című 
könyve. A szerző a tisztán szláv elméletet fogadja el. Fő tétele szerint, a bolgár 
nemzetség kialakulása csak a IX. század közepére tehető, a kereszténység és cirill 
ábécé felvételével.  
 A prebolgárokat illetően a szerző egyértelműen a türk eredetet jelöli meg. „Az a 

nézet, hogy az óbolgárok a Balkán-félszigetre érkezésükkor a türk nyelvi etnikum-

hoz tartoztak, bebizonyítottnak tekinthető, míg az egykori felfogások a tatár, szláv 

vagy finn hovatartozásról minden alapot elveszítettek.”
39 Örmény források alapján, 

                                                 
30 Ibid., 60-63. 
31 ГЕОРГИЕВА, МИЛЧЕВ: Исторически преглед, София, 1964. 42. 
32 ИВАНОВА, ВЕРА: Надписът на Мостич и преславския епиграфски материал. Сб. Надписът на 

чъргубиля Мостич. София, 1955. 195. 
33 ТЪПКОВА-ЗАИМОВА, ВАСИЛКА: Нашествия и етнически промени на Балканите, София, 
Издателство на БАН, 1966. 52-88. 
34 ЛИШЕВ, СТРАШИМИР: Прабългарите и българското народносттно име в Европа около 
началото на 5 век, ИИБИ 5, София, 1954, 20-34. 
35 БОЕВ, ЕМИЛ: За предтуркското тюркско влияние в българския език – още няколко думи, Сп. 

Български език 1, София, 1965. 18-23. 
36 ДУЙЧЕВ, ИВАН: Славяни и първобългари. ИИБИ 1–3. София. 1951. 32-47. 
37 ВЕЛКОВ, ВЕЛИЗАР: История на проучванията на Мадарските надписи. Сб. Мадарски конник, 
София, 1956. 4-12. 
38 МАСЛЕВ, СТОЯН.: Още веднъж за Мадарския конник. Археология 5-1. София. 1963. 19-24.  
39 АНГЕЛОВ, ДИМИТЪР: Образуване на българската народност, София, Наука и изкуство, 1971. 116. 
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az ókori prebolgár területként a Kaukázustól északra lévő földet határozza meg. Ezt 
az álláspontot az is alátámasztotta, hogy a prebolgár és modern csuvas nyelv ha-
sonlít egymásra. Kubrat kánról és Nagy Bulgáriájáról elfogadta azt, hogy a törzs-
szövetségben türkökön kívül finn – ugorok és alánok is szerepeltek. 
 Angelov szerint, Ászparuh emberei és a szlávok együtt közös államot alapítot-
tak, Pliszka fővárossal. Ehhez nagy segítséget adott a két nép azonos társadalmi – 
gazdagsági fejlődése. Az államot Szlávobolgárnak nevezi, mert szerinte a kisszámú 
prebolgarok szerepe nem volt jelentős a balkáni szlávságban. A bolgár uralkodók 
egyik legfontosabb célja az volt, hogy egyesítse a Balkán területén élő szlávokat. 
Így a Balkán-félsziget jó részén egy „bolgár-szláv csoportot” különböztet meg. A 
szerző a városok és a települések társadalmi képét festi le, ami prebolgár és szláv 
keveredett lakosságot mutat, valamint gyors és teljes prebolgár elszlávosodást. 
Pliszkában, a fővárosban, összekeveredett prebolgár-szláv lakosság élt, mert sok 
földkunyhót (tipikus szláv ház) találtak. „A IX. és a X. század elején így kialakult 

bolgár nép azonban egyidejűleg szláv nép is volt, a „bolgárok” valójában szlávok 

voltak, nagyon közel álltak nyelvezetükben, erkölcseikben és szokásaikban a közép-

kori Európa más szláv népeihez.”40 
 Ugyanebben az időszakban fejlődött ki a thrákológia tudománya és 1972-ben 
létrejött a Trákológiai Intézet. Az ókori emberek történelmét és kultúráját aktívan 
tanulmányozó kutatás kezdődött. A trákok és a később érkező népek közötti foly-
tonosság hipotézise utat tört magának. Ezen elmélet szerint, a mai bolgárok három 
külön népségből származnak. Ezt a teóriát Nikolai Kolev dolgozta ki, aki trák, 
szláv és prebolgár etnikai összetételt állapított meg.41  
 A 70-es években egy újabb fejlődés kezdődött a bolgár kulturális életben. 1975-
ben Lüdmilа Zsivkovа, a kommunista vezető, Todor Zsivkov lánya lett, a Kulturá-
lis Bizottság elnöke. Az ő vezetése alatt indult meg az ún. „A szépség politikája”. 
Bulgáriában sok kulturális és kreatív projekt valósult meg. A bolgár történelmi 
írások a múlt sokkal részletesebb tanulmányozására vállalkoztak. A kutatók fi-
gyelmét felkeltette egy másik esemény is, 1981-ben 1300 éves lett a bolgár állam. 
A jubileummal kapcsolatban a múlt vizsgálatára nagyszabású program kezdődött. 
A történelem, a régészet és a művészet nagy fellendülésnek indultak.42  
 1977-ben jelent meg Sztаncso Vаklinov könyve „Az óbolgár kultúra kialakulá-

sa a VI–XI. században”. A szerző az óbolgár anyagi kultúrát vizsgálja részletesen. 
Az óbolgárokat közép – ázsiai türkökként azonosítja, akik a mongol népekkel éltek 
kapcsolatban. 

Az óbolgárok türk nyelvű nép volt, kiknek őshazája messze keleten található, 
Ázsia szívében. Ahogy a többi türk nép, az ősi földjeiken, melyek az Altaj-
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41 КОЛЕВ, НИКОЛАЙ: Българска етнография, София, Наука и изкуство, 1987. 57-77.  
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hegységben és körülötte helyezkedtek el, az óbolgárok is egységet alkottak a 
mongol és mandzsúriai törzsekkel.43 

 Amikor az óbolgárok a Fekete-tengertől északra terjedő területen telepedtek le 
közösségi kapcsolatba léptek az ott élő alán lakósággal. Nemsokára a népek törzsi 
és kulturális alapon keveredtek egymással. Az alánoktól az óbolgárok megtanulták 
a letelepedett életmódot és kezdték elfogadni azt. Vаklinov vizsgál minden 
prebolgár megnyilvánulást: a nomád pásztorkodás fejlődését, az építőművészetet, a 
temetési szokásokat, stb. A tudós három alapvető időszakot határoz meg a korai 
bolgár történelemben. A legősibb periódus homályosan kezdődött, a Hunnu és 
nyugati hunok szövetségében, és a déli Urálban történő prebolgár megjelenés idejé-
ig terjedt. A következő a kazah sztyeppén és a déli Urálban lévő bolgárok életét 
foglalta magába, ami az északi Kaukázusban, Azovi-tenger körüli és a Fekete-
tenger északi területén lezajlott bolgár áttelepüléssel végződött. A harmadik perió-
dusban az óbolgárok a Keletrómai Birodalom perifériáján éltek és a tengerparton 
levő városokkal léptek kapcsolatba. Ott nagy törzsszövetséget alapítottak, Kubrаt 
kán Nagy Bulgáriáját, később kazárokkal háborúztak és végül a Volga és a Duna 
folyóhoz vonultak, ahol két államot is alapítottak.44  
 Ugyanekkor Boris Szimeonov a bolgár név jelentésének részletes áttekintésével 
foglalkozik. A nevet a totemisztikus képzettel és az állati ősszülő gondolatával 
kapcsolta össze, mert néhány türk nyelven „bulgár” egy, nyest (белка) fajtájú álla-
tot és annak a bőrét jelenti. A szerző elfogadja, hogy a név a Krisztus előtti II. szá-
zadi kínai évkönyvekben is létezik, „pu – ku”, „pu – gu”, „bu – gu” formában.45 
 1981-ben jelenik meg Veszelin Besevliev munkája, amely az óbolgárokról szól. 
A szerző azt állítja, hogy a IV. században vagy még ennél is korábban a Kaukázus-
tól északra, a Kubаn folyó és Azovi-tenger körül, a Dnyeper folyóig tartó területe-
ken türk nyelvű törzsek éltek, amelyek a bizánci, keleti és nyugati szerzők számára 
a közös, „bolgár” név alatt voltak ismeretesek.46  
 

Ezért az óbolgár feliratok megléte és sokszínűsége a bolgárok kulturális 
szintjének kérdését egészen más megvilágításba helyezi és megdönti azon 
alaptalan állítást, mely szerint csupán egy maroknyi nomádról van szó, min-
den anyagi és szellemi kultúra nélkül. Ellenben az a tény, hogy sikerült létre-
hozniuk egy államot Kelet-Európa leghatalmasabb birodalmának területén és 

                                                 
43 ВАКЛИНОВ, СТАНЧО: Формиране на старобългарската култура IV–XI в, София, Наука и 
изкуство, 1977. 15. 
44 Ibid., 18  
45 СИМЕОНОВ, БОРИС: Източни извори за историята и името на Аспаруховите българи. Векове 1, 
София, 1979. 49-57. 
46 БЕШЕВЛИЕВ, ВЕСЕЛИН: Първобългарите. Бит и култура. София, Наука и изкуство, 1981. 
Пловдив, Българско историческо наследство, 2008. 3. 
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sikerült azt megvédeniük századokon át ezen birodalommal szemben, katego-
rikusan megcáfolja ezt a felfogást.47  

 Szintén 1981-ben Petur Petrov a „A bolgár állam létrehozása” című könyvét 
írja meg, amelyben a türk eredet elméletét fogadja el. A prebolgárokat a türk–altaji 
nyelvi–törzsi közösséghez csatolja, amelyhez további rokon népek is tartoztak: 
hunok, avarok, oguzok, kazárok, besenyők és kunok. Sok forrás alapján Petrov 
nyomon követte a VII. és VIII. század eleji a bolgár háborúkat, az Ongul csatában 
a nagyszámú bizánci hadsereg fölötti győzelmet, Konstantinápoly mellett a 22 ezer 
arab katona elpusztulását és egy prebolgár feliratot, amely szerint a harmadik szá-
mú bolgár hadvezér vezetése alá békeidőben 2300 katona tartozott. A Balkán-
hegységtől a Dnyeper folyóig a prebolgárok által elfoglalt terület terjedését mutatja 
be, valamint azt, hogy Ludogorie és Dobrudzsa földjén rengeteg prebolgár régésze-
ti emlék létezik. 

És így, ha figyelembe vesszük az óbolgárok által elfoglalt területek nagysá-
gát, szerepüket a Bizánc ellen folytatott háborúkban, szerepüket a bolgár ál-
lam létrehozásában és védelmében, hadseregük számát, el kell fogadnunk, 
hogy Aszparuh óbolgárjainak száma Ongalban, valamint 680 után a Balkán-
félsziget északkeleti részén is messze nagyobb volt az eddigi feltételezések-
nél. Anélkül, hogy egy konkrét számot meghatároznánk, minden estre el kell 
fogadnunk, hogy az aszparuhi óbolgárok nem voltak kevesebben, mint 250-
300 ezer fő.48 

 Ugyanezekben az években egy másik új elmélet is saját utat tör a bolgár törté-
nelmi kutatásban. Cvetana Tafradzsjiszka által teljesedett ki az elmélet, amely a 
prebolgárokat iráni népek részeként határozza meg és a bolgár történelem időbeli 
és helyi kezdőpontját módosítja. Tafradzsjiszka az V. században elő örmény törté-
nészre, Movzesz Horenacira hivatkozik és néhány, a perzsa nyelvből származó 
prebolgár névre, mint például Ászparuh – „Ászpar – hrug ”, ami „Fehér lovas ”-t 
jelent. A hun hullám miatt az iráni származású népek mintájára a prebolgárok is 
nyugatra vándoroltak. A Kaukázusban a Kr. előtti II. században már az alánokkal 
éltek együtt. 

Ki kell hangsúlyoznunk, hogy az óbolgárok maguk is ennek a kultúrának 
képviselői voltak és a perzsa nyelvekkel rokon nyelvet beszéltek, amelyre ha-
tással volt a türkök nyelve, akik az óbolgár honfoglalás előestéjén domináns 
helyzetben voltak Eurázsiában.49 

 A vándorlás idején a prebolgárok szétoszlottak és más iráni eredetű szomszéd 
népekbe olvadtak. Tafradzsjiszka szerint a Fekete-tengertől északra élő prebolgá-

                                                 
47 БЕШЕВЛИЕВ, ВЕСЕЛИН: Прабългарски еписрафски паметници, София, Издателство на 
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roknak az alapját az alán nép képezte. Ez abból látható, hogy a monumentális épít-
kezéseknél, váraknál és palotáknál a prebolgárok perzsa építési módot használtak. 
A szerző szerint a távoli iráni–szláv indoeurópai rokonság meghatározza az 
Ászparuhhal érkező emberek és a szlávok közötti kulturális viszonyokat.50 
 A XX. század végén lezajlott rendszerváltás Bulgáriában is komoly változáso-
kat okozott az állam működésébe, valamint a társadalmi és kulturális viszonyokba. 
A bolgár eredetről alkotott nézet teljesen megváltozott a történelmi kutatásokban. 
A szláv feltevés háttérbe szorult és a vizsgálódások központjában az óbolgárok 
történelme és kultúrája áll. Gyakorlatilag semmilyen új kutatás nem született az ősi 
szláv történelemről. Az a vélemény alakul ki, amely szerint az óbolgár elemnek 
többsége, központi szerepe és fölénye volt az államalapításban és a nemzetség 
megalakulásában. Egyre gyakrabban az óbolgárokat csak „bolgárok”-ként megje-
lölve határozzák meg, előképző, és a mai bolgárokkal való közvetlen kapcsolatuk 
tagadása nélkül. A bolgár államiság kezdetét korábbi időpontra datálják, Kubrat 
kán idejére, 632-re, vagy ennél is korábbra. Más kérdés került előtérbe, mégpedig a 
nép legősibb történelme és eredete. A hagyományos türk elmélettel együtt nagyobb 
népszerűséget kaptak az iráni és autochton feltevések, valamint más nem teljesen 
tudományosan kidolgozott tézisek.  
 A nézőpontok megváltozása világosan látható Iván Bozsilov és Vaszil Güzelev 
könyvében. Itt a trákok és a szlávok csak a könyv „bevezetésében” szerepelnek. Az 
ő történelmük az Aszpáruh bolgárjai előtti Balkán történelmének időhatáraira kor-
látozódott. A bolgár történelem a bolgárok cselekedeteivel kezdődik. A szerzők a 
„prebolgárok” terminust kritizálják, mint a marxista tudomány kiszabott terminu-
sát, amely a mai bolgárok gondolkodásában természetellenes hatást teremt. 

A hasonló megközelítés, azon túl, hogy ellentmond forrásainknak, nem ne-
vezhető tudományosnak. Az, hogy a megnevezés mindig egy és ugyanaz 
(bolgárok), ugyanakkor jelentése bizonyos változásokon megy át, egyáltalán 
nem biztosít alapot a mai tudomány beavatkozására. Ha a IV. és a IX. század 
eleje közötti időszakban a bolgár név a turáni bolgárok megnevezésére szol-
gált, a IX. század első felétől pedig ezzel a névvel illetik a bolgár uralkodó 
minden alattvalóját, akik között ott vannak a szlávok, valamint a Bolgár Cár-
ság területén lakó néhány kisebb etnikai csoport.51 

 A szerzők a türk elméletet fogadják el és a bolgárokat a belső ázsiai altáji nyelvi 
közösség részeként határozzák meg. Az Orhont és Jenyiszej folyóktól az Irtis fo-
lyóig és az Uráltól a Tien-sanig és a Pamírig terjedő nagy közösség az idő folya-
mán összeomlott, sok önálló népcsoport alakult ki belőle. 
 Hivatkozva arra, hogy források a bolgárokat a Kaukázusnál említik 334-ben és 
354-ben, szerzők elfogadják, hogy a nép vándorlása a Kaukázustól az északi sztye-

                                                 
50 Ibid., 28. 
51 БОЖИЛОВ, ИВАН – ГЮЗЕЛЕВ, ВАСИЛ: История на средновековна България, София, Анубис, 
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pi és erdősztyepi térségbe körülbelül a III. századra datálható. Ez időben a bolgárok 
fokozatosan elsőrangú tényezővé váltak Kelet-Európában és érintkezésbe léptek a 
kaukázusi és a bizánci írás hagyományával. A szerzők nagy figyelmet fordítottak 
Kubrat kánra és Nagy Bulgáriára. Kubrat kán 632-ben kezdődő uralkodását a bol-
gár állam hagyományának első megnyilvánulásaként mutatták be. Később ezt a 
hagyományt a bolgárok a Duna és Volga folyókhoz vitték át.52 
 A 90-es évek időszakban, az óbolgár tudomány területén sok különböző néző-
pontú, önálló munka jelent meg. Plamen Cvetkov, a Kelet-Európában elterjedt áltáji 
nyelvek fontosságát és hatását vizsgálja, valamint a bolgár nyelv és a szláv nyelvek 
közötti különbségeket mutatja be.53 Plamen Pávlovn érdekes nézőpontja, aki a bol-
gárok és más lovas népek közötti viszonyokkal foglalkozik, Iván Lazarovval és 
Jordan Andreevvel együtt a belpolitika és a nemesi élet különböző szegmenseit írja 
körül.54 Másfelől Cvetelein Sztepanov elfogadja, hogy a bolgár kánok neveinek 
etimológiája iráni nyelvcsaládra utal. Perzsa hagyományból származik az állam 
formája, az intézmények vezetése és a fejedelem szakrális funkciója is.55 Időközben 
nő az érdeklődés a másik középkori bolgár állam iránt is. A Volgai Bulgária törté-
nelméről és kultúrájáról Georgi Vladimirov56 és Petur Csolov57 írnak. 
 2005-ben Petur Dobrev egy, a Pamír és a Hindukus között létező nagy óbolgár 
közösséget feltételezet. „Az örmény történészek ugyanazon a területen „bulh” nevű 
népet említették, ami kétségtelen ősi „Bulgár” földén lakott, indiai földrajzi írások 
pedig, indiai stílusú „bolhiki” vagy „balhiki” nevet mutatják. A különböző formák-
ban ismétlődő nevek, ugyanazon az ókori területen jelenik meg – Imeon (Pamír) 
hegységben”.58 Az ősi területeken a bolgárok ismerték a földművelést, a városi 
életet és legfőképpen az állami rendszert. Emiatt a vándorlás idején, a bolgárok 
először egy államot alapítottak Kaukázus északi területén, utána még egyet a Feke-
te-tenger északi területén, és végül két új államot, a Volga folyó partján és a Bal-
kán-félszigeten.  
 A nagyon ősi bolgár eredet gondolatát elfogadja Georgi Bakalov is. Szerinte a 
bolgár eredetről szóló többféle feltevések sora annak köszönhető, hogy vagy a ki-
indulás téves, vagy a bolgár gyökerek annyira ősiek, hogy emiatt többféle elmélet 
lehetséges. Néhány „bolor”, „bulh”, „ősi Bogog” szó említése alapján Bakalov arra 
mutat rá, hogy a bolgár terület az Amu-darja és Szir-darja folyók közötti földterüle-
ten, Pamír és Baktria (Balhara) területére, sőt a környező vidékekre is kiterjedt. 
Szerinte a bolgár nyelvnek iráni gyökere volt és ebből adódóan a nép rokona az 
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iráni törzseknek, a szkítáknak és a szarmatáknak. A hun vándorlás magával ragadta 
a bolgárokat és ők is elvándoroltak nyugatra, de a nagy törzsszövetségben a bolgá-
rok megtartották a saját önálló egységüket.59 
 Szintén 2005-ben Raso Rasev összefoglalja e sokéves munkát és végleges érté-
kelést ad. 

A bolgár törzset (prebolgárok) három etnikai-nyelvi csoport – az iráni, az 
ugor és a türk, alkotják. Kialakulása a hun törzsi szövetség keretein belül tör-
tént 375 előtt, a II–IV. sz. idején, amikor önálló etnikai egységként különült 
el, amely eltért a hunoktól. A három csoport közötti szimbiózis, az Altaj és az 
Ural közötti sztyeppei és erdős sztyeppei területen valósult meg, mint az ő 
önálló és közös politikájuk. Az etnogenezis folyamata az V–VI. századra fe-
jeződött be a kelet-európai sztyeppék iráni nyelvű lakosságának és az Ázsiá-
ból származó új ugor csoportoknak az egyesülésével. Mindkét szakaszban va-
lószínűleg a türk volt az a csoport, mely egyesítette őket. A VII. században az 
ő nevük alatt egyesültek más hasonló származással, életvitellel, gazdasággal 
és nyelvvel rendelkező törzsek Kelet-Európa sztyeppi régiójából.60 

 Rasev úgy gondolja, hogy a bolgár név egy sajátos elnevezés, amelynek „embe-
rek, népek” a valódi jelentése. Valószínűleg ezt a nevet a bolgárok Európába történő 
indulásuk előtt kapták. Többségük nyelve indoeurópai alapon nyugodott a kevere-
dés során türk hatásokkal, az elit nyelve és kulturális tájékozódása pedig a hun és 
nyugati türk állami-politikai hagyomány hatására az V–VII. század elején alakult ki. 
 A bolgárok eredetéről szóló kérdés sokféle értelmezést kínál, amelyek gyakran 
szemben állnak egymással, és számos problémát hagytak nyitva. Meghatározó vita 
az óbolgárok eredete, nyelve és kultúrája. Nem világos továbbra sem, hogy milye-
nek a mai bolgárok etnikai gyökerei. Közvetlen és megbízható források hiánya 
miatt, sok különböző összetevő emelhető ki: türk katonai és kormányzati szervezet, 
iráni építés mód, szláv nyelv, sőt néhány kereszténység előtti trák szokás. Remél-
hető, hogy a jövőben fellelendő és feldolgozandó új források és bizonyítékok éle-
sebben világítják meg ezeket a kérdéseket, és megteremtik a lehetőséget megnyug-
tató tisztázásukra.∗ 
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A Dolchstossprozeß a Völkischer Beobachterben1 

FARAGÓ GÁBOR 

Bevezetés 

Az első világháború után Németország kritikus helyzetben volt, hiszen a háborút a 
vesztes oldalon fejezte be, ebből fakadóan majd a későbbiekben Magyarország2 
mellett ezt az országot csonkították meg legjobban a békeszerződések. Ráadásul a 
lakosságnak mindezek mellett egy közel négy és fél éves háborús traumát is fel 
kellett dolgoznia, és ők – az Antant-hatalmakkal szemben – még csak az ellenség 
felett aratott győzelem kohéziós erejére sem támaszkodhattak. Éppen ebből kifo-
lyólag, a társadalom mind szélesebb rétegei fordultak egymással szembe, a nemzet 
fiai elkezdték a valós és vélt nemzetvesztőket keresni3, és ebben a kutatásban talál-
tak egy alternatív, ráadásul a többség számára kényelmes megoldást is: miszerint a 
tragédia okozója maga a hátországban lévő német nép4 volt. 
 A világtörténelemben szinte minden jelentősebb háborús eseménynél felvetődik 
az a kérdés, hogy a fegyveres konfliktus végkimenetele mennyiben függött az adott 
országok katonai erejétől, és mennyire a társadalom kitartásától. Mindez azért lé-
nyeges, hiszen még a katonailag legfelkészültebb államot is térdre tudja kényszerí-
teni az állampolgárainak háborúellenes magatartása5, amihez ha egy radikális for-
radalmi légkör is társul, akkor olyan nyomás terhelődik a fronton harcolókra, amit 
nem tudnak feldolgozni, és így az ellenség akár tudtán kívül is egy jelentős lélekta-
ni fölénybe kerülhet. Bár Németország területén szinte alig folyt a harci cselek-
mény és így valós pusztítással gyakorlatilag nem találkozhatott a lakosság, mégis a 
négy és fél éves nélkülözés – ami a hadikonjunktúra kiszolgálása miatt következett 
a nagy háborút megelőző produktivitásban gazdag békeidőket követően – olyan 
elégedetlenséget szított a hátországban, hogy a központi hatalmak legerősebb álla-
mát is megroppantották. Ez a vélemény nem csak a Németország belső területei 
felé menetelő hadoszlopokban6 kezdett el terjedni, hanem a győztes Antant-

                                                 
1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg (a támogatás száma TÁMOP4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003). 
2 Nem meglepő módon Magyarországon is a németországihoz hasonló elméletek kaptak szárnyra a 
militarista körökből, akik nem tudták elviselni azt, hogy a Monarchia kapitulált, illetve azt sem, hogy 
a komplett hadsereget lefegyverezték, és ebben csak a bürokraták háború- és katonaellenes magatartá-
sát látták. TURBUCZ DÁVID: Horthy Miklós, Budapest, Napvilág Kiadó, 2011. 60. vö.: MAJOR RÓBERT: 
25 év ellenforradalmi sajtó 1919–1944, Budapest, Cserépfalvi Kiadó, 1945. 8-11. 
3 VON ZWEHL, JOHANN: Der Dolchstoß in den Rücken des siegreiches Heeres, Berlin,Verlag Karl 
Curtius, 1921. 5. 
4 HITLER, ADOLF: Harcom (Mein Kampf), Hódmezővásárhely, Interseas Editions, 1996. 249. 
5 VON ZWEHL: i.m., 6. 
6 KEIL, LARS BORDER & KELLERHOFF, SVEN FELIX: Deutsche Legenden, Berlin, Ch. Links Verlag, 
2002. 36.; vö.: BRACHER, KARL DIETRICH: Die Auflösung der Weimarer Republik, Einie Studie zum 
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hatalmak vezetői is erre a felismerésre jutottak. Erre utal legalábbis, hogy a Neue 

Züricher Zeitung által átvett Daily News hasábjain közölt interjújában alig pár nap-
pal a háború befejezését követően Sir Frederick Maurice brit tábornok a következő 
szavakkal zárta a mondandóját: „Was die deutsche Armee betrifft, so kann die all-

gemeine Ansicht in das Wort zusamennfaßt werden: Sie wurde von Zivilbevölke-

rung von hinten erdolcht.”, vagyis: ami a német hadsereget illeti, úgy lehet a legin-
kább összefoglalni véleményeket, hogy a civil lakosság hátulról leszúrta.7 Ugyan 
később kiderült8, hogy Maurice tábornok száját ilyen szavak nem hagyták el9, mé-
gis, a cikk bombaként hatott a közvélemény számára, hiszen ekkor hallották elő-
ször a „Tőrdöfés” elméletét. 
 Mivel a német lapok ezt a cikket már másnap átvették, így a német nemzet és a 
politikai pártok is szembesültek ezzel a kijelentéssel, amire kétségkívül elég élesen 
reagáltak, a megdöbbenés és a felháborodás a legenyhébb szavak, amivel le tudjuk 
írni a reakciójukat. A háború utolsó hónapjaiban kormányon lévő centrumpártiak, a 
demokraták és a keresztény párt képviselői, valamint a kormányokban szerepet 
nem vállaló szociáldemokraták teljes mértékben kiálltak azon álláspontjuk mellett, 
miszerint a háború kirobbanása előtt nem támogatták a fegyveres agressziót, de azt 
követően teljesítették állampolgári kötelességüket, és még csak szóba sem hozták a 
szégyenteljes kapitulációt, többször is jártak a fronton, és ami erejükből telt, azt 
megtették a győzelem érdekében.10 Ezen túl igyekeztek olyan logikus, visszavezet-
hető érveket elővezetni, minthogy az elmaradt katonai fejlesztések, a francia áttörés 
által kialakult negatív katonai közhangulat, a német fővezérség elhibázott stratégiai 
lépései vezettek a kudarchoz11, de ez nem hogy csökkentette volna a felháborodást, 
a militarista és az éppen ébredező nacionalista berkekben még csak növelte a libe-
rális és centrumpártok iránti gyűlöletüket. A közvélemény szemében nagyon gyor-
san elvesztették a hitelüket ezen pártok képviselői, miután többen visszakeresték a 
különböző lapok hasábjain tett elszólásaikat, amik élesen szemben álltak a háborút 
követő állításaikkal. Többek közt ezt nyilatkozta Ströbel szerkesztő a képviselői 
székházukban 1915. február 23-án: „Biztos vagyok benne, hogy a birodalom totális 

győzelme nem érdeke a szociáldemokráciának”, vagy 1917. november hatodikán ez 
jelent meg a párt hivatalos újságjában, a Vorwärtsben: „Miért kell még háború? – 

Ma már biztos, hogy a német győzelmek miatt ilyen nehéz elérni a békéhez”.12 

                                                                                                                            
Problem des Machtverfalls in der Demokratie, Második kiadás, Stutgart-Düsseldorf, Ring Verlag, 
1957. 14.; BRACHER, KARL DIETRICH: Adolf Hitler, Bern-München-Wien, Scherz Verlag, 1964. 14. 
7 KEIL & KELLERHOFF: i.m., 36. 
8 PETZOLD, JOACHIM: Die Dolchstoßlegende. Eine Geschichtsfälschungim Dienst des deutschen 

Imperalismus und Militarismus, Berlin, Akademie Verlag, 1963. 32. 
9 Valójában Neill Malcolm, a brit fegyverszüneti küldöttség vezetője és Erich Ludendorff, korábbi 
német főparancsnok egy novemberi magánbeszélgetésén hangozhatott el először az ominózus szófor-
dulat. KEIL & KELLERHOFF: i.m., 37. 
10 VON ZWEHL: i.m., 7-8.  
11 VON ZWEHL: i.m., 6.  
12 VON ZWEHL: i.m., 10.  
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 Eközben a radikális (és ez esetben mind a jobb, mind pedig a bal oldali csopor-
tok) aktívan tudták kritizálni a kormányt. Tehették mindezt már csak azért is, mert 
az elmélet egyre inkább teret nyert magának, olyan prominens személyek is terjesz-
tették ezt, mint például Paul von Hindenburg marsall13, aki a háború befejezésekor 
a Hadsereg főparancsnoka volt. Ráadásul a Szociáldemokrata Párt egyes tisztségvi-
selői sem követtek egységes kommunikációt, több olyan megfogalmazást is elejte-
nek ebben az időben, amivel csak táplálják az elméletet: Gampich képviselőjelölt a 
porosz választások előtt elismerte, hogy tényleg volt arra utaló jel, hogy a hátor-
szágon keresztül akarják a katonai morált megtörni.14 
 Ha viszont ilyen gyorsan ennyire élővé vált a legenda, miért tartott mégis annyi 
ideig, hogy az állam fellépjen a saját belső ellenségeivel szemben? A kérdés jogos, 
de a válasz a lehető legegyszerűbb: A mindennapi betevőért való küzdelem, a zen-
dülések, a naponta jelentkező fegyveres összecsapások amilyen gyorsan felkapták a 
hírt, olyan gyorsan maguk alá is temették azt, az átlag német polgároknak a túlélés-
sel kellett foglalkozniuk, minden más a háttérbe szorult. A politikusok pedig tisztá-
ban voltak vele, hogy a téma későbbi választások előtti lebegtetésével akár komoly 
támogatói kört is meg tudnak győzni. Ahogy azt várhattuk, 1920 júniusában a 
jobboldali DNVP, a Deutschnationale Volkspartei a választások előtt egy elég ko-
moly röplapkampányt indított el, amiben felemlegették a „Tőrdöfés” legendáját15, 
és a felelősségét a szociáldemokratákra és demokratákra tolták, amivel sikerült újra 
a köztudatba hozni ezt a legendát, és nyertek is néhány szavazatot. 

A per 

Azonban, ahogy tudjuk, a történelem mindig ismétli önmagát, így 1924 decemberé-
ben a következő választásokat megelőző kampányidőszakban a Süddeutsche Monats-

hefte konzervatív kiadója, Paul Nikolas Cossmann jobboldali pártok anyagi támoga-
tásával kiadott egy Dolchstoßheften című különszámot, aminek a hasábjain az SPD 
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands) pártvezetését forradalmi szervezkedéssel, 
és egyenesen a tőrdöféssel vádolta meg. Ez természetesen nem maradhatott megtor-
latlanul, de az nem lett volna túl elegáns, ha a párt tesz jogi lépéseket az ügyben, így 
a Münchener Post nevű szociáldemokrata újság főszerkesztője, Martin Gruber perel-
te be Cossmannt történelemhamisításért és hitelrontásért.16 
 A müncheni bíróság a pert 1925. október-november között folytatta le, pontosan 
egy hónapig tartott, míg az igen szép számban beidézett tanúkat végighallgatták. A 
tanuk padján nem csak a Szociáldemokrata Párt 1918-ban hivatalban lévő párt-

                                                 
13 MICHAELIS HERBERT & SCHAEPLER ERNST (Szerk.) Ursachen und Folgen. Vom deutschen 

zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart, 4. 
kötet, Berlin, Dokumenten Verlag, 1858–1980. 7. 
14 VON ZWEHL: i.m., 10.  
15 KEIL & KELLERHOF: i.m., 33.  
16 Völkischer Beobachter, XXXIX évf., 1925. október 20. 
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funkcionáriusai jelentek meg, több, akkor aktív politikus17 is képviseltette magát, 
csakúgy, mint a hadsereg különböző fokozatú tisztjei, így akár Adolf von Trotha 
egykori altengernaggyal is összefuthattak Münchenben az érdeklődők. Éppen a 
nagyszámú közönségnek tudható be, hogy az egész ország figyelme ezekben a 
napokban a bajor fővárosra szegeződött, így egyesek úgy érezték, hogy a kiemel-
kedő médiafigyelmen nyerészkedhetnek, és a saját maguk népszerűsítésére hasz-
nálhatják. Az egyik ilyen szervezet a müncheni sörpuccsot követő törvényszerű 
betiltást túlélő, az év elején újra engedélyezett NSDAP volt, akik így egyből kaptak 
helyben egy olyan széles népréteget érintő, nemzeti húrokat is megpendítő vitát, 
amire gyakorlatilag az egész pártjuk ideológiáját rá tudták illeszteni. Ehhez már 
csak egy alaposan megkonstruált, jól strukturált médiakampányt kellett felépíteni-
ük, ami a tárgyalás napi beszámolói mellett a párt ideológiai véleményét is tovább 
tudja adni. 

A Völkischer Beobachter és az előkészületek 

A lehetőségeik azonban igen korlátozottak voltak, hiszen a televíziózás ekkoriban 
még eléggé gyerekcipőben járt, a lakások többsége még csak rádiókészülékkel sem 
rendelkezett, így a kommunikációs gépezet három módon léphetett akcióba, egy-
részt a régi tradícióra visszatekintő gyűléseken, másrészt különböző röplapok ter-
jesztése során, végül pedig kihasználva az újságokban rejlő potenciált.  
 Erre kitűnő fórumnak bizonyult a Völkischer Beobachter

18 nevű pártlap, ami 
ugyan szintén be volt tiltva egy ideig, de amint a náci mozgalommal együtt újra 
engedélyezték a működését, viszonylag hamar visszatalált a korábbi útra, és vissza-
szerezte a napi 20-22 000 olvasóját. A szerkesztőség alaposan felkészült a perre, 
nyilvánvalóan precízen megtervezték az egész tárgyalássorozatnak a tálalását. Két 
héttel az első ülésnap előtt kezdték el a felvezetést19, napi szinten fél-, egyoldalnyi 
terjedelemben foglalkoztak a legenda születésével, bemutatták azokat az embere-
ket, akik a háború óta eltelt időszakban a teória ügyében nyilatkoztak – természete-
sen nem patikamérlegen súlyozták a pro és kontra érveket, a mellette szóló véle-
mények lényegesen több helyet kaptak az újság hasábjain, mint a cáfolatok. A tár-
gyalás előtt egy héttel el kezdték sűríteni a felvezetőket, helyet kaptak az újságban 
a témába vágó karikatúrák, egyre több interjúalanyt, korábbi frontszolgálatost szó-
laltattak meg az ügyben, így a per kezdetére alaposan megágyaztak a militarista 
hangulatnak.  

                                                 
17 Völkischer Beobachter, XXXIX évf., 1925. október 24. 
18 Az újságot 1887-ben alapították Münchner Beobachter néven és akkoriban még hetilapként funkci-
onált. Franz Eher, a kiadó halála után 1918-ban a sajtóorgánuma Rudolf von Sebottendorf, a Thule 
társaság alapítójának kezébe került, aki 1919-ben átnevezi az újságot Völkischer Beobachterre, majd 
1920-ban átveszi a náci párt. Első főszerkesztője a betiltásig Dietrich Eckart, majd az ő helyét Alfred 
Rosenberg veszi át, míg Max Amman stabilizálta a kiadó gazdálkodását és rentábilissá tette az újság-
kiadást. KERSHAW, IAN: Hitler1889–1936, Szukits Könyvkiadó, 2003. 149. 
19 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 5. 
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 Figyelemre méltó volt az is, ahogy az ülésnapokhoz idomulva változott az újság 
struktúrája is, ami pedig a korábbi években szinte kőbe vésettnek volt tekinthető. 
Most elmaradtak a kis színes beszámolók, a sporthírek, az egész oldalas felhívások, 
sőt, némely esetben még a hirdetések is, csak hogy a megfelelő oldalszámon tudják 
ontani magukból az egyébként igen tehetséges tollnokok20 a náci ideológiával átita-
tott beszámolókat. Bajorországban a délnémet kiadásban az általában nyolc és ti-
zenkét oldal között váltakozó terjedelem most állandósult tizenkét oldalban, hogy 
az összes igényt ki tudják elégíteni, míg az északi területeken lakók általában egy 
rövidebb, sokkal kompaktabb híradást kaphattak a Münchenben folyó események-
ről nyolc oldalban. 

Az „igazság” nyomában 

Az 1925. október 19. és november 20. között zajló tárgyalás szolgálatába állították 
a teljes újságot, gyakorlatilag nem volt olyan nap, amikor ne a beszámolók foglal-
ták volna el a lap jelentős részét. A hétfői lapszámokat21 kivéve általános tendencia 
volt, hogy az első oldalon az olvasók a főszerkesztő, Alfred Rosenberg irodalmi 
stílusban megírt vezércikkeivel találkozhattak. Ebben igyekezett minden alkalom-
mal összefüggéseket keresni a zsidó nagytőkés rétegek nyerészkedési vágya és az 
összeomlás között, illetve itt próbálta bebizonyítani, hogy a szociáldemokraták, 
akik igazából ezeknek az érdekcsoportoknak a kezében voltak, csak addig támogat-
ták a háborút, amíg az anyagi haszonnal kecsegetett az előbbi réteg számára.22 A 
belső oldalakon a tárgyalási ciklusnak megfelelően igyekeztek, ha nem is komplett 
felszólalásokkal, de egy listaszerű felsorolásban a fontosabb tanukat és a beszédeik 
kiemelkedő momentumait az olvasók számára elérhetővé tenni. Ezen túl rövid kis 
beharangozókat készítettek az aznapra várható eseményekből, végül kis színes, a 
per szereplőiről szól érdekességet bemutató válogatásokat közöltek az elmaradha-
tatlan karikatúrák mellet. 
 Persze a kettős mérce itt is érezhető volt, hiszen az első napokban, amikor a ha-
ditengerészet és a hadseregvezetés egykori tisztjei vonultak fel, akkor az ő beszámo-
lóikat szinte változtatás nélkül közölték, olyan teóriáknak is szabad teret engedve, 
amiben akár a francia nép dicséretét zenghették – saját jól megfontolt érdekeikért. A 
tanúvallomások szerint ugyanis 1917-ben ott is megpróbálkoztak a hadsereg és a 
hátország közötti kapcsolat szétzilálásával az agitátorok, de ott volt a kellő erő és 

                                                 
20 Kitűnik közülük egy fiatal, vékony újságíró is, aki kedvtelésből írogat, miközben a pártközpontban 
Georg Strasser segédszerkesztőjeként és egyúttal titkáraként is dolgozik, Paul Joseph Göbbels. FRAN-

KEL, HEINRICH & MANVELL ROGER: Goebbels. Eine Biographie, Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin, 
1960. 73. 
21 A hétfői számokban – mivel az előző hétvégi napról nem tudtak beszámolni – összefoglalót írtak az 
előző hét történéseiről, kiemelték a legfontosabb tanúkat, szemezgettek a legpikánsabb szópárbajok-
ból, igyekeztek kapcsolatot találni a zsidó kisebbség és a szociáldemokraták csoportjai között, ekkor 
jelentek meg a legélesebb karikatúrák is. 
22 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 20. 
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akarat, hogy letörjék őket, így nem tudták a hátországot megbontani. A francia poli-
tikai elit azonban nem volt annyira szemérmes, mint a német kollégáik, Berlinben 
olyannyira nagy volt a káosz, hogy még a külföldről pénzelt Liebknechtet és koráb-
ban bebörtönzött társait is elengedték az őrizetből október utolsó napjaiban, ezzel 
pedig elodázhatatlanná tették a felelősségüket a kormánypártok Cossmann szerint. 
Ezt követően, folytatva a nyitóbeszédét, Lassalle-tól Platónig jutva elemezte a rasz-
szok szerinti felosztást, vagyis a népek egymástól való elkülönülését, ami akár nép-
csoportok között is bekövetkezhet kritikusan rövid idő alatt, így eshetett meg, hogy 
a hátország pacifizmusa szemben állt 1918-re a hadvezetés ideájával.23 
 A hadsereg magas rangú tisztjei közül a legtöbb ugyanazt a verzióját adta elő a 
történetnek, miszerint 1917 őszétől kezdett megbomlani a kötelékekben a fegye-
lem, amikor az eltávozásról visszatérő katonák a hátországban, főleg a szocialista 
és szociáldemokrata agitátoroktól kapott röplapokat kezdtek terjeszteni a frontvo-
nalban, ezt a vonalat erősítette meg többek között gróf Luxemburg, Röber ezredes 
és Hildebrand altábornagy mellett Luddendorff tábornok is.24 Trotha admirális 
fogalmazott a leglemondóbban, amikor vallomásában megerősítette, hogy ő és az 
emberei is a haza szolgálatában álltak, vállalták a veszélyt, melyet az ország vé-
delme rótt ki rájuk, de hiába volt meg bennük a beléjük nevelt kötelességtudat, 
ahogy azt érezték, hogy a hazájuk már nem számít rájuk, a megfáradt tengerészekre 
hatalmas üresség szakadt, és a bizonytalanság felőrölte a moráljukat, ami így ve-
zethetett a kapitulációhoz.25 Ezt sikerült még megfejelnie von Kuhl tábornoknak, 
aki azzal érvelt a pacifista propaganda kártékony hatása mellett, hogy 1918-ig nem 
igazán voltak német hadifoglyok ellenséges fogságban, mivel az utolsó töltényig 
harcolt mindenki. Amikor viszont a forradalmi hangulatú röplapok és újságok be-
törtek a lövészárkokba, egyre gyakoribbak lettek a csoportos megadások, inkább 
vállalták a hadifogoly státuszt, minthogy a háborús szenvedés meghosszabbítóinak 
szerepében kvázi háborús bűnösnek tartsák őket.26 Theodor Joachim ezredes nyers 
megfogalmazásával lehetne leginkább összefoglalni a tárgyalás Tőrdöfés melletti 
oldalának véleményét: 

A szociáldemokrata és újságíró urak a hátországban csak panaszkodtak, ahe-
lyett, hogy fegyverrel a kézben tették volna a kötelességüket. A sztrájkok, az 
újságírók cikkei, a megtévesztő külföldi jelentések ásták alá a német nép mo-
rálját, majd november 9-én a forradalom maga alá temette a hadsereget.27 

 A tárgyalás első napjaiban csak és kizárólag ilyen hangulatú vallomásokat hall-
hatott a bíróság, a zsurnaliszták és a nagyszámú hallgatóság, így nem meglepő, 

                                                 
23 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 20. 
24 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 21. illetve Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 
1925. november 14. 
25 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 21-22. 
26 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 27. 
27 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. november 7. 
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hogy a második hét végétől érkező SPD vezetőket elég negatív hangulat várta a 
tárgyalóban. 

Az igazság másik oldala 

Ráadásul, amikor a Szociáldemokrata Párt képviselői és a kormány egykori tagjai 
jutottak szóhoz, lényegesen rövidebb beszámoló került az újságba és természetesen 
ott is csak a semmitmondó adatokat erőltették.28 A fennmaradó helyeket az egykori 
frontszolgálatos közlegények emocionális töltettel gazdagon29 fűszerezett vissza-
emlékezései töltötték ki. Az egyik legnépszerűbb történeti szál az volt, hogy a ka-
tonák ennyi évvel az összeomlást követően is azon keseregtek, hogy négyévnyi 
megfeszített küzdelmet követően hirtelen, minden előzmény nélkül értek véget a 
harcok. Szó volt természetesen arról is, hogy külföldről, főleg a forradalmi zűrza-
varban lévő Oroszországból jöttek agitátorok, akik a világforradalom ígéretével 
igyekeztek zavart kelteni az eltávozáson lévő katonák között, ezt a teóriát többek 
között Bater független képviselő a tárgyalóteremben is megerősítette.30 
 Természetesen arra kiemelten ügyeltek az újságírók, hogy amikor olyan magas 
rangú SPD-s tisztviselők kerültek sorra, mint például Otto Wels, a párt korábbi 
vezetője, vagy Erhard Auer, a Szociáldemokrata Párt Bajorországi részlegének 
vezetője, akkor szinte szóról szóra lejegyezték a vallomásukat. Ennek az oka na-
gyon egyszerű volt, arra törekedtek, hogy az esetleges többértelmű kijelentéseiket a 
szövegkörnyezetből kiragadva próbáljanak meg szenzációt gyártani, hisz ezzel egy 
ideológiai szinten vett ellenfelük szavahihetőségét ásták alá, ami szintén érdeke 
volt a náci mozgalomnak. Így kerülhetett az újság címlapjára több olyan kijelentés 
is, hogy a szociáldemokraták nem támogatták a háborút31, ellopták és saját célokra 
felhasználták az Eisner család vagyonát32, külföldi pénzekből tartották el a szerve-

                                                 
28 VON ZWEHL: i.m., 12-16. 
29 KEIL & KELLERHOFF: i.m., 43.  
30 VON ZWEHL: i.m., 7-11. vö.: Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 23. 
31 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 29. Valójában arról volt szó Erhard Auer val-
lomásában, hogy a támadó jellegű háborúval nem értettek egyet, addig a pontig, amíg az állam vé-
delméről volt szó, természetesen teljes mellszélességgel kiálltak a katonák mellett, noha emiatt a 
francia testvéreikkel is konfrontálódniuk kellett. A súlyos belpolitikai helyzet, a frontkatonák keser-
ves helyzete, a hátország élelmiszerellátottsága, a gazdaság egyes ágazatainak a hadi konjunktúra 
miatti teljes leépítése viszont arra ösztönözte őket, hogy egy olyan megoldást keressenek, ami kiveze-
ti a nemzetet a vészterhes időszakból. Így a tűzszünet helyett egyből a béke lehetőségét tették meg fő 
céljukká, de hiába voltak kulcspozícióban, az esetleges kiugrást és a vele járó opcionális területvesz-
teségeket (München olasz, míg Nürnberg Habsburg-cseh kézben) nem kockáztatták, ráadásul a forra-
dalmak őket is felkészületlenül érték, így gyakorlatilag ők is csak nézői és egyben szenvedői voltak az 
eseményeknek. 
32 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 29. A svájci Eisner mágnáscsalád magánvagyo-
nát képező 164 millió aranymárka felett csak pár napig rendelkezhetett az SPD, mert azt visszaszol-
gáltatták a családnak, mégis aktívan tartotta magát az a nézet, hogy ebből a pénzből egy tetemesebb 
summát megtartottak és egy ideig ebből finanszírozták a párt propagandáját. 
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zetüket33, külföldi ügynökök voltak a szociáldemokraták politikai tanácsadói34, a 
párttagok minden igyekezetükkel azon voltak, hogy elkerüljék a katonai szolgála-
tot35, már 1915-től a háború befejezéséről tárgyaltak36, vagy éppen hogy a Császár 
kivéreztette a birodalmat és az lett volna a leghasznosabb tette 1918 utolsó napjai-
ban, ha kimegy a frontvonalba egy golyóért, ami a legdurvább kijelentés volt, ami-
vel az újság megjelent a per napjaiban37. 
 Természetesen a beszámolók leközlése mellett az is kiemelt cél volt, hogy a 
szenzációsnak számító kijelentéseket másnap el lehetett adni a Völkischer 

Beobachter címlapján, és már akkor is ez mozgatta leginkább az embereket, így az 
újságosstandokon egyre nagyobb számban kezdték keresni a minden nap valami-
lyen szaftos részletről a leplet lerántó náci pártlapot. Ráadásul a kereslet nem csak 
Münchenben, hanem a köztársaság többi részén is alaposan megnövekedett, az 
újságot és a különszámait, egyéb kiadványait Szászországban, Rajna-Vesztfáliában 
és Brandenburg tartományban is egyre többen vették kézbe, exponenciálisan nö-
velve az eladott példányszámokat. 
 Még az sem tudta csökkenteni a hurráhangulatot az NSDAP soraiban illetve a 
Völkischer Beobachter szerkesztőségében, hogy bizony a per ítélete nem a kedvük 
szerint alakult. A bíróság, amely ezzel a döntésével próbálta meg lezárni a fájdal-
mas múlttal történő szembenézést, úgy határozott, hogy Cossmann hibát követett el 
azzal, hogy a „Tőrdöfés” legendáját terjesztette, így gyakorlatilag a bíróság magát 

                                                 
33 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 30. Otto Wels vallomásában tért ki arra, hogy 
például a korábban említett Eisner pénze a példa, hogy nem mindig fogadtak el külföldi pénzeket 
(ezzel kvázi elismerte, hogy volt olyan eset, amikor viszont nem voltak ennyire szemérmesek, és a 
pártkasszában landoltak a külföldi támogatások) és amikor elköltötték, akkor nem kaptak számlát. 
Utólag, ennyi év távlatából nem tudja megmondani, hogy mire költötték a pénzeket, de természetesen 
nem forradalmi szervezésre, inkább a pártszervezet fenntartására. 
34 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. november 12. Joseph Seeder vallomása szerint 1916-tól 
kezdve a svájci párttársak igyekeztek nyomást gyakorolni a szociáldemokratákra, az információkat 
gyakorta eltorzították, tanácsokkal látták el sajtóorgánumok, többek között a Vorwärts vezetését egy 
folyamatos hecckampány folytatásához, és tanácsokat adtak a sztrájkok szervezéséhez, hogy az szá-
mukra politikai hasznot hozzon. 
35 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 30. Szintén Wels vallomásában szerepelt egy 
kitétel, ami szerint Angliában a szociáldemokratákat is kötelező szinten beléptették a hadsereg állo-
mányába, míg Németországban igyekeztek különböző kibúvókkal mentesülni ez alól. 
36 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 29. – november 1. Gustav Roste, Philipp 
Schneidemann és Otto Wels vallomásában is volt utalás arra, hogy abszolút informális csatornákon, a 
semleges államok követségein keresztül legkésőbb 1916-ban megpróbálkoztak az Antant hatalmak 
lépéseinek kipuhatolásával, ezt pedig Cossmann ügyvédje és a nemzeti oldal tagjai úgy értelmezték, 
hogy egy esetleges különbéke esélyéről, lehetőségéről, feltételeiről kezdtek érdeklődni. 
37 Völkischer Beobachter, XXXIX évf. 1925. október 30. Wilhelm Gröner egykori császári tábornok 
és birodalmi miniszter arra panaszkodott, hogy a legfelsőbb szinteken a kapkodás volt a jellemző, 
hiába látta a politikai elit 1918-ban, hogy a háború elveszett, és a további kitartás csak egy forradalom 
felé sodorta a birodalmat, amit ő személy szerint sohasem támogatott, a katonai vezetők hajthatatlan-
sága okozta a tragédiát. Ebben ő a legnagyobb felelősséget Vilmos császárnál látta, így a sokadik 
indulatos ügyvédi kérdésnél használta azt a terminust, hogy azzal tette volna a legtöbbet a monarchiá-
ért, ha kiment volna a frontvonalba egy golyóért. 
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a legendát is cáfolta – de még ezt is sikerült a javukra fordítani! Ugyanis ezen a 
ponton szintén el tudták ismételni azokat a frázisokat, miszerint a hátország után 
már az igazságszolgáltatás is az idegenszívűek kezébe került, ezért ilyen fórumo-
kon is képesek elnyomni a tiszta német érzelmű embereket, csak hogy a világ to-
vábbra is a helyén, vagyis a földön, térdre kényszerítve láthassa a német népet! 

Összegzés 

Egy fél évvel a Nemzetiszocialista Német Munkapárt engedélyezése és újraéleszté-
se után a párt sajtóorgánumát, a Völkischer Beobachtert felhasználva extrém rövid 
idő alatt sikerült a korábbi alaposan megcsappant támogatói bázisukat újra aktivi-
zálni. Emellett sikerült egy olyan szélesebb körben bemutatkozniuk, megismertet-
niük az NSDAP ideológiai elképzeléseit, amire a későbbiekben építkezve tudták 
azt a biztos bázist kiépíteni a polgári rétegekben38, akikből a legfőbb támogatóik 
kerültek ki a húszas évek végére39, megsokszorozva az addig sem csekély párttag-
sági létszámot.40 Az akció abszolút nem az ő kezdeményezésük volt, viszont na-
gyon proaktívan csatlakoztak be a médiakampányukkal, így gyakorlatilag az első 
és legfontosabb sajtótermékké váltak ezekben a hetekben a délnémet városokban, 
míg a Weimari köztársaság többi nagyvárosában is megismerték a napilapot. A 
gyors sikerhez a kulcs – csak úgy, mint a párt két felfuttatásához – az a szenzáció-
hajhász kommunikáció volt, amihez a kor embere abszolút nem volt hozzászokva, 
viszont pont emiatt úgy érezték, hogy ez az újság, ez a párt sokkal aktívabb munkát 
folytat a többieknél, így egyszerűen a többség aktívabb figyelemmel követte az 
NSDAP munkáját, aki ezután kezdte meg pozitivista kampányát, ami hamar meg-
hozta az eredményét. 

                                                 
38 BRACHER 1957: i.m., 117.  
39 BRACHER, KARL DIETRICH: Die Deutsche Diktatur, Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozia-

lismus, Studien Bibliothek, Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1972. 145. 
40 BRACHER 1957: i.m., 120. 



 
 



Pakisztán és a Kínai Népköztársaság biztonságpolitikai 
együttműködésének fő vetületei Pervez Musarraf 

kormányzása idején (1999–2008) 

HÁDA BÉLA 

A pakisztáni-kínai partnerség a XXI. század első évtizedének végére egyike volt a 
legszilárdabbnak tűnő szövetségi kapcsolatoknak az ázsiai kontinensen. Fejlesztését 
Iszlámábádban az 1960-as évek derekától a prioritások közé sorolták. Ennek okait nem 
a két ország hosszú közös történelmében, vagy kulturális, esetleg politikai rokonságá-
ban kell keresnünk, hanem nyers stratégiai érdekeik közösségében, melyek az elmúlt 
évtizedek regionális kihívásai és a két társadalom igencsak eltérő ideáljai és politikai 
szerkezete mellett is elegendő kötőerőt jelentettek különleges viszonyuk fennmaradá-
sához. Nagyban elősegítette mindezt, hogy mindkét fővárosban alapvetően pragmati-
kus szemlélettel közelítettek a másik félhez, előtérbe helyezve a geostratégiai szempon-
tokat, így az ezredfordulóra az ázsiai földrészt jellemző hatalmi viszonyok átalakulása 
nyomán az együttműködésük még tovább erősödött. E folyamat meghatározó szaka-
szát köthetjük pakisztáni részről a harmadik katonai diktatúra időszakához. 
 A Pakisztáni Iszlám Köztársaság politikatörténetének e karakteres fejezete 1999. 
október 12-én a karacsi repülőtér irányítótornyának elfoglalásával kezdődött, mellyel a 
hadsereg lehetővé tette a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának éléről frissiben 
leváltott Pervez Musarraf tábornoknak hogy elkerülje az őrizetbe vételt, és megdöntve a 
vele szembeforduló Nawaz Sharif miniszterelnök kormányát az ország élére álljon. 
Szűk kilenc évvel később, mikor a már civilbe öltözött Musarraf az ellene kilátásba 
helyezett felelősségre vonási eljárás elöl kitérve 2008. augusztus 18-val lemondott a 
hivatalosan 2001. június 20-a óta betöltött elnöki hivataláról1, egy olyan korszakot ha-
gyott maga mögött, mely – függetlenül az államfő személyének érzelmektől sem mentes 
megítélésétől – minőségi átalakulást hozott Pakisztán külkapcsolataiba, beleértve a 
nagyhatalmakkal ápolt viszonyt is. Az alábbiakban e folyamat egy szegletének, a Kíná-
val folytatott katonai/biztonság-politikai együttműködésnek az elemzésére vállalkozom.  

Barátság a hegyek magasában2 

A két ázsiai rezsim kapcsolatának mélyülését vizsgált korszakunkban a diplomáciai 
folyamat szemszögéből a magas szintű találkozók és az ezeken született megálla-
                                                 
1 Official Biography, Pervez Musharraf, President of the Islamic Republic of Pakistan, 
http://www.presidentofpakistan.gov.pk/Biography.aspx – letöltve: 2007.11.19.  
2 Utalás a „Mélyebb, mint az óceán és magasabb, mint a hegyek” frázisra, mely korszakunkra egy 
másik elterjedt, és sokat idézett fordulattá vált a kínai-pakisztáni barátság jellemzésére a két ország 
diplomáciai érintkezései során. Idézhető többek között Pervez Musarraf 2006. február 21-én a kínai-
pakisztáni diplomáciai kapcsolatok felvételének 55. évfordulója alkalmából tartott beszédéből. Ld.: 
Musharaff: Pakistan-China friendship „deeper than ocean”, In: Xinhua, February 22, 2006. 
http://news.xinhua net.com/english/2006-02/22/content_4209506.htm – letöltve: 2011.09.15. 
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podások gyorsan növekvő száma mutatja. Jóllehet, biztonsági kérdések a korsza-
kunkban lényegében valamennyi kínai-pakisztáni csúcstalálkozó témái között sze-
repeltek, ezek sorából itt csak a legfontosabbakat emelhetjük ki.  
 A katonai hatalomátvételt követően az új pakisztáni vezetésnek szembe kellett 
néznie a nemzetközi elszigetelődés veszélyével, melynek az ország 1999 tavaszán, 
a kargili háború során elszenvedett veresége, a mélyponton lévő viszony Indiával, 
és az eredményes nukleáris fegyverkezés csak még nyomasztóbb hátteret adott. 
Ebből eleinte két irányban látszott kiút: Egyrészt az Iszlám Világ államainak ha-
gyományos kapcsolatrendszerén keresztül, másrészt pedig a biztonságpolitikai 
szempontból fontosabb, és a pakisztáni kormányzati rendszerek változásaitól ko-
rábban sem igen függő kínai partnerség erősítésével. Nem véletlen tehát, hogy 
Kína volt az első nem muszlim ország, melyet Musarraf hatalomátvételét követően 
felkeresett. 
 A még Chief Executive-ként regnáló tábornok első ízben 2000. január 17-én 
érkezett Pekingbe két napos látogatásra, ahol Csiang Cö-min elnökkel és Csu Jung-
csi miniszterelnökkel is tárgyalt. A vizit tapogatódzó jellege egyértelmű volt, de 
Kína vezetői hamar eloszlatták a kimondatlan pakisztáni aggodalmakat: Kifejezték, 
hogy a katonai hatalomátvételt „szigorúan belügynek” tekintik3, és nincs észrevétel-
ük vele kapcsolatban.4 A baráti légkört persze az is erősítette, hogy a kínai-indiai 
kapcsolatokban az utóbbi nukleáris fegyverkezése és a hindu nacionalista kormány 
ehhez kötődő ellenséges retorikája5 miatt feszültségek keletkeztek, ami felértékelte 
Pakisztánt a távol-keleti óriás szemében.6 Jóllehet, Peking semleges álláspontból 
szemlélte a kargili konfliktust, annak eszkalációja nem csak katonai szempontból 
sértette volna biztonsági érdekeit, hanem az iszlám militánsok szerepvállalásán ke-
resztül a kelet-turkesztáni régió (Hszincsiang-Ujgur Autonóm Tartomány) destabili-
zálódásával is fenyegetett. Mindezért a kínai álláspontot az indo-pakisztáni ellentét 
kapcsán óvatos kettősség határozta meg: kész volt kiemelt partnerként kezelni Isz-
lámábádot, és támogatni önvédelmére tett erőfeszítéseit, de nem volt érdekelt a 
fegyveres küzdelem kibontakozásában sem konvencionális eszközök, sem pedig 
aszimmetrikus módszerek, esetleg az iszlám szélsőséges csoportok alkalmazásával. 
A kargili válságot követő feszült időszakban ezért Kína mindvégig a tárgyalásokat 
javasolta partnerének az Indiával fennálló vita rendezése érdekében.7 Peking regio-

                                                 
3 Csu Vang-cao külügyi szóvivő kijelentését idézve. Ld.: STEPHANIE HO: Correspondent Report (Chi-
na-Pakistan), Voice of America, 2-258159, 1/18/2000. 
4 Ld. ROGER WILKINSON: Correspondent Report (China/Pakistan), Voice of America, 2-258126, 1/17/2000.  
5 JOHN W. GARVER: The Restoration of Sino-Indian Comty following India’s Nuclear Tests, In: The 

China Quarterly, No. 168, (Dec.) 2001. 865-889., 867-868.  
6 FAZAL-UR-RAHMAN: Pakistan’s Evolving Relations with China, Russia, and Central Asia, In: IWA-
SHITA Akihiro (Ed.): Eager Eyes Fixed on Eurasia, Vol. 1, 2007. 211-229. 215. 
7 2001. júliusában, egy hónappal elnöki mandátumának megkezdése után Musarraf végül Agrában 
találkozott először Vadzspáji indiai miniszterelnökkel, jóllehet nem sikerült komoly előrehaladást 
elérni a feszült viszony oldásában. 
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nális politikájával is összhangban álló konstruktív hozzáállása megerősítette az új 
pakisztáni vezetést abban, hogy számíthat különleges kapcsolatukra. 
 2001. december 20-25. között Musarraf ismét a kínai fővárosba látogatott. Útja 
formailag a diplomáciai kapcsolatfelvétel 50. évfordulójához kötődött, napirendjén 
pedig leginkább a tágabb térség és a két ország ügyeit érintő konzultációk szerepel-
tek. Gyakorlatilag ez volt a tábornok „elnökként” való bemutatkozó látogatása 
kínai partnereinél, miután 2001 júniusában hivatalosan is elfoglalta az államfői 
széket. Emellett azonban a pakisztáni kormányzat igyekezett tisztázni a viszonyát 
több, külpolitikai helyzetét meghatározó fejleményhez. Ezek a szeptember 11-i 
terrortámadások nyomán kibontakozó amerikai szövetséghez és az afganisztáni 
háborúhoz, valamint a december 13-án az indiai parlament ellen intézett terrortá-
madás pakisztáni szálaihoz kötődtek. Utóbbi összefüggésében a pekingi látogatás 
demonstráció is volt Musarraf számára, mellyel az ország nemzetközi pozíciójának 
stabilitását bizonyította. A kínai fél újra megadta partnerének amire szüksége volt: 
Peking kifejezte, hogy a két ország kapcsolatát nem kezdhetik ki az Iszlámábádot 
ért bírálatok, Az új széljárásnak megfelelően ugyanakkor a pakisztáni elnök bizto-
sította Pekinget arról, hogy „teljes szívvel” támogatja az iszlám terrorizmus elleni 
küzdelmét, amely természetesen az ujgur szakadár mozgalommal szembeni kínai 
fellépést jelentette.8 A látogatás jelentőségét tehát sokkal inkább a biztonságpoliti-
kai párbeszéd megerősítése adta, mintsem az aláírásra került hét, technológiai és 
gazdasági együttműködésről szóló megállapodás.9 
 2002. január 4-én, a pakisztáni elnök soron következő kínai vizitjén azonban 
már lényegesen tartózkodóbb volt a megbeszélés hangulata.10 A légkört az ismét 
mélyülő indiai-pakisztáni szembenállás rontotta, mely három évvel a kargili háború 
után felidézte a kortársakban egy újabb kasmíri konfliktus rémképét. Bár Csu mi-
niszterelnök asztalhoz ült Musarraffal, a kínai fél óvatosan érzékeltette, hogy a 
feszültség nem felel meg az elképzeléseinek. Peking nem kívánta határozott támo-
gatásával fokozni a pakisztániak rizikókészségét, és megakasztani az ígéretesen 
fejlődő indiai kapcsolatait. Érdekei egyre inkább arra ösztönözték, hogy mértéktar-
tásra és párbeszédre bírja a feleket, főként a jobban befolyásolható Pakisztánt. A 
találkozó nyomán született politikai nyilatkozatok ennek megfelelően a stabilitást 
és a terrorizmus elleni fellépést helyezték a középpontba.11 Két nappal később, a 
SAARC12 nepáli csúcsértekezletén sokak meglepetésére Musarraf látványos gesz-
                                                 
8 Musharraf backs China over crackdown, CNN World, December 22, 2001. http://articles.cnn.com/ 
2001-12-21/world/china.pakistan_1_india-and-pakistan-musharraf-china?_s=PM:asiapcf – letöltve: 
2011.09.15. 
9 JOHN W. GARVER: China’s Kashmir Policies, In: India Review, Vol. 3, No. 1, 2004. 1-24. 10. A 
szerző a találkozó évét eldatálta! 
10 China tempers support for Pakistan, BBC News, 4 January 2002. http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 
south_asia/1741349.stm – letöltve: 2011.10.04. 
11 Musharraf Leaves Beijing for Nepal, China Urges Maximum Restraint, In: Beijing Time, January 4, 
2002. http://english.peopledaily.com.cn/200201/04/eng20020104_88056.shtml – letöltve: 2011.10.04. 
12 South Asian Association for Regional Cooperation. 
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tusokat tett Vadzspáji indiai miniszterelnök felé, melyben minden bizonnyal a pe-
kingi beszélgetés konklúziói is közrejátszottak.13  
 Miután 2002. március 22-én Musarraf elnök és Vu Bang-guo kínai miniszterel-
nök-helyettes ünnepélyes keretek között útjára indították a korszak egyik nagy 
közös vállalkozásának számító Gwadar projekt beruházásait, érzékelhetően sűrű-
södtek a magas szintű találkozók a két ország között. Augusztus 2-án a pakisztáni 
államfő Bangladest és Srí Lankát is érintő diplomáciai körútján egy napra Kínában 
is megállt, ahol – előző pekingi vizitjével ellentétben – Csiang Cö-min elnökkel is 
találkozhatott. (Júniusban már folytattak egy rövid eszmecserét Almati-ban, a regi-
onális biztonsági konferencián.) A megbeszélések napirendjét újfent a térség stabi-
litásával összefüggő kérdések dominálták, minek során Musarraf hangsúlyozta, 
hogy országa nem kezdeményez háborút Indiával, és tagadta, hogy támogatná a 
kasmíri felkelőket.14 A kínai elnök ugyanakkor egyértelművé tette, hogy hazája 
álláspontja nem változott a kasmíri helyzettel kapcsolatban, és továbbra is a békés, 
tárgyalásos megoldást preferálja.15 A feszültségre azonban csak a két érintett or-
szág vezetőjének 2004. január 5-i, a SAARC 12. csúcstalálkozóján lezajlott tárgya-
lása16, illetve – annak eredményeképpen – a kasmíri „hideg béke”17 állapotának 
kialakulása hozott enyhülést.  
 2003. november 1-5. között a Boao-i Ázsia Fórum éves konferenciájának részt-
vevőjeként a pakisztáni elnök ismét Kínában tartózkodott. Itt találkozott először az 
ország márciusban hivatalba lépett negyedik generációs vezetésével. Tárgyalt Hu 
Csin-tao elnökkel, Ven Csia-pao miniszterelnökkel és Csiang Cö-min volt államfő-
vel, a Párt és a Népköztársaság Központi Katonai Bizottságának elnökével is. A két 
államfő november 4-én látta el kézjegyével a kínai-pakisztáni bilaterális együttmű-
ködés irányairól szóló közös nyilatkozatot.18 A dokumentum legnagyobbrészt a gaz-
daság terrénumát érintő témákban irányozza elő a fokozottabb együttműködést, de 
megjelenik benne a védelmi konzultáció fejlesztésének javaslata, lényegében minden 
a témához tartozó területen. Különösen érdekes a hatodik pont, melyben a felek ki-
mondják, hogy a terrorizmus, extrémizmus és szeparatizmus komoly veszély az 
egész régió stabilitására nézve, és fokozott együttműködés mellett tesznek hitet az 
ellenük való küzdelemben. A probléma természetesen közös volt, és a következő 
pontban kifejtett, az illegális áruk (köztük fegyver és muníció) terjesztésével szem-

                                                 
13 Pakistani President Offers „Friendship” to Indian PM, In: Beijing Time, January 6, 2002. http:// 
english.peopledaily.com.cn/200201/06/eng20020106_88111.shtml – letöltve: 2011.10.04. 
14 Musharraf pledges to ease Indo-Pak tension, In: The Tribune, August 2, 2002. http://www.tribune 
india.com/2002/20020803/world.htm#1 – letöltve: 2011.10.04. 
15 JOHN W. GARVER: China’s Kashmir Policies, In: India Review, Vol. 3, No. 1, 2004. 5-6. 
16 T.R. RAMACHANDRAN: Vajpayee meets Musharraf, In: The Tribune, Islamabad, January 5.  
17 Erről: India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace, ICG Asia Briefing No 51, 15 June 2006. 
18 Joint Declaration Between the PRC and the IRP on Directions of Bilateral Cooperation, Economic 
and Commercial Counsellor’s Office of the Embassy of the PRC in the IRP, http://pk2.mof 
com.gov.cn/aarticle/bilateralcooperation/bilateralagreement/200706/20070604805712.html – letöltve: 
2011.12.12. 
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beni fellépés, valamint a bűnözők felderítésében való kooperáció is köthető hozzá. 
Előzményeihez tartozott, hogy egy hónappal a közös nyilatkozat szignálása előtt, 
október 2-án a pakisztáni hadsereg végzett Haszan Mahszum ujgur szeparatista ve-
zérrel Dél-Vazirisztán törzsi ügynökség területén. Arra persze aligha volt esély, hogy 
a pakisztáni területi status quo megváltoztatásáért küzdő szervezetek Kínából kapná-
nak hathatós támogatást, a fordítottjára azonban sokkal több jel utalt. E téma tehát 
ilyen összefüggésben főként a pekingi felet foglalkoztatta, és mint alább látni fogjuk, 
rendre egyre komolyabb súllyal tért vissza a pakisztáni-kínai tárgyalásokon. Peking 
ugyanakkor újfent megerősítette, hogy elismeri Pakisztán területi épségéhez és szu-
verenitásához kötődő jogait, míg a másik fél az „egy Kína elv” mellett tett hitet. Ez 
természetesen egyet jelentett mindennemű szecesz-szionizmus elutasításával, kijelöl-
ve az etnikai önrendelkezéssel szembeni pakisztáni-kínai álláspont közös platformját. 
 A Peking–Iszlámábád kapcsolatok fejlődésének talán legfontosabb mérföldkövét 
a korszakban Ven Csia-pao miniszterelnök 2005. április 5-7. között megtett Pakisz-
táni látogatása jelentette. A vizit alkalmával 22 megállapodás született, ebből 14 a 
kétoldalú kereskedelemmel összefüggésben.19 A dokumentumok közül a legna-
gyobb figyelmet azonban az 5-én szignált „Pakisztáni–Kínai Szerződés a Barátság-
ról, Együttműködésről és Jószomszédi Kapcsolatokról” kapta, mely gyakorlatilag 
írásos formát adott a két ország stratégiai partnerségének, hivatalosan is deklarálva 
azt.20 Pakisztán volt az első ország, mellyel Kína ilyen szerződést kötött.21 A doku-
mentum rendszeres stratégiai dialógust alapozott meg a két ország között, minek 
első fordulójára Vu Da-vej kínai külügyminiszter-helyettes 2005. június 30. és július 
2. közötti látogatásán került sor. Egy másik különösen érdekes eredmény „a szepa-
ratizmus, extrémizmus és terrorizmus elleni küzdelemről szóló egyezmény”, mely – 
a fentebb elmondottakkal összhangban – inkább Kína számára jelentett biztosítékot 
arra, hogy a Hszincsiang-Ujgur tartományban tevékenykedő muszlim szakadárok 
nem lelhetnek támogatásra pakisztáni „testvéreiknél”.  
 Ven kormányfő látogatását Musarraf elnök több miniszterének kíséretében 
2006. február 19-23. között viszonozta, minek során szinte a teljes kínai legfelsőbb 
állami vezetéssel találkozott.22 A vizitet a két ország diplomáciai kapcsolatfelvéte-
lének 55. évfordulójára tartott megemlékezés-sorozat keretezte, lehetőséget adva a 
feleknek harmonikus viszonyuk újbóli demonstrálására. Összesen 13 megállapodás 
aláírására került sor ekkor, mintegy 700 millió dollár értékben. Köztük a már látvá-
                                                 
19 Address by Mr. Zakria Usman Vice-Presidend-FPCCI on Visit of China, China-South Asia Busi-
ness Forum, June, 2009. http://www.csabf.org/show.asp?id=110 – letöltve: 2011.12.12.  
20 China, Pakistan sign treaty for friendship, cooperation and good-neighborly relatons, In: People’s 

Daily Online, April 6, 2005. http://english.peopledaily.com.cn/200504/06/eng20050406_179629.html 
– letöltve: 2012.01.15.  
21 AKRAM ZAKI: Pakistan-China Relations within the Global Strategic Environment, The Institute of 
Strategic Studies Islamabad, http://www.issi.org.pk/old-site/reports_Detail.php?dataId=150 – letöltve: 
2011.12.15. 
22 Pakistani President General Musharraf Visits China, (February 19-23, 2006), Embassy of the PRC 
in the IRP, http://pk.chineseembassy.org/eng/zbgx/t236948.htm – letöltve: 2011.11.05.  
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nyosabb eredményeket is produkáló hadipari együttműködés továbbfejlesztésének 
és a két ország közúti összeköttetését biztosító, és nem mellesleg védelmi szem-
pontból is kiemelt jelentőségűnek tartott Karakorum-országút régóta esedékes fel-
újításának tárgyában is.  
 A sikeres diplomáciai építkezés eredményeképpen 2006. november 23-26. között, 
tíz év után, Iszlámábádban újra kínai államfőt köszönthettek hivatalos látogatáson. 
Hu Csin-tao négy országot (Vietnamot, Laoszt és Indiát) érintő ázsiai körútjának 
utolsó állomásaként érkezett az országba.23 Az elnöki látogatás alkalmával megfo-
galmazott öt pontos javaslat a bilaterális kapcsolatok további fejlesztéséről mindjárt 
az első helyen foglalkozik a fegyveres erők magas szintű kapcsolatépítésével és a 
biztonsági és védelmi konzultációkkal. A téma a negyedik pontban a nem hagyomá-
nyos fenyegetésekkel szembeni együttműködés mélyítésével tér vissza, különös te-
kintettel a terrorizmus elleni fellépésre.24 A pakisztáni fél teljes egyetértéséről bizto-
sította kínai partnerét, amelyben a születő szabadkereskedelmi megállapodás25 feletti 
ünnepélyes hangulat mellett a növekvő pakisztáni szükségletek is közrejátszottak. 
Ekkor már – mint alább látni fogjuk – folyamatban voltak a korszak legjelentősebb 
haditechnikai eszközbeszerzései, melyek jó részét Kína szállította.  
 Shaukat Aziz miniszterelnök 2007. április 16-20. között kínai kollégája meghí-
vására ismét Pekingben tárgyalt. Ennek eredményeképpen 13 megállapodás aláírá-
sára került sor.26 Aziz látogatása az utolsó magas szintű találkozó volt a két ország 
vezetői között a végső soron „rendszerváltáshoz” vezető pakisztáni alkotmányos 
krízis őszi kirobbanása előtt. A látogatás végén kiadott közös nyilatkozatban a fe-
lek újfent hitet tettek egymás területi integritásának elismerése, a terrorizmus min-
den formájával szembeni harc és a szoros védelmi együttműködés mellett, felhozva 
a két ország párbeszédének hagyományos témáit.27  
 A pakisztáni államfő utolsó komoly pekingi útjára végül 2008. április 10-15. 
között került sor, Hu vizitjének viszonzásaképpen. A vendéglátóival folytatott be-
szélgetés napirendjén főként a kétoldalú stratégiai együttműködés kérdései és fej-
lesztési kilátásai szerepeltek. Musarraf megrendült belpolitikai helyzete azonban 

                                                 
23 China, Pakistan agree to enhance strategic, co-op partnership, In: Xinhua, November 24, 2006. 
http://news. xinhuanet.com/english/2006-11/24/content_5371692.htm – letöltve: 2011.12.15. 
24 U.o. 
25 Ld.: Free Trade Agreement between the Government of the IRP and the Government of the PRC, 
http://www.commerce.gov.pk/PK-CN%28FTA%29/Pak-China_FTA_Agreement.pdf – letöltve: 
2011.10.27. 
26 13 documents signed during Pakistani PM Shaukat Aziz’s visit to China, Economic and Com-
mercial Counsellor’s Office of the Embassy of the PRC in the IRP, May 20, 2007. http://pk2. 
mofcom.gov.cn/aarticle/bilateralcooperation/bilateralagreement/200706/20070604805796.html – le-
töltve: 2011.12.15. 
27 Joint Statement Between China and Pakistan (20 April 2006, Beijing), Economic and Commercial 
Counsellor’s Office of the Embassy of the PRC in the IRP, http://pk2.mofcom.gov.cn/aarticle/ bilat-
eralcooperation/bilateralagreement/200706/20070604805754.html – letöltve: 2011.12.12. A forrás a 
címben eldatálja a dokumentum kiadását!  
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már érződött a látogatás légkörén. Ez volt az első külföldi útja azóta, hogy a febru-
ári választások nyomán felállt új kormánykoalíció nyíltan szembefordult vele. A 
jeges viszonyt mutatta, hogy a korábbi illusztris delegációkkal szemben az elnököt 
mindössze két kormánytag, a néppárti külügy- és védelmi miniszterek kísérték el.28 
A kínai kapcsolatokat stratégiai jelentőségük miatt azonban pakisztáni kormánykö-
rökben senki nem merte kitenni a két belpolitikai erőközpont konfliktusának, így az 
elnök – különösen a két tárcavezető jelenléte mellett – bátran vállalkozhatott a 
kötelezettségvállalásra is. Tíz dokumentum aláírására került sor, köztük a 
Hszincsiang-Ujgur és az Északnyugati Határtartomány közötti baráti és jószomszé-
di kapcsolatok megalapozásáról szóló egyetértési nyilatkozatra is.29 Utóbbinak 
szintén az ujgur-kérdés (valós és vélelmezett) pakisztáni összefüggései adtak külö-
nös jelentőséget.30 A két ország biztonsági együttműködésének további formálása 
ezt követően már a polgári kabinetre várt. 

A kínai fegyverek legnagyobb vásárlója 

Miután az 1965. évi indo-pakisztáni konfliktus során az addig fő nagyhatalmi szövet-
ségesnek tekintett USA megtagadta a fegyvereladást mindkét háborús félnek, Kína a 
muszlim ország első számú fegyverellátójává léphetett elő. 1978–2008 között Peking 
megközelítőleg 7 milliárd dollár értékben szállított katonai eszközöket a dél-ázsiai 
országnak.31 Az amerikai szankciópolitika a fegyverexport vonatkozásában időről-
időre (pl. 1990 után is) felértékelte a kelet-ázsiai óriás hasonló szerepét a pakisztáni 
elit szemében.32 A hatvanas évek derekától felfutó pakisztáni-kínai együttműködés-
nek tehát a kezdetektől fogva kiemelt területét jelentette a szoros katonai partnerség, 
amit pakisztáni részről nem csak a közös ellenfél koncepciója, hanem a kínai eredetű 
hadfelszerelés kedvező beszerzési lehetőségei is árnyaltak. A diplomáciai aktusokkal 
párhuzamosan a két ország fegyveres erőinek intézményi kapcsolatai is mélyültek, 
létrehozva a kooperáció egy olyan szintjét, mely a kormányközi tárgyalások napi-
rendjein szereplő minden más téma alakulásától függetlenül jól működött.33 Ez nem 
meglepő, ha figyelembe vesszük szövetségük erőteljes katonai motivációit, melyek 

                                                 
28 Only two ministers to accompany Musharraf on China visit, In: Thaindian News, April 7, 2008. 
http://www.thaindian.com/newsportal/india-news/only-two-ministers-to-accompany-musharraf-on-
china-visit_10035189.html – letöltve: 2011.12.12. 
29 Joint Statement Between the IRP and the PRC, Council on Foreign Relations, April 15, 2008. 
http://www.cfr.org/china/joint-statement-between-islamic-republic-pakistan-peoples-republic-china/p 
16042 – letöltve: 2011.12.12. 
30 Ld: PALLAVI AIYAR: Musharraf bolsters China-Pakistan bond, In: Asia Times Online, Apr 24, 2008. 
http://www.atimes.com/atimes/China/JD24Ad01.html – letöltve: 2011.09.29. 
31 BRUCE RIEDEL – PAVNEET SINGH: U.S.-China Relations: Seeking Strategic Convergence in Paki-
stan, Foreign Policy at Brookings, Policy Paper No. 18. January 2010. 4. 
32 RASHID AHMAD KHAN: The Pakistan-China strategic partnership, China.org.cn, May 20, 2011. 
http://www.china.org.cn/opinion/2011-05/20/content_22605398.htm – letöltve: 2011.09.29.  
33 KERRY B. DUMBAUGH: Exploring the China-Pakistan Relationship, Roundtable Report, Center for 
Naval Analyses, China Studies, June 2010. 8. 
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nem csak a tárgyalt időszakban éreztették hatásukat, hanem immár több évtizedes 
hagyományt képviseltek. A folyamatot korszakunkban persze elősegítette a pakisztá-
ni államfő egészen 2007. november 28-ig megőrzött vezérkari főnöki pozíciója, mely 
közvetlen rálátást biztosított számára a katonai szférára is.  
 A kínai haditechnika alkalmazása Pakisztánban különösen a merevszárnyú re-
pülőgépek, a tüzérségi és a rakétafegyverzet, valamint a páncélos eszközök vonat-
kozásában terjedt el. 1995–2008 között a kínai fegyverexport legnagyobb hányada 
(kb. 40%-a) Pakisztánban talált vevőre.34 A dél-ázsiai ország 1997–2000 között 
még „csak” 2,8 milliárd,35 2001–2008 között viszont már mintegy 11,8 milliárd 
dollárt költött külföldi fegyverekre.36 A 2006–2010 közötti periódusban Pakisztán a 
teljes forgalomból való 5%-os részesedésével a világ 4. legnagyobb fegyverimpor-
tőrének számított. Ennek 39%-át az USA-ból, 38%-át Kínából vásárolta.37 

Típus 
Megrendelés éve/ 

átadás éve(i) 

Leszállított 
mennyiség 

(db) 
WZ-121/Type 69 közepes harckocsi 1990/1993–1999 250 
Type 90-II /MBT-2000 „Al-Khalid” közepes harckocsi 1998/2001–2010 198 
Type 653 páncélozott felderítő harcjármű 1994/1995–2000 65 
F-7MG elfogó vadászrepülőgép 2001–2002/2001–2003 57 
A-5C „Fantan” vadászbombázó 2003/2003 6 
JF-17 „Thunder”/FC-1 többfunkciós harci repülőgép 1999/2007–2010 25 
K-8 kiképző/könnyű támadó repülőgép 2001/2003 6 
K-8P kiképző/könnyű támadó repülőgép 2005/2007–2010 27 
Z-9EC tengeralattjáró-vadász helikopter 2005/2009–2010 4 
Type 053H3/ F-22P rakétás fregatt 2005/2009–2010 3 

A Pakisztán által a korszakban beszerzett/megrendelt kínai harcjárművek 
Forrás: SIPRI 

 Az amerikai-pakisztáni viszony 2001-es új alapokra helyezését követően, egé-
szen pontosan az arról szóló megállapodás elemeként az Iszlám Köztársaságnak 
lehetősége nyílt hozzájutni újabb nyugati haditechnikai eszközökhöz. Ennek nyo-
mán persze a pakisztáni katonai vezetés erősen törekedni kezdett arra, hogy a be-
szerzések egy része a jóval fejlettebbnek tekintett amerikai eszközöket preferálja. 
Az ország csak 2006-ban összesen 3,5 milliárd dollár értékben írt alá fegyvervásár-
lási szerződést az USA-val, ami egymaga csaknem elérte az 1950–2001 közötti 

                                                 
34 JOHN PAUL DUNNE, ELISABETH SKÖNS: FWC Sector Competitiveness Studies - Study on the Impact 

of Emerging Defence Markets and Competitors on the Competitiveness of the European Defence 

Sector, Final Report, 12th February 2010. 93. 
35 RICHARD F. GRIMMETT: Conventional Arms Transfers to Developing Nations 1997–2004, CRS 

Report for Congress, August 29, 2005. 61. 
36 RICHARD F. GRIMMETT: Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2001–2008, CRS 

Report for Congress, September 4, 2009. 46. 
37 PAUL HOLTOM, LUCIE BÉRAUD-SU DREAU, MARK BROMLEY, PIETER D. WEZEMAN, SIEMON T. WEZE-
MAN: Trends in International Arms Transfers, 2010, SIPRI Fact Sheet, March 2011. 5. 
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amerikai-pakisztáni fegyverüzletek összértékét.38 Mindezel együtt azonban a kínai 
fegyverimport továbbra is jelentős maradt. Azt ugyanis általánosságban megálla-
píthatjuk, hogy noha a kínai hadiipar termékei korszakunkban gyakran nem tudták 
kielégíteni a legszofisztikáltabb haditechnikai rendszerekre vonatkozó igényeket, 
egyes eszközcsoportokban nagyonis versenyképesnek (és persze megfizethetőnek) 
bizonyultak, és – figyelembe véve a nyugati kapcsolatok korábbi „hullámzásait” – 
utánpótlásuk is biztosabbnak tűnt. Ezt erősítették a közös fejlesztésekre irányuló 
elképzelések is. 
 Kína és Pakisztán egy 1999-ben útjára indított program keretében együtt fej-
lesztette a JF-17-es többfunkciós vadászrepülőgépet, mely a korszakban a két hata-
lom hadiipari együttműködésének legnagyobb és leglátványosabb eredménnyel 
kecsegtető vállalkozása volt. A gépeket összeszerelő Chengdu-i üzemben 2006-os 
útja során Musharraf is látogatást tett. A pakisztáni fél szerint a gép harcászati 
adottságai az amerikai F-16-ossal is párba állíthatóak.39 A kettőezres évtized végére 
a pakisztáni szárazföldi erők több, mint 2300 hadrendben álló harckocsijából lega-
lább 2015 db. kínai gyártmány volt.40 Ezek közül a Type 69-esek és a Type 90-II-
esek beszerzése a szóban forgó időszakban (is) zajlott, tovább erősítve a páncélos 
csapatok igen szembeötlő kínai haditechnikai arculatát. Utóbbi típust Al-Khalid 
néven Pakisztánban kezdték gyártani, korszakunk másik jelentős hadiipari közös 
vállalkozása keretében. 2005 áprilisában megállapodás született négy F-22P 
(Sword-osztályú41) fregatt Sanghai-i építéséről is a pakisztáni flotta számára.42 
Ezen új egységek tengeralattjáró-elhárító képességét szintén kínai gyártmányú Z-
9EC helikopterek fedélzeti telepítésével erősítették meg.43 A dolognak az adott 
különös aktualitást, hogy az évtized folyamán India is egyre komolyabb ambíciókat 
mutatott a tengeralattjáró-erőinek fejlesztésére.44 A pakisztáni haditengerészet erő-
sítésére azonban a megelőző évtizedekben közel sem fordítottak akkora figyelmet, 
mint a másik két haderőnemére, mivel az ország – főként Indiával szembeni – vé-
delmi stratégiái a flottával szemben támasztották a relatíve legkevesebb elvárást. A 
felségvizeken való hatékonyabb katonai jelenlét ugyanakkor nem csak a védelmi 
képességek fejlesztése, de az Indiai-óceánnal összefüggő, később még részletezen-

                                                 
38 RICHARD F. GRIMMETT: U.S. Arms Sales to Pakistan, CRS Report for Congress, January 28, 2008. 
http://fas.org/sgp/crs/weapons/RS22757.pdf. 
39 TARIQUE NIAZI: Thunder in Sino-Pakistani Relations, The Jamestown Foundation, In: China Brief, 
Vol. 6, Issue 5, 2006. 
40 Ld.: JAMES HACKETT (Ed.): The Military Balance 2011, London, International Institute for Strategic 
Studies – Routledge, 2011. 264. 
41 Pakisztáni lajstromban Zulfikár-osztály. 
42 FAZAL-UR-RAHMAN: i.m. 217. 
43 Erről: Sword/F-22P Class Frigates, Pakistan, naval-technology.com, http://www.naval-technology. 
com/projects/sword-f22p/ – letöltve: 2011.12.15. 
44 SANDEEP SETHI: Indian Navy: The quest for blue waters, In: Indian Defence Review, Net Edition, 
23 May, 2011. http://www.indiandefencereview.com/military-and-aerospace/Indian-Navy-The-quest-
for-blue-waters.html – letöltve: 2011.07.25.  
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dő kínai számítások szempontjából is kívánatos. Bár az indiai haditengerészet ro-
hamosan fejlődő potenciáljaival összevetve 4 rakétás fregatt aligha hozhatott áttö-
rést, az eszközbeszerzések mellett korszakunkban a haditengerészeti infrastruktúra 
fejlesztése is jelezte a tengeri védelem jelentőségének növekedését. A 2000 júniu-
sában átadott, és elsősorban a tengeralattjárók bázisának szánt ormarai Dzsinna 
Haditengerészeti Bázis mellett a korban a meghatározóan kínai támogatással útjára 
induló Gwadar-projekt jelképezte ezt a folyamatot. A Gwadar-i kikötő fejlesztésé-
nek koncepciója pakisztáni részről még 1992-ben fogalmazódott meg, kivitelezés-
éhez pedig kínai támogatást kerestek – szép reményekkel. Az egykor az ománi 
szultán fennhatósága alá tartozott halászfalu45 ugyanis mindössze 400 km-re fek-
szik a Hormuzi-szoros bejáratától, földrajzi szempontból ideális feltételeket nyújt-
va a Perzsa-öbölből érkező szállítmányok átrakodó bázisának létesítésére. A már 
1964-ben kikötőhellyé nyilvánított Gwadar tényleges fejlesztése végül Csu Jung-
csi miniszterelnök 2001. májusi kötelezettségvállalása nyomán indult meg.46 A 
2002. márciusi „első kapavágást” követő harmadik évben, 2005 decemberére ké-
szült el a beruházás első fázisa, melyre Kína 198 millió, Pakisztán mintegy 50 mil-
lió dollárt költött.47 A projekt teljes költségét a korszakban 1, 16 milliárd dollárra 
becsülték.48 A mélyvízi kikötő 2008 decemberében kezdte meg működését.49 
Gwadar a hosszú távú stratégiai elköteleződés új szimbóluma lett a két ország vi-
szonyában, mint – a várakozások szerint – a kínai kereskedelem Közel-Kelet felé 
nyíló kapuja. Jelentőségét azonban az ország harmadik hadikikötőjeként a pakisz-
táni honvédelem szempontjából is rendkívül nagyra értékelték. Még 2001-ben is az 
indiai felségvizekhez közel fekvő Karacsin keresztül zajlott az ország külkereske-
delmének 90%-a, mely azonban egy indiai tengeri blokáddal könnyen megbénítha-
tó, ahogy az 1971-ben, a bangladesi háború folyamán meg is történt. A Karacsitól 
mintegy 725 km-re fekvő kikötő ebből a szempontból sokkal védhetőbbnek tűnt.50 
A flotta diszlokációjának megváltoztatása mellett persze komoly érvet jelentett a 
beludzsisztáni katonai jelenlét fokozásának szempontja is.  
 Érdemes megjegyeznünk, hogy a katonai kapcsolatok által Kína úgy jelenhetett 
meg, mint Pakisztán külső biztonságának fő ázsiai garantálója a fojtogató indiai 
túlerővel szemben. Óriási hadereje dacára ugyanis a dél-ázsiai ország a XXI. szá-
zad első évtizedének végén még nagy jóindulattal sem volt igazi nagyhatalomnak 

                                                 
45 Pakisztán 1958. szeptember 8-án vásárolta meg a területébe ékelődő kis ománi enklávét. Ld. pl.: 
ZAHID ANWAR: Gwadar Deep Sea Port’s Emergence as Regional Trade and Transportation Hub: 
Prospects and Problems, In: Journal of Political Studies, Vol. 17, Issue 2, 2010. 97-112. 98. 
46 SUDHA RAMACHANDRAN: China’s pearl in Pakistan’s waters, In: Asia Times Online, Mar 4, 2005. 
http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/GC04Df06.html – letöltve: 2011.12.07. 
47 URVASHI ANEJA: i.m. 7. 
48 TARIQUE NIAZI: Gwadar: China’s Naval Outpost on the Indian Ocean, Association for Asian Re-
search, In: China Brief, Febr. 28, 2005. http://www.asianresearch.org/articles/2528.html – letöltve: 
2011.12.08. 
49 SALEEM SHAHED: Gwadar port becomes fully functional, In: Dawn, December 22, 2008. 
50 SUDHA RAMACHANDRAN: i.m.  
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tekinthető. Gazdasági és társadalmi problémái mellett jól illusztrálja ezt az is, hogy 
hagyományos fegyveres erőinek ütőképességét belső forrásokból nemigen tudta 
biztosítani, a legtöbb haditechnikai eszközcsoportban továbbra is importra szorult. 
Ebből a szempontból egyre inkább elmaradt indiai riválisától. Peking kiállása így 
nagyban növelte biztonságérzetét, és erősítette az elkötelezettségét a kooperációjuk 
egy másik kiemelt területe, az önálló pakisztáni atomütőerő fejlesztése mellett. 

A stratégiai elrettentés „keresztapja” 

Bár a kínai asszisztencia Pakisztán nukleáris kapacitásainak fejlesztésében már az 
1965-ös indo-pakisztáni háború óta nyomon követhető, komoly partnerséggé azon-
ban ez csak 1971-től vált, ezért gyakran innen számítják a két ország nukleáris 
együttműködését.51 Az egykori Kelet-Pakisztán indiai segítséggel levezényelt el-
szakadása megadta a végső lökést a megrázott pakisztáni vezetés számára a nukleá-
ris fegyverkezés irányába is, mely ettől kezdve a két ország együttműködésének 
egyik legtöbbet elemzett, és komoly eredményeket hozó terrénuma lett. Motiváció-
it természetesen az Indiával szembeni stratégiai megfontolásokban ismerhetjük fel. 
 Az ezredforduló időszaka Dél-Ázsia nuklearizációjának felgyorsulását hozta, 
ami – különösen a fegyverkezés által – még erősebben domborította ki a két ország 
kooperációjának ezen dimenzióját. Kína főként a nukleáris robbanófejek célba-
juttatásának megoldásában működhetett közre, kész technológiákkal gyorsítva fel a 
pakisztáni hordozóeszközök fejlesztését. Tegyük hozzá, ennek alapját már a ’80-as 
évek vége óta működő közös vállalkozások adták, melyeket a Musarraf-
kormányzat épített tovább. A pakisztáni vezetés a nukleáris programot kiemelt 
területként kezelte, és az ország adottságaihoz mérten igen jelentős forrásokat biz-
tosított a számára. Ennek eredményeképpen 2008 végére az első muszlim atomha-
talom már – mértéktartó becslések szerint – nagyjából 60 bevethető állapotú nukle-
áris fegyverrel rendelkezett.52 
 Az iszlám köztársaság stratégiai elrettentő képességének biztosítása igen gyors 
ütemben tette szükségessé e fegyverek hatékony bevetéséhez szükséges ballisztikus 
rakéták hadrendbe állítását. Ennek megoldása pusztán hazai fejlesztésekkel a pa-
kisztáni rakétatechnológiai kutatások aktuális állapota és az indiai verseny által 
meghatározott időtényező miatt lehetetlenek bizonyult. Ezt felismerve az ország – 
hasonlóan a nukleáris kutatásaihoz – külső technológiai importhoz, „egy baráti 
ország”53 támogatásához folyamodott. Ezt pedig nagyrészt Kínában (kisebb rész-
ben pedig Észak-Koreában) találta meg. Iszlámábád még 1991–1994 között, egy 

                                                 
51 SIDDHARTH RAMANA: China-Pakistan Nuclear Alliance, Institute of Peace and Conflict Studies, 
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52 SIPRI Yearbook 2009. Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press, 
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53 Mirza Aszlám Bég vezérkari főnök a Hatf-I és Hatf-II modellek első sikeres kísérleteit követően e 
szavakkal utalt a program kínai támogatására. ASHOK K. MEHTA: Missiles in South Asia: Search for 
an Operational Strategy, In: South Asian Survey, Vol. 11, No. 2, 2004. 177-192. 182. 
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1988-ban tető alá hozott szerződés keretében szerzett be kínai M-sorozatú (Dong 
Feng) rakétákat illetve alkatrészeket, köztük 1992-ben 34 komplett M-11-es rend-
szert a Hatf-program folytatása érdekében.54 Az M-11-esek mellett az M-9-es meg-
hajtó-rendszere is eljutott Pakisztánba, ahol a Shaheen rakéták tervezésénél került 
felhasználásra. Az ügyletek gyümölcse nagyrészt vizsgált korszakunkban érett be 
az iszlám köztársaság számára. A kínai segítséggel kifejlesztett rakétákat az alábbi 
táblázat sorolja fel.  

Típus 
Hatótávolság (kb.)/ 
robbanófej tömege 

Tesztelés ideje 

Hatf-II (Abdali) 300 km/500 kg 2002. május 
Hatf-III (Ghaznavi) 600-800 km/500 kg 2002. május 
Hatf-IV (Shaheen-I) 750 km/1000 kg 2002. október 
Hatf-VI (Shaheen-II) 2000-2500 km/1000-700 kg 2004. március 
Hatf-VII (Babur) 700 km/450 kg 2005. augusztus 

A korszakban kínai segítséggel fejlesztett pakisztáni rakéták 
Forrás: MissileThreat.com55

 

 Érdekes megjegyeznünk, hogy a 2011. év elején hadrendben álló hét rakétatípus 
közül négy, a becslések szerint bevethető állapotban lévő eszközöknek pedig szintén 
több, mint fele (legalább 165 db) a fentiek közül került ki.56 A külső asszisztencia 
máig ható értékét a fejlesztési idő lerövidülése jelentette, minek következtében – bár 
a technikai különbségek nem tűntek el teljesen – Pakisztán Indiával párhuzamosan 
tudott rendszerbe állítani olyan kis és közepes hatótávolságú rakétafegyvereket, me-
lyekkel regionális szinten állhatta a versenyt ellenfelével. Ennek ismeretében köny-
nyen beláthatjuk, hogy az ország nukleáris elrettentő képességét a hordozóeszközök 
tekintetben a kettőezres évek második felében túlnyomórészt a kínai technológia 
biztosította, pótolhatatlan szerepet játszva az Újdelhivel szembeni stratégiai paritás 
kialakításában. Erre támaszkodva jelenthette be Musarraf 2005. március 19-én, a 
Shaheen-II rakéta újabb tesztjét követően, hogy hazája elérte a minimális elrettentés-
hez szükséges fegyverkezési és készenléti szintet.57 Itt kell megjegyeznünk, hogy 
Kína mindezzel vizsgált korszakunkra egy olyan állapot kialakítását segítette elő, 
melyben a kasmíri kérdésnek már nemigen volt katonai megoldása, ezzel mintegy a 
kompromisszumkeresés felé tolva a feleket, melynek alapja természetesen a területi 

                                                 
54 Gordon Oehler a CIA Nonproliferációs Központjának vezetője 1998-ban számolt be erről a 
Szenátus Külügyi Bizottságának. SHIRLEY A. KAN: China and Proliferation of Weapons of Mass 
Destruction and Missiles: Policy Issues, CRS Report for Congress, May 26, 2011. 8. Ashok Mehta ez 
időszakban 84 db. M-11-es rakéta beszerzéséről tudósít. MEHTA: im. 182. 
55 MissileThreat.com , A Project of the Claremont Institute, http://www.missilethreat.com/ – letöltve: 
2012.01.12. 
56 The Military Balance 2011, 263-264. 
57 Pak has crossed minimum deterrence level with Shaheen-II, Outlook India.com, 19 March 2005. 
http://news.outlookindia.com/item.aspx?287157 – letöltve: 2011.10.03. 
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status quo lehetett. Pakisztán erősítésével tehát egyszerre csitította az iszlámábádi elit 
félelmeit és kötelezte le őket, valamint paradox módon a térség stabilitását is elő-
mozdította, mégpedig India erősödésének ellensúlyozásával. Megoldása tehát – még 
ha a nyugati politikai köröknek nem is volt szimpatikus – saját stratégiai érdekeit 
maradéktalanul szolgálta. Pakisztáni részről a Pekinggel folytatott nukleáris együtt-
működés nyugati kritikáival szemben pedig (akkor és később is) könnyen lehetett 
érvelni a 2006-os szerződés által megalapozott amerikai-indiai nukleáris együttmű-
ködéssel, melyhez hasonló amerikai-pakisztáni relációban nem jöhetett létre.58  

A Lal Maszdzsid hosszú árnyéka 

Az iszlám extrémizmus térnyerésével kapcsolatos pekingi aggodalmak végig kísér-
ték a kettőezres évtizedet, és – mint láttuk – gyakori témái voltak a kínai-pakisztáni 
tárgyalásoknak is. E dilemma a korszakban valóban alkalmas lehetett arra, hogy 
megterhelje a két ország viszonyát, jóllehet, a felek diszkréten kezelték az ezzel 
kapcsolatos esetleges nézeteltéréseket, és a nyilvánosság számára többnyire messze 
előtérbe tolták együttműködésük prosperálóbb fejezeteit. Az iszlám kínai hatása a 
XXI. századra erősebbé vált, mint azt a legtöbb európai ember sejtette, és – főként a 
tízmilliós hui „etnikum” képviseletében – már az ország demográfiai/gazdasági 
magterületein is érzékelhető a jelenléte.59 Ennek problematikája a kínai rendszer 
szempontjából a szóban forgó időszakban mégis leginkább az ország nyugati terüle-
tein, az öt muszlim országgal60 határos Hszincsiang-Ujgur Autonóm Tartományban 
volt érezhető, ahol az iszlám a nemzeti önazonosságtudat és a kínai szupremáciával 
szembeni oppozíció jelképévé vált. Ujgur származású harcosok a tálib mozgalom-
ban is képviseltették magukat, mellyel tovább erősítették azt a kínai félelmet, hogy a 
nyugat-kínai türk eredetű népek körében egy közép-ázsiai gyökerű iszlám funda-
mentalista mozgalom nyer teret, lényegében kiterjesztve annak iszlám emirátusért 
folytatott harcát a kínai területekre is.61 
 Mint korábban érintettük, a pakisztáni hadsereg 2003. október 2-án likvidálta 
Haszan Mahszumot Dél-Vazirisztánban, akit mint a Kelet-Turkesztáni Iszlám Mozga-
lom nevű ujgur szeparatista szervezet vezetőjét, Kína első számú terroristájaként tar-

                                                 
58 Ld. pl.: SYED SHAHID HUSSAIN BUKHARI – ATTIQ-UR-REHMAN: Pakistan-China Nuclear Deal and 
International Fictions, In: Berkeley Journal of Social Sciences, Vol. 1, Issue 3, 2011. http://berkeley 
journalofsocialsciences.com/January2011/March.htm 
59 A muszlimok lélekszáma (főként a hui, ujgur és kazak népcsoportoktól dominálva) a Kínai 
Népköztársaságban a legkonzervatívabb becslések szerint is meghaladja a 20 millió főt. Ld. pl.: JOHN 

W. GARVER: China and Iran: ancient partners in a post-imperial world, University of Washington 
Press, USA, 2006. 129. Hozzá kell tennünk azonban, hogy a becsült adatokban igen nagy eltérések 
tapasztalhatóak, így e lélekszám többszöröséről is szólnak beszámolók. Legszélesebb körben azonban 
a 20-23 milliós szám elfogadott.  
60 Valamint a szintén muszlim többségű indiai Kasmírral. 
61 Erről: M. EHSAN AHRARI: China, Pakistan and the „Taliban Syndrome”, In: Asian Survey, Vol. 40, 
No. 4, 2000. 658-671. 
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tottak számon Pekingben.62 Az incidens az ujgur felkelők helyi jelenlétével foglalkozó 
elméletek legfontosabb hivatkozási alapjává vált, a korábban említett 2005-ös extrém-
izmus elleni egyezmény megkötésekor tehát már konkrétumokkal lehetett alátámasz-
tani Pakisztán érintettségét az ujgur-problémakörben. Iszlámábád alapjában véve mu-
tatott elkötelezettséget arra, hogy megakadályozza a Kína-ellenes tevékenységet a 
saját területén, de a jelek arra utaltak, hogy Peking aggodalmai így sem alaptalanok. 
Mahszum nem került élve a kínai titkosszolgálat kezére, így aztán nem számolhatott 
be pakisztáni tevékenységének körülményeiről, és esetleges kapcsolatairól sem. Ez 
sokkal inkább szolgálta az iszlámábádi érdekeket, mint a kínai állambiztonságét. 
 Dél- és közép-ázsiai térnyerése ugyanakkor a helyi politikai mozgalmak fi-
gyelmét is felhívta az emelkedő kínai nagyhatalomra, mely Pakisztánban fokozato-
san, főként a hazarák és a beludzsok soraiban váltott ki ellenérzéseket. A Gwadar-
projekt kapcsán is – noha a szélesebb térség, az elmaradott Beludzsisztán fejlődésé-
re gyakorolt jótékony hatását folyton hangsúlyozták – a kínaiak inkább a helyi 
csoportok támadásainak váltak a célpontjává, semmint a jótékony barát szerepébe 
helyezkedhettek volna. A jelenség persze a diplomáciát sem hagyta munka nélkül. 
Ven Csia-pao miniszterelnök 2005. áprilisi látogatása alkalmával a beludzsisztáni 
helyzetre való tekintettel törölték a gwadari programot, mert a biztonsági szervek 
aggódtak egy a kínai delegáció ellen szerveződő támadástól.63 Ennek nyomán per-
sze az elemzők már a tárgyalt időszakban rámutattak, hogy a tartomány nem éppen 
eszményi terep a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg egy majdani támaszpontjának. 
A militantizmus problémája tehát a katonai kapcsolatok terrénumán belül is bi-
zonytalansággal terhelte meg a két ország távlati elképzeléseit, melynek hosszú 
távú hatásai a tárgyalt korszakban még felmérhetetlenek voltak, mégis érveket 
adtak azok kezébe, akik kevésbé látták felhőtlennek Kína helyi stratégiai építkezé-
sének kilátásait. Ezt látszott erősíteni egy másik, széles körben emlegetett, ám gya-
korlati megvalósulását tekintve korszakunkban egyáltalán nem reális forgatókönyv 
is: Amennyiben a belpolitikai erjedés során Pakisztánban a tálib mintájú szélsősé-
ges fundamentalizmus jut meghatározó szerephez, az minden bizonnyal maga után 
vonná a kínai-pakisztáni szövetség perspektíváinak drasztikus romlását. Mikor egy 
fundamentalista csoport 2007 júliusában az iszlám forradalom eszméjének nevében 
ellenőrzése alá vonta az iszlámábádi Vörös Mecsetet (Lal Maszdzsid), az elméleti 
probléma kézzel fogható konfliktusban öltött testet.  
 Kínában nagy figyelmet szenteltek a Pakisztánban tapasztalható szélsőséges 
tendenciáknak, különösen azoknak az országban tartózkodó kínai állampolgárok 
biztonságára, illetve Peking tágabb stratégiai érdekeire gyakorolt hatását vizsgálva. 
Ezt a Vörös Mecset-incidens kapcsán tapasztalt intenzív pekingi érdeklődés is mu-

                                                 
62 Military confirms killing Chinese ’terrorist’, In: Dawn, Dec. 24, 2003. http://archives.dawn.com/ 
2003/12/24/top7.htm – letöltve: 2011.11.10. 
63 B. RAMAN: Baloch shadow over China-Pakistan ties, In: Asia Times Online, Apr 19, 2005. 
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tatta, melyben – a felkelők által egy masszázsszalonból elrabolt kilenc kínai sze-
mély miatt – mindkét szempont találkozott.64 Andrew Small nem ok nélkül nevezte 
vízválasztónak a krízist, melynek véres katonai lezárása mögött sokan a kínai nyo-
mást sejtették.65 Ettől kezdve ugyanis látványosan szaporodni kezdtek a célzottan 
kínai illetőségű személyek elleni támadások, melyeket már akkor is összekötöttek 
az iszlámábádi események hatásaival.66 A Vörös Mecset ostromát követően tehát a 
Kína-ellenesség ideológiai platformja kiszélesedett a pakisztáni iszlám extrémista 
irányzatok köreiben. 
 Látni kell emellett azt is, hogy a tálibokhoz kötődő ujgurok pakisztáni tevé-
kenysége a dél-ázsiai ország jövője szempontjából alapvető stratégiai dilemmaként 
kezelt tálib-politika részévé vált. Iszlámábád a kettőezres évek folyamán a külpoli-
tikai irányváltás dacára is fenntartotta összeköttetéseit a tálibok szervezeteivel, 
igaz, mindezt jórészt a hivatalos kereteken kívülre, a titkosszolgálati szférába szá-
műzve.67 A fennálló határok megőrzése és a leendő kabuli rezsimek együttműködé-
sének biztosítása ugyanis megkérdőjelezhetetlen érdek maradt.68 Másrészről azon-
ban az afganisztáni folyamatok befolyásolásának és a pastunok lakta pakisztáni 
térség stabilitásának szempontjai Iszlámábád részéről semmilyen formában nem 
indokolták az ujgurok „nemzeti” törekvéseinek támogatását. Pakisztánnak tehát 
nem fűződött saját érdeke ahhoz, hogy szövetségese szemében e neuralgikus prob-
léma egyik tényezőjeként tűnjön fel, azonban aligha lehetett képes teljes egészében 
leválasztani az „ujgur kérdés” képviselőit a többi militáns mozgalomról. 
 Tény ugyanakkor az is, hogy a Pakisztánból a kínai államterületre irányuló köz-
vetlen akciók veszélye aránylag szerény, az ország komoly természeti akadályok-
kal tarkított pakisztáni és afganisztáni határszakaszai a tárgyalt időszakban békés-
nek voltak tekinthetők.69 A közép- és dél-ázsiai térségben tevékenykedő kínaiak 
veszélyeztetettsége ugyanakkor egyértelműen növekedett, életre hívva a pekingi 
külpolitika egyik legújabb kihívását. 

Geostratégiai kényszerek 

A pakisztáni-kínai viszonyrendszeren belül a szóban forgó időszakban (is) megfi-
gyelhető, hogy a kooperáció elsősorban azokon a területeken mutat látványos fej-
lődést, amelyek Kína stratégiai érdekeit leginkább szolgálják. Peking erőfölénye 
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68 Erről bővebben: HÁDA BÉLA: Egy rossz házasság régi vitái: a pakisztáni-amerikai partnerség 
feszültségforrásairól, ZMNE SVKK Elemzések, 2011/9. 5-8. 
69 ANDREW SMALL: im. 87. 



54 Háda Béla
 

 

tehát a két ország párbeszédének tematizálásában is megmutatkozott, rávilágítva 
egymáshoz viszonyított pozíciójuk aszimmetrikus jellegére. Bár a Kínával fenntar-
tott pakisztáni „all-weather friendship”-et70 megkülönböztetik az USA-val ápolt 
„fair-weather friendship”-től, valójában Peking hozzáállása legalább annyira ér-
dekvezérelt volt, mint Washingtoné.71 A markáns különbség az, hogy a kínai stra-
tégiai érdekek a pakisztáni (és általában dél-ázsiai) jelenlét kapcsán tartós folyama-
tosságot mutattak, és a leépülést eredményező cezúrák helyett az idő előre-
haladtával jelentőségük új szempontok érvényesülésével inkább növekedett. Ez 
keltette azt a látszatot, hogy a két ország kapcsolata egy minden nehézséget kiálló, 
különleges „történelmi” viszony. A kezdettől fogva meghatározó szerepet játszó 
geostratégiai és biztonságpolitikai szempontok tehát a bipoláris korszak lezárulását 
követően tovább erősödtek. Ennek okait a rohamosan fejlődő kínai nagyhatalom új 
kihívásaiban kell keresnünk, melyeket a terrorizmus eszközével is operáló szepara-
tizmus mellett az energiabiztonság és – részben ehhez is köthetően – a hatalmi 
érdekérvényesítés problémái körük kristályosodtak ki, létrehozva Peking geopoliti-
kai törekvéseinek sajátos képletét. E képletben Pakisztán értéke jóval nagyobb 
annál, mint amelyet az iszlám köztársaság nemzetközi rendszerben elfoglalt pozí-
ciója alapján tulajdoníthatunk neki. A közel-keleti energiahordozó-forrásokhoz 
való hozzáférés a kínai stratégiai kalkulációkban is egyre nagyobb szerepet kapott 
a kettőezres évtized folyamán.72 Ez magától értetődően kapcsolódott össze az Indi-
ai-óceánra való kijutás és az itteni kínai érdekek biztosításának kérdésével. A di-
lemma középpontjába a szénhidrogének tengeri szállításának védelme került, már a 
tárgyalt időszakban is alaposan megmozgatva az elemzők fantáziáját. A kettőezres 
évekre már jól érzékelhető indiai-kínai versengés a dél- és délkelet-ázsiai stratégiai 
pozíciók kiépítéséért és ellenőrzéséért Kína szemszögéből tehát legfőképpen az 
Indiai-óceán térségétől való elszigetelődés megakadályozását célozza, mely azon-
ban csak a térségre kijáratot biztosító „kisebb” államok bevonásával oldható meg. 
Az már az ezredfordulón egyértelmű volt, hogy Pakisztán e törekvés szempontjá-
ból talán a legfontosabb kínai szövetségessé lépett elő, melynek területét korridor-
ként használva (elméletben) India és a tengerszorosok kikerülésével is megoldható 
a kijutás a Perzsa-öböl térségébe. Ez persze hosszabb távon nem csak a Közel-
Kelettel, hanem Peking afrikai érdekeltségeivel való kapcsolattartást is elősegítheti. 
Felmérve a korridor-pozíció geostratégiai és gazdasági hozadékait (és tegyük hoz-
zá, láthatóan negligálva a kockázatait), az elgondolás nagy támogatottságnak ör-

                                                 
70 A pakisztáni-kínai érintkezésben „kanonizálódott” kifejezések egyike, a felek gyakran e jelzővel 
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vendett a Musarraf-kormányzat részéről, még akkor is, ha technikai szempontból 
komoly kétségek is felmerültek a megvalósíthatóságot illetően.73 Gwadar tervezett 
haditengerészeti funkciói ugyanakkor már korszakunkban a kínaihoz hasonló di-
lemmák megfogalmazódását eredményezték India részéről is. Újdelhiben persze 
Iszlámábádtól látták fenyegetve az ország biztonságos energiaimportját.74 
 Azt sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy a pakisztáni-kínai szövetség 
mélyítése egyfajta regionális válasz is volt a kettőezres évtized folyamán amerikai-
indiai relációban végbemenő hasonló tendenciákra. Shaukat Aziz ezt a dilemmát 
egy újságírói kérdésre válaszolva 2006-ban Newton harmadik törvényére hivatkoz-
va ábrázolta. Szavai szerint „Minden akció egy ugyanolyan mértékű, de ellentétes 
reakciót vált ki”.75 Kína egyrészt – szem előtt tartva saját muszlimok által lakott 
területeinek stabilitását – érdekelt volt abban, hogy az iszlám extrémizmus dél- és 
közép-ázsiai terjedésének megakadályozására irányuló nyugati (és helyi) törekvé-
sek sikerre vezessenek. Másrészt nem volt nehéz belátni, hogy az USA és Dél-
Ázsia domináns hatalmának közeledése távlatilag egy Kína-ellenes szövetség, eset-
leg egy új bekerítési politika alapját is képezheti, melyre jó alapot szolgáltat, hogy 
mindkét hatalom – persze eltérő szinten és időtávlatban – de végül is Pekingben 
látja hatalmi-politikai építkezésének legnagyobb ellenlábasát. Nem véletlen, hogy a 
kínai diplomáciai szóhasználatban a ”hegemóniával” szembeni fellépés az indiai 
regionális hatalmi építkezésben való ellenérdekeltség szinonimája lett. Itt azonban 
azt is meg kell jegyeznünk, hogy bár Washington és Újdelhi közeledése minden 
bizonnyal valóban ösztönzőleg hatott a pakisztáni-kínai partnerség mélyítésére, 
pusztán ezzel persze nem magyarázható az akkor már évtizedes folyamat egésze, 
különösen nem a nukleáris politika terén, mely jóval megelőzte a 2006-os ameri-
kai-indiai megállapodást. 
 A pakisztáni fél ritkán szalasztotta el az alkalmat, hogy hangsúlyozza országá-
nak geostratégiai jelentőségét. Erre Musarraf 2006. februári pekingi látogatásán is 
sor került.76 Iszlámábád önbizalmát erősítette valóban páratlan elhelyezkedése, 
mellyel optimális esetben egymaga biztosítani tudja az összeköttetést az Arab-
tenger és a kínai államterület között. A két ország 523 km-es közös határa (mely 
lényegében Kasmír 1/3-ának pakisztáni birtokba vételével jött létre, és 1963. már-

                                                 
73 IAN STOREY: China’s „Malacca Dilemma”, In: China Brief, The Jamestown Foundation, Vol. 6, 
Issue 8, 2006. 5.  
74 Pak’s new port has strategic implications for India: Navy Chief, In: The Times of India, Jan 22, 
2008. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2008-01-22/india/27754065_1_gwadar-karakoram-
high-way-pearls – letöltve: 2012.01.06. 
75 Pak-Sino relations: „Higher than the Himalayas, deeper than the sea”, 06ISLAMABAD9705, Em-
bassy of the United States, Islamabad, 2006-05-25, Forrás: WikiLeaks, http://wikileaks.org/cable/ 
2006/05/06ISLAMABAD9705.html – letöltve: 2011.12.15. 
76 Pakistani President General Musharraf Visits China, Embassy of the People’s Republic of China in 
the Islamic Republic of Pakistan, http://pk.chineseembassy.org/eng/zbgx/t236948.htm – letöltve: 
2011.09.16. 
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cius 2-án kétoldalú egyezmény keretében rendezték77) felbecsülhetetlen stratégiai 
értékkel bír e szempontból, még akkor is, ha a földrajzi viszonyok nem kedveznek 
az intenzívebb forgalomnak. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy ha ez a terület, 
indiai szuverenitás alá kerülne, Kína elszakadna tervezett indiai-óceáni kijáratától. 
A távol-keleti hatalomnak tehát – tárgyalt időszakunkban és mindaddig, míg ez a 
szempont releváns marad- alapvető érdeke a kasmíri területi status quo zavartalan, 
békés fennmaradása. Ez persze magyarázza a megállapodásra irányuló, fentebb 
már érintett kínai diplomáciai nyomást, de erősíti Pakisztán biztonságérzetét is. 
Peking tehát a kasmíri konfliktus vonatkozásában a tárgyalt időszakban alapvetően 
a stabilitás tényezőjeként viselkedett. Eközben zajlott a tényleges összeköttetést 
biztosító infrastruktúra fejlesztése is, melyben Gwadar kikötője csak az egyik, bár 
kulcsfontosságú elem volt. 
 A mintegy 800 mérföldes Karakorum-főút, mely jelenleg a világ legmagasab-
ban futó nemzetközi autóútja a pakisztáni Abottábád és Kína Szincsiang-Ujgur 
autonóm tartományában fekvő Kashgár városait köti össze a hetvenes évek végétől, 
létrehozva a közúti kapcsolatot a két szövetséges között. Stratégiai fontossága a 
földrajzi nehézségek dacára azóta is megkérdőjelezhetetlen, különösen a Kasmírból 
birtokba vett kínai területek (Akszai Csin, Shaksam-völgy) potenciális védelme 
szempontjából. Felújítása és fejlesztése a pakisztáni elnök 2006. februári útján 
megkötött megállapodással került napirendre. Ekkor már az útvonalat a tengerpart 
és a kínai terület között létrehozandó szállítási folyosó gerincébe tervezték integ-
rálni. Peking emellett támogatta a pakisztáni tengerpart közúthálózatának fejleszté-
sét, mely a kiemelt infrastruktúra elemek összeköttetését is szolgálta. Ennek leglát-
ványosabb eredményeként készült el 2004. december 16-án a több, mint 650 km 
hosszú Gwadar-Karacsi országút.78 Minderre jó alapot szolgáltatott a két kormány 
töretlen egyetértése a stratégiai együttműködés bővítésében és végső soron az indi-
ai „hegemóniatörekvések” akadályozásában.  
 Mindemellett azonban a kínai fél érezhetően óvakodott attól is, hogy a pakisztáni 
barátság szükségtelenül elmérgesítse a gyorsan javuló indiai kapcsolatait. Újdelhi 
ugyanis – dacára minden jövőbeli potenciális ellentétnek – gazdasági szempontból 
és az Ázsiát érintő stratégiai párbeszéd vonatkozásában is összehasonlíthatatlanul 
fontosabb partner volt Iszlámábádnál. Az indiai–kínai kereskedelem volumene 
2007–2008-ban már elérte a 37,8 milliárd dollárt, az azonos évi kínai-pakisztáni 
áruforgalom értékének csaknem öt és félszeresét.79 
 A fentieket összegezve egyet kell tehát értenünk John W. Garver megállapításá-
val, miszerint Kína dél-ázsiai törekvéseit a tárgyalt időszakban két alaptendencia 

                                                 
77 A szerződés szövegét ld: Treaties concerning the non-navigational uses of international watercourses 
– Asia, FAO Legislative Study 55, Rome, 1994. 45-47. http://www.fao.org/legal/legstud/ls55-ef.pdf. 
78 Reckless driving on highway, In: Dawn, July 1, 2011. http://www.dawn.com/2011/07/01/reckless-
driving-on-highway.html – letöltve: 2011.12.08.  
79 China emerges India’s top trade partner, domain-b.com, 11 October 2008. http://www.domainb. 
com/economy/trade/20081011_india_china.html – letöltve: 2011.09.29. 
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határozta meg: Egyrészt igyekezett minél gyümölcsözőbb kapcsolatokat kialakítani 
a régió államaival, másrészt alapvető stratégiai érdekként már megjelent az indiai 
hatalmi törekvések ellensúlyozásának igénye.80 Ez utóbbi szempontból Pakisztán 
olyan értéket képviselt, mely megért bizonyos ésszerű áldozatvállalást.  

Új korszak, régi érdekek 

2008. április 25-26-án Jang Csie-csi kínai külügyminiszter Iszlámábádban vendé-
geskedett, első sorban azzal a transzparens céllal, hogy megismerkedjen az új pa-
kisztáni kormánnyal, és tolmácsolja neki Peking jókívánságait.81 A szokásos dip-
lomáciai fordulókon túl természetesen a miniszter arra is kíváncsi volt, milyen 
jellegű változásokat hoz az ország külpolitikájába a folyamatban lévő rezsimváltás, 
mely – akkor már várhatóan – a hosszú évek óta fő pakisztáni tárgyalópartnernek 
számító államfő személyét sem hagyja érintetlenül. A válasz nem volt igazán kér-
déses. Az új polgári kabinet legalább annyira számított a kínai együttműködésre, 
mint elődje, a volt tábornok eltávolításának kérdését pedig igyekezett elválasztani a 
megelőző években kiformálódott stratégiai kapcsolatoktól. Nem volt nehéz dolga, 
hiszen Peking elképzelései sem voltak „személyfüggők”, így mindkét fél elégedet-
ten állhatott fel az asztaltól. Ennek megfelelően az elnök augusztusi lemondása 
igazából csak a pakisztáni belpolitikában zárt le egy korszakot, a két ország közös 
programjait nem befolyásolta. Az új pakisztáni kormány – minden elődjével kap-
csolatban hangoztatott averziója dacára – több területen is építeni tudott a „kínai 
nép nagy barátjának”82 örökségére, minek nyomán az ország Kína egyik legszoro-
sabb szövetségeseként jelenhetett meg a XXI. század elejének nemzetközi küzdőte-
rén, például szolgálva a kínai hatalmi építkezés egyik csapásirányára. 
 

                                                 
80 JOHN W. GARVER: China’s Kashmir Policies, In: India Review, Vol. 3, No. 1, 2004. 16. 
81 Foreign Office Year Book 2007–2008, Ministry of Foreign Affairs, Government of Pakistan, 24. 
http://www.mofa.gov.pk/Publications/ – letöltve: 2012.01.11. 
82 Hu elnök nevezte így Musarrafot 2006. február 20-án, pekingi látogatása során. Richard Fisher Jr.: 
Musharraf Visits China: Current Issues in Pakistan-China Relations, IASC, February 25, 2006. 
http://www.strategycenter.net/research/pubID.92/pub_detail.asp – letöltve: 2010.11.13. 



 



A báni méltóság a XVIII. században 

HORVÁTH GYULA CSABA 

A báni tisztség 

A késő-középkorra létrejött a bánságok övezete Magyarország déli részén, amelyek 
egyfajta őrgrófsági rendszerként óvták a magyar határt.1 A török terjeszkedés foly-
tán ezek a bánságok megszűntek, és a kora újkorra már csak egy maradt, a Horvát-
Szlavón-Dalmát bánság (Dalmácia nem állt a magyar korona fennhatósága alatt).2 
 A török idők után, főleg a Határőrvidék megszervezésével a bánok határvédelmi 
katonai funkciója megszűnt. A XVIII. századra a bán hatásköre Zágráb és Körös 
megye egy részére, Varasd megyére valamint az Una és Kulpa közti véghelyekre 
(1703-tól) szoríttatott.3 A horvát tartományi gyűlésének joga volt a báni hivatalra 
valakit jelölni, illetve ajánlani, így lett bán Pálffy János is 1704-ben. A királyi ko-
ronázáson a bán vitte az országalmát. A zászlósurak közül a nádor és az országbíró 
után következett, ezért elvben más országos tisztséget egyidejűleg nem viselhetett.4 
Az országgyűlésen az országbíró után ült. Elnöke volt a báni táblának, ahonnan a 
hétszemélyes táblához lehetett fellebbezni. A "háromegy"5 ország hadi erejének 
parancsnoka volt, de később csak a nemesi felkelőké. Örökös tulajdonosa volt az 1. 
és 2. báni végvidéki ezrednek. Alezredestől lefele mindenkit ő nevezett ki, az ezre-
dest pedig az ő előterjesztésére az uralkodó (ezt 1750-ben Mária Terézia szabá-
lyozta). Saját pecsét alatt adott ki bírói parancsokat.6 
 Hosszabb távollétére a király bánhelyettest nevezhetett ki rendes báni fizetéssel. 
A bán nevezte ki az albánt.7 A báni ítélőmestert a bán jelölte és a tartományi gyűlés 
rendjei választották meg.8 A tartományi gyűlést, a sabort uralkodói engedéllyel a 
bán hívta össze.9 Nádasdy Ferenc idejéig azonban minden királyi engedély nélkül 
tartottak gyűléseket.10 
 Dolgozatunk következő fejezetében a bánok életpályáját tekintjük át rész-
letesebben. 

                                                 
1 BÁN Péter (Szerk.): Magyar történelmi fogalomgyűjtemény, I. kötet, Eger, Heves Megyei Levéltár, 
1980. 57-58.; PALUGYAI IMRE: A kapcsolt-részek (Slavonia-Croatia) történelmi- s jog-viszonyai Ma-
gyar-országhoz, Pozsony, 1863. 315. 
2 Pár évtizedig létezett még a Temesi bánság is a század folyamán. 
3 PALUGYAI: i.m., 316. 
4 Batthyány Ádám egyszerre volt országbíró és bán. 
5 Horvát-Szlavón-Dalmát. 
6 PALUGYAI: i.m., 317-318. 
7 Uo., 319.  
8 Uo., 321. 
9 Uo., 320. 
10 Uo., 312. 
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A báni pálya 

Először tekintsünk végig az egyes bánokon és karrierjükön. Időrendi sorrendben a 
következő tíz személy töltötte be a báni méltóságot a XVIII. században:11 

Batthyány Ádám 169312–1703 
Pálffy János 170413–1731 
Draskovich János 173114–1733 
Esterházy József 173315–1741 
Batthyány Károly 174216–1756 
Nádasdy Ferenc 175617–1783 
Esterházy Ferenc 1783–1785 
Balassa Ferenc 1785–1790 
Erdődy János 1790–1806 

 Társadalmi státuszukat tekintve a báni tisztség betöltésekor mindannyian grófok 
voltak. Nyolcan örökölték a címet, Balassa Ferencet pedig még korábban emelték 
grófi rangra. Batthyány Károly később birodalmi hercegi címet kapott.18 Elmond-
ható tehát, hogy a XVIII. századi magyar társadalom legrangosabb csoportjához 
tartoztak, és egyikük kivételével ide is születtek. És, bár Balassa Ferenc „csak” 
köznemesnek született, de az ország egyik legrégibb családjából származott, 
amelynek más ágai már korábban főnemesi méltóságra emelkedtek, és egyenes ági 
apai felmenői között nála is találunk országos főméltóságot, horvát bánt és erdélyi 
vajdát is. Tehát nála is inkább csak egy régi bárói család társadalmilag lejjebb csú-
szott tagjáról beszélhetünk. Ha a többi valós hatalommal bíró országos főméltóság-
gal (zászlósúrral) hasonlítjuk össze a bánok társadalmi státuszát, látható, hogy, a 
nádorokat leszámítva, ebből a szempontból ők számítanak a legkonzervatívabbnak. 
A legkevésbé ideillő Balassa báni kinevezése II. József alatt történt, amikor a leg-
inkább jellemző volt a század során a régi társadalmi elit visszaszorulása a köz-
igazgatás élén. 
 A bánok karrierjét nézve, először is le kell szögezni, hogy ebben a korban az elit 
tagjai egyaránt részt vettek az igazságszolgáltatásban, a kormányzásban, a helyi köz-
igazgatásban, valamint gyakran katonai karriert is befutottak. Így tehát az egyházi 
pályát leszámítva, nem igazán lehet élesen elkülöníteni az egyes karrier típusokat. 
Egyházi pályán egyikük, Esterházy József kezdte a karrierjét, de ő később ezt feladta, 

                                                 
11 FALLENBÜCHL ZOLTÁN: Magyarország főméltóságai 1526–1848, Budapest, Maecenas, 1988. 75-76. 
12 MOL A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii (A továbbiakban: Libri regii), 23. kötet, 52-53. 
13 Libri regii, 27. kötet, 25-27. 
14 Libri regii, 36. kötet, 641-642. 
15 Libri regii, 37. kötet, 53-54. 
16 Libri regii, 39. kötet, 363-364. 
17 Libri regii, 44. kötet, 209-211. 
18 Libri regii, 47. kötet, 22-23. 
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és a világi életet (a hadsereget) választotta.19 Kilencükből heten szolgáltak a katona-
ságnál, csak Esterházy Ferenc és Balassa Ferenc nem20, mindannyian a lovasság 
kötelékében. Batthyány Ádámot kivéve mindannyian eljutottak a tábornoki posztig, 
többen a birodalmi marsallbotot is elnyerték. Azonban Batthyány Ádámot sem kell 
kivételnek tekinteni, ugyanis nála a tábornoki cím hiánya csupán csak annyit jelent, 
hogy még a régi típusú hadrendszer része volt. Valójában magas parancsnoki pozíci-
ókat töltött be, Dunántúli főkapitány, valamint a török elleni felszabadító háborúk 
idején Esterházy Pál nádorral együtt a magyar csapatok főparancsnoka volt.21 A két 
teljesen civil pályát befutó bán II. József két kinevezettje volt. Tehát ebben az eset-
ben is a kalapos király alatt tért el a pályakép a hagyományostól. 
 A bánok civil karrierjét tekintve, három bánról mondhatjuk el, hogy a báni kine-
vezés előtt nem viseltek polgári tisztséget, Pálffy János, Batthyány Károly és Erdődy 
János. Öten viseltek valamilyen udvari főméltóságot. Batthyány Ádám főpohárnok22, 
Draskovich János főkamarás23, Esterházy József főudvarmester24, Esterházy Ferenc 
főkamarás25 és főudvarmester26, Balassa Ferenc pedig koronaőr volt.27 Ketten töltöt-
tek be valamilyen valós hatalommal bíró országos tisztséget, Esterházy Ferenc udvari 
kancellár28, Balassa Ferenc pedig kamaraelnök volt.29 Öten szereztek tapasztalatot a 
regionális közigazgatásban, Draskovich János Valkó30, Esterházy József Komárom31, 
Nádasdy Ferenc Fejér32, Esterházy Ferenc Moson33, Balassa Ferenc pedig Szerém 
vármegye főispánja volt34, Draskovich emellett a báni helytartó tisztségét is betöltöt-
te.35 Hárman kaptak helytartótanácsi kinevezést a báni méltóság megszerzése előtt, 
Draskovich János36, Esterházy József37 és Balassa Ferenc.38 Esterházy József pedig 
még a hétszemélyes tábla ülnöke is volt.39 

                                                 
19 ESZTERHÁZY JÁNOS: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása, Budapest, Athenaeum, 1901. 154. 
20 Mivel a bán a horvát nemesi felkelés parancsnoka is egyben, tulajdonképpen lehet katonai tisztség-
nek is tekinteni. 
21 MARKÓ László (Szerk.): Új magyar életrajzi lexikon, I. kötet, Budapest, Magyar Könyvklub – 
Helikon, 2001-2007. 516-517. 
22 Libri regii, 18. kötet, 522. 
23 Libri regii, 27. kötet, 67-68. 
24 FALLENBÜCHL: i.m., 86. 
25 Libri regii, 47. kötet, 395-396. 
26

 FALLENBÜCHL: i.m., 86. 
27 Uo., 95. 
28 Uo., 99. 
29 Uo., 111. 
30 FALLENBÜCHL ZOLTÁN: Magyarország főispánjai 1526–1848, Budapest, Argumentum, 1994. 132. 
31 Libri regii, 28. kötet, 578-580. 
32 Libri regii, 40. kötet, 586-587. 
33 Libri regii, 39. kötet, 119-120. 
34 Libri regii, 46. kötet, 52-53. 
35 Libri regii, 35. kötet, 413-414. 
36 MACAN, Tripimir (Főszerk.): Hrvatski Biografski Leksikon, Zagreb, Leksikografkski Zavod "Miros-
lav Krleža", III. kötet, 1998. 586. 
37 ESZTERHÁZY: i.m., 155. 
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 A báni cím megszerzése után immár azok is főispáni kinevezést kaptak, akik 
addig még nem. Batthyány Ádám Vas40, Pálffy János Sáros41, Batthyány Károly 
Somogy42, Erdődy János pedig Varasd vármegye főispánja lett.43 Abban, hogy a 
báni kinevezés után ők is főispánok lettek, az is szerepet játszhatott, hogy ez egy-
fajta jövedelem kiegészítésnek számított a nagy reprezentációs költséggel járó fő-
méltóságok számára, amit jól példáz Nádasdy Lipót tárnokmester esete, aki 1739-
ben pont ezzel az indokkal kérvényezte (és kapta meg) a somogyi főispáni kineve-
zést.44 Emellett még Pálffy Jánost nevezték ki helytartótanácsossá.45 
 A báni cím nem mindegyik méltóságviselőnél számított a pályafutásuk csúcsá-
nak. A század első négy bánjából három, Batthyány Ádám46, Pálffy János47 és Es-
terházy József48 az országbírói tisztséget nyerte el báni működése után (a kimaradó 
Draskovich egy évnyi bánkodás után elhunyt), Pálffy pedig egészen a nádori címig 
emelkedett.49 A század első felében tehát általánosnak mondható az országbírói 
tisztségbe való továbblépés a bánok számára. Az országbírók számára viszont már 
nem volt ennyire általános előszoba a báni méltóság, a század első felének hét or-
szágbírója közül csak három volt korábban bán.50 A század további öt bánja közül, 
viszont csak ketten fejezték be nem bánként a pályafutásukat. Batthyány Károly a 
hétéves háború során ideiglenesen megszállt Bajorország kormányzója lett51, Ba-
lassa Ferenc számára pedig létrehozták az illír kancelláriát, de nála ez inkább felfe-
lé bukásnak számított.52 
 Főleg a század első felében a báni tisztség csak puszta cím volt az azt betöltő 
katonák szempontjából, katonai karrierjük nem is tette lehetővé, hogy aktívan gya-
korolják a báni méltóságot. A kivétel Batthyány Ádám (aki bánként a horvát csapa-
tok élén rendszeresen támadt török területeket)53 és Draskovich János (aki koráb-
ban báni helytartóként ténylegesen is a horvát közigazgatás élén állt).54 A váltás 
Nádasdy Ferenccel kezdődött, aki katonai karrierje vége után Horvátországba tette 

                                                                                                                            
38 Új magyar életrajzi… i.m., I. kötet, 292. 
39 ESZTERHÁZY: i.m., 155. 
40 Libri regii, 26. kötet - 109. 
41 Libri regii, 28. kötet, 191-193. 
42 Libri regii, 40. kötet, 708-710. 
43 FALLENBÜCHL: Magyarország főispánjai… i.m., 132. old. 
44 UŐ: Mária Terézia magyar hivatalnokai, Budapest, KSH, 1989. 44. 
45 Új magyar életrajzi… i.m, V. kötet, 47-48. 
46 Libri regii, 25. kötet - 271. 
47 Libri regii, 36. kötet, 619-620. 
48 Libri regii, 39. kötet, 387-389. 
49 FALLENBÜCHL: Magyarország főméltóságai… i.m., 71. 
50 Uo., 72-73 és 75. 
51 Új magyar életrajzi… i.m., I. kötet, 521. 
52 Uo., 292. 
53 KOLUMBIĆ, Nikica (Főszerk.): Hrvatski Biografski Leksikon, Zagreb, Jugoslavenski Leksikog-
rafkski Zavod, I. kötet, 1983. 530-531. 
54 MACAN, Tripimir: i.m., 586. 
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székhelyét, és jó katonaként leginkább a határőrvidék szervezésével foglalkozott.55 
Utána Esterházy Ferenc kancellárként szintén Bécsben maradt, de az utolsó két 
bán, Balassa Ferenc és Erdődy János viszont már újra Horvátországban székelt. 
Balassa II. József centralizáló és germanizáló politikáját valósította meg56, Erdődy 
pedig már a bimbózó horvát nacionalizmus képviselőjének számított.57 
 Hogy a távollévő bán mennyire nem tudott belefolyni a horvátországi ügyekbe, 
azt Pálffy János bán 1713. március 25-én kelt Erdődy Györgyhöz intézett levele 
példázza a legjobban, amelyben, attól tartva, hogy a horvát rendek a saborban úgy 
tesznek, mintha nem kapták volna meg a hivatalos levelét, és elszabotálják a felol-
vasását, arra kéri Erdődyt, hogy felszólalásában jelezze majd a rendeknek, hogy 
tudomása van a levél létéről: 

Írtam az statusuknak egy választévő levelet, minthogy egy kevéssé 
exaggeráltam némelyek cselekedéseit, a kik hirem nélkül a diaetakor kezdet-
tek vala holmi dolgoknak végben viteléhez fogni, személyemnek 
postorgációjával tartok attul (sub rosa alatt irván Kgdnek) netalántán ha addig 
veszik is maguknál tartsák s in publice el ne olvassák, s consequenter 
supprimálják, légyen azért vigyázással Kgd azon levelemre és ha elő nem ta-
lálnák adni, szót is tehet iránta.58 

 Tehát a báni tisztség általában nem számított a bánok pályája szerves részének. 
Érdemes viszont megvizsgálni, hogy egyáltalán milyen horvát-szlavón, illetve báni 
kapcsolódási pontok voltak a bánok karrierjében. 
 Családi hátterüket tekintve hetüknél fordult már elő korábban is bán a család-
ban, csak Esterházy Józsefnél és Pálffy Jánosnál nem. Balassa Ferencnél nagyon 
távoli ez a kapcsolat, nyolcadízigleni felmenője, Ferenc bán a mohácsi csatában 
esett el 1526-ban. Ezenkívül négyüknél figyelhetők meg egyéb kapcsolódási pon-
tok. Esterházy József III. Károly 1712-es koronázásán a horvát zászlót vitte.59 
Draskovich János 1695-ben Valkó főispánja lett.60 1715-ben Az Una és a Kulpa 
közti vitás terület megvizsgálására kiküldött bizottság61, a horvát rendek, Körös 
megye, a grazi kamara, a csáktornyai uradalom, Krajna és Stájerország közötti 
vitás birtok ügyekben kiküldött bizottság62, valamint Alsó-Körös és Felső-Körös 
városok egyesítésére kiküldött országgyűlési bizottság tagja volt.63 1721-ben báni 

                                                 
55 THURZÓ KÁLMÁN: Fogarasi Nádasdy Ferencz gróf tábornagy, In Hadtörténeti Közlemények XVI. 
évf. (1915) 467.  
56 KOLUMBIĆ, Nikica: i.m., 382-383. 
57 MACAN, Tripimir: i.m., 65-66. 
58 JEDLICSKA PÁL: Eredeti részletek Gróf Pálffy Család Okmánytárához 1401–1653 s Gróf Pálffyak 
életrajzi vázlatai, Budapest, Stephaneum, 1910. 564. 
59 ESZTERHÁZY: i.m., 154. 
60 FALLENBÜCHL: Magyarország főispánjai… i.m, 132. 
61 1715. évi LXI. törvénycikk. 
62 1715. évi CXVI. törvénycikk. 
63 1715. évi CXXVII. törvénycikk. 
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helytartóvá nevezték ki.64 1723-ban a varasdi katonai parancsnokság területének 
visszacsatolására és a katonai kihágásokkal kapcsolatos sérelmek kivizsgálására 
kiküldött országgyűlési bizottság tagja volt.65 Balassa Ferenc 1762-ben Szerém 
főispánja66, 1763-ban Szlavónia egészségügyi biztosa, 1765-ben a szlavón úrbér-
rendezési bizottság tagja, 1779-ben pedig Fiume és Károlyváros királyi biztosa lett. 
(Ő a báni tisztsége után illír kancellárként is a térséghez kötődött.)67 Erdődy János-
ról, aki hosszú katonai karrierje során messze földön harcolt, csak annyi mondható 
el ebből a szempontból, hogy nem beszélt magyarul. A horvát rendek benne látták 
a támaszt a II. József 1790-es halála utáni éledező magyar nacionalizmussal szem-
ben.68 Magyar szemszögből persze ez a nemzeti törekvések akadályozását jelentet-
te, mint ahogy ezt Széchenyi Ferenc gróf 1790. július 11-én kelt levele is mutatja: 
„A Bánus, mivel jó pápista és magyarul nem tud, csak abban töri a fejét, hogy le-
hessen utóbb is a protestánsokat Horvátországból kiűzni és a magyar nyelvnek 
előmozdítását hátrálni.”69 

A bánok családi összefonódása 

Az, hogy a társadalmi-politikai-gazdasági elitet rokoni kapcsolatok hálója köti 
össze, közismert tény. Azonban ennek megállapításán túl, nem szokás jobban meg-
vizsgálni a kérdést. Rokonság és rokonság között pedig nagy különbségek vannak, 
tanulmányom ezeket a különbségeket próbálja meg összehasonlíthatóvá és statisz-
tikailag elemezhetővé tenni, ennek segítségével elhelyezni az egyes szereplőket a 
rokoni körben. Ehhez egy korábbi tanulmányomban már felhasznált módszertan 
segítségével tettem meg70, amit most röviden ismét ismertetnék. 
 A magyar nemesség társadalmi alapegysége az azonos őstől fiágon leszármazók 
összessége, amelyet a témában úttörőnek számító Fügedi Erik „klánnak” nevezett 
el.71 Én is a „klánokon” belüli fiági leszármazást választottam a kapcsolatok alap-
egységének, amit 1-es értékkel jelöltem.72 
 A „klánok” között házasságok révén jön létre a kapcsolat. Fontosnak tartottam, 
hogy a leányági leszármazás ne legyen azonos értékű a „klánon” belülivel, hiszen azt 
a kortársak sem tekintették annak. Ugyanakkor nem akartam egy elvben ugyanolyan 
közeli kapcsolatnak önkényesen más értéket választani. Így végül úgy döntöttem, 
hogy a leányági leszármazást nem jelölöm, hanem csak a „klánok” közötti házassági 

                                                 
64 Libri regii, 35. kötet, 413-414. 
65 1723. évi LXXXVIII. törvénycikk. 
66 Libri regii, 46. kötet, 52-53. 
67 Új magyar életrajzi… i.m., I. kötet, 292. 
68 MARCZALI HENRIK: Az 1790/1-diki országgyűlés, I. kötet, Budapest, MTA, 1907. 378. 
69 Uo., II. kötet, 45. 
70 HORVÁTH GYULA CSABA: A 18. századi magyar főméltóságok családi kapcsolati hálózata. In: KÚT 
IX. évf. (2010) 1. sz. 44-62. 
71 FÜGEDI ERIK: Az Elefánthyak, Budapest, Magvető, 1992. 21. 
72 Az adoptálást nem vettem figyelembe. 
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kapcsolatot.73 Amit az is alátámaszt, hogy a korabeli felfogás a nőknek még a repro-
dukcióban is csak másodlagos szerepet tulajdonított74, ahogy Werbőczy írta: „Pater 
enim generat, mater autem formam solum generandi dat, et praestat”.75 Házasságnál 
elvben a nőnek egyes értékű kapcsolata van a férjéhez illetve az apjához is. Én végül 
is a kapcsolatháló alapjául szolgáló mátrixba nem vettem fel a nőket, hanem közvet-
lenül 2-es értékkel jelöltem a férj és az após kapcsolatát. Erre módszertanilag lehető-
séget adott az a tény, hogy a nőknek ekkoriban nemcsak nemzés, hanem a házasság 
sorin is másodlagos, alávetett szerepet tulajdonítottak, inkább voltak tárgyai, mint 
alanyai a frigynek, míg a valós megegyezés após és vő76 között történt. A módszerta-
ni okokon túl, azonban praktikus szempontok is vezéreltek. A mátrix méretét így 
jelentősen, exponenciális mértékben le lehetett csökkenteni, ami komolyan lerövidí-
tette a meglehetősen bonyolult számítások idejét. 
 E két kapcsolati érték alapján, minden más kapcsolat is leírható. A kapcsolatok 
értéke minden egyes közbeiktatott „klánnál” plusz egyel nő a hasonló fokú tisztán 
fiági rokonsághoz képest.77 Azzal, hogy „klánközi” kapcsolatoknál nem az anyai 
leszármazást, hanem a házasságot vettem alapegységnek, természetesen nem(csak) 
a vérségi kapcsolatot, hanem a kánonjog által annak azonos fokúnak tekintett78 – az 
angolok által „in law” utótaggal jelzett – fiktív rokonságot is figyelembe vettem. A 
kapcsolatokat egy mátrixban rögzítettem a UCInet 6 nevű program segítségével, 
amely elvégezte az egyes személyek közötti legrövidebb út számításokat. 
 A következő kérdés két személy rokoni-házassági/családi kapcsolataként kapott 
szám értékelése. A (katolikus) kánonjog a IV. lateráni zsinat óta a negyedfokú ro-
konságot tartotta a házasodhatóság határának, ennél közelebbi rokonság esetén már 
diszpenzációra volt szükség a frigy megkötéséhez.79 Abszolút fiági leszármazás 
esetén mindkét ágon negyedfokú rokonság esetén 8-at kapunk a kapcsolat értéké-
nek, míg abszolút leányági leszármazás esetén ez a szám 14. 8-as érték alatti kap-
csolatot célszerű tehát szoros rokonságnak venni, 8 és 14 között egy átmeneti zóna 
lenne, úgymond a „számon tartott” rokonság szintje, 14-től pedig a távoli rokonság. 
 Mint már korábban is említettem, társadalmi státuszukat tekintve, a nádorokat 
kivéve, a bánok számítottak a többi főméltóság között legkonzervatívabbnak. Így 
nem meglepő, hogy a családi kapcsolataik is neki a legszorosabbak. Senkinek sincs 
14 felett a kapcsolati mutatóinak átlaga, Balassa Ferencet és Draskovich Jánost le-

                                                 
73 Ráadásul több feleség esetén az anya személye sokszor nem állapítható meg egyértelműen. 
74 FÜGEDI: i.m., 30. 
75 Hármaskönyv I. 7. 3. § „Mert az atya a nemző, az anya pedig a nemzés alakját adja meg.” 
76 Esetleg a másik após. 
77 Egy egyszerű példával: az apai nagybácsi-unokaöcs kapcsolatra 3-at kapunk a távolság értékének, 
míg az anyai nagybácsi-unokaöcs kapcsolatra pedig 4-et. 
78 ROSZNER ERVIN: Régi magyar házassági jog, Budapest, Franklin-Társulat, 1887. 202-203. A világi 
jognak is a része lett. 
79 ERDŐ PÉTER: Egyházjog, Budapest, Szent István Társulat, 2003. 430. 73. § 9 a.; ROSZNER: i.m., 
192. Ezt a világi jog is átvette: Hármaskönyv I. 107. 1. § 
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számítva pedig mindegyiküknek 8 alatt van80, vagyis közeli rokonságban állnak 
egymással. Az átlagos értékek szerinti helyezéseket nézve, nem meglepő módon a 
három legjobb helyezett közeli rokona is bán volt.81 Ha a csoport egészétől viszony-
lag távol elhelyezkedő Balassa Ferenc értékeit nem számítjuk az átlagba, akkor 
mindenkinek az átlagértéke 8 alá kerül. A helyezéseket tekintve pedig, akik Balassá-
tól távolabb álltak82, azok helyezése javult, akik pedig közelebb83, azoké romlott. 
 Az átlagot torzító szórást a legjellemzőbb érték, a módusz megadásával is ki 
lehet szűrni. Ebben az estben természetesen a túl közeli értékek se kerültek számí-
tásba. Itt egyrészt Nádasdy pozíciójavulása figyelemre méltó, ami annak köszönhe-
tő, hogy nála nem volt túl közeli kapcsolat, ami most kiesett volna, illetve 
Draskovich Jánosé, aki Balassa Ferenc mellett még a Batthyányakkal is viszonylag 
távoli kapcsolatban állt, és nála most ezek az értékek is kiestek. 
 Az egyes bánok kapcsolatain végigtekintve. Batthyány Ádám fiával, Batthyány 
Károllyal állt a legszorosabb kapcsolatban, Draskovichtól és Balassától viszonylag 
távol állt, míg a többiekkel 5-6 a kapcsolati mutató értéke. Mivel Balassa mindenki-
től viszonylag távol állt, ezt a tényt a többieknél már nem fogom külön kiemelni. 
Batthyány Károly természetesen apjához állt a legközelebb, egyébként pedig eggyel 
rosszabb értékei voltak, mint neki. Ez egyben azt is jelenti, hogy a többi bánnal 
mind apján keresztül állt kapcsolatban. Ezt házasodási stratégiájának köszönhette. A 
családi vagyon egybetartása miatt ugyanis a családon belül nősült, nem hozva létre 
új kapcsolatokat más családokkal. A belterjesség viszont életképtelen utódokat 
eredményezett, így gyermekei házasságával se jöhettek létre új kapcsolatok. 
 Draskovich János a két Batthyánytól viszonylag távol állt, Nádasdy Ferenccel 
volt a legszorosabb kapcsolata, a többiekkel 7-8 volt a kapcsolati mutató értéke. 
Erdődy János családi kapcsolatai voltak a többi bánnal a legegyenletesebbek, min-
denkitől 5-7 értéknyi távolságra állt. Esterházy József unokaöccsével, Ferenccel és 
Pálffy Jánossal volt a legszorosabb kapcsolatban, a többiekkel való értéke 6-7. 
Viszont ő állt a legközelebbi kapcsolatban Balassával, 12-es értékkel. Esterházy 
Ferencnek nagybátyjához képest Pálffyval84 és a két Batthyányval javultak az érté-
kei, Draskovichcsal, Nádasdyval és Balassával pedig romlottak. Nádasdy Ferenc 
kapcsolatai Erdődy Jánoséhoz hasonlatosan egyenletesek, értékük 5 és 7 között 
mozog, csak Pálffytól állt távolabb, 8-as értékkel. Pálffy János a két Esterházyhoz 
állt a legközelebb, Nádasdytól pedig a legtávolabb. Végül Balassa mindenkitől 
viszonylag távol volt 13-14-es értékekkel, legtávolabb Batthyány Károlytól, akivel 
már átlépett a távoli rokonság kategóriába, legközelebb pedig Esterházy Józsefhez. 
Ő, mint már említettem, a család egy eljelentéktelenedő oldalágából származott. És 

                                                 
80 Az egyes mutatókat nézve Draskovichnak is csak a két Batthyány felé vannak 8-nál magasabb 
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mivel nem nősült meg, nem tudta a lecsúszás során meglazult kapcsolatokat ismét 
szorosabbra fűzni az elit felé. 
 Összefoglalásként az alábbi táblázat illetve ábra mutatja az egyes személyek 
közötti értékeket, amelyeket két alapvető családi-rokoni kapcsolat, a családon belü-
li apa-fia (1-es érték) és a családok közötti após-vő (2-es érték), alapján a legrövi-
debb út kiszámításával kaptunk.  
 

A XVIII. századi bánok családi kapcsolatai 
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Batthyány 
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Gondolatok egy tudatos (?) kultúrpolitika nyomában 

A két világháború közötti olasz–magyar katonai kapcsolatok 

kulturális vetülete 

JUHÁSZ BALÁZS 

A XIX. sz. végén és a XX. század elején a Kárpát-medence kultúrájára igen nagy 
hatással volt mind a germán, mind a latin országok irodalma. Nem csak Budapest, 
hanem az Osztrák–Magyar Monarchia többi kulturális központja is Párizsra, illetve 
Berlinre tekintett, mint a pezsgő kulturális élet színhelyeire, viszont annak ellenére, 
hogy Itália csak a futurizmus megjelenésével, és annak is párizsi bemutatásával 
került újból a nemzetközi figyelem központjába, az olasz kultúra állandó jelleggel 
befolyásolta a hazai kulturális életet. A dualizmus utolsó évtizedeiben megszülettek 
azok az intézményi feltételek és a külföldi kulturális kapcsolatok jelentőségét egyre 
inkább felmérő szervezetek, amelyek ösztöndíjakat kezdtek biztosítani a kutatók és 
a művészek számára. Rómában ennek egyik példája volt Fraknói Vilmos tevékeny-
sége. A Nagy Háború és az azt lezáró békeszerződések viszont egy teljesen új vilá-
got hoztak létre. A közép-európai birodalmak szétestek, a nacionalizmus jegyében 
kicsi – valójában csak nevükben – nemzetállamok jöttek létre. Gazdasági egységek 
szűntek meg, új külpolitikai kapcsolatrendszerek születtek, de mindegyik utódál-
lam – a nemzeti függetlenségtől megittasulva – hajlott az elzárkózásra, vagyis az 
autarchikus szemléletmód többé-kevésbé tudatos megvalósítói lettek. Az állami 
ellenőrzés mindenhol megerősödött és Magyarországon a központi hatalom nyíltan 
szakított a kultúrával szembeni semleges hozzáállással. A Horthy rendszer a nem-
zeti, keresztény/keresztyén, irredenta eszmény mellett kötelezte el magát, így a 
hatalom, a tudomány és a művészet korábban is létező kapcsolata sokkal szorosab-
bá, nyilvánvalóbbá és közvetlenebbé vált. 
 A magyar külpolitika potenciális támogatóként nézett Olaszországra, és a poli-
tikai akarat erősebbre fűzte a korábban jóval lazább szálakat a két ország irodalmi 
és tudományos élete között. Ebben a közeledésben pedig nagy szerepet kapott a 
propaganda. 
 A propaganda eszközei nem a XX. század termékei, mégis ezeket ekkor sikerült 
olyan fokra fejleszteni, hogy a kifejezés máig sem szabadult meg pejoratív jelenté-
sétől. Az első világháború során kialakultak az állami propaganda szervezésére 
alkalmas hivatalok, melyek sok esetben a katonaság irányítása alatt álltak. A hadi 
események végét követően az állam visszaszerezte a hadsereg által elbitorolt jogo-
kat, viszont mind az olasz, mind a magyar hadsereg vezetése felismerte a kultúra és 
a tudomány befolyásolásának, vagyis a propagandának a jelentőségét. 



70 Juhász Balázs
 

 

 A két világháború közötti olasz-magyar kulturális kapcsolatokat és a Klebels-
berg-féle ösztöndíjrendszert is taglalta már számos tanulmány1, jelen dolgozat célja 
viszont az, hogy megvizsgálja a két hadsereg kulturális kapcsolatait, és, hogy ezek 
mögött volt-e bármiféle tudatos szervező tevékenység, illetve ha igen, ez mennyi-
ben volt eredményes. 
 Magyarország az 1919-es román megszállást követőn egészen 1927 tavaszáig 
folyamatos katonai megfigyelés alatt állt, amit két, egymást váltó, nemzetközi ala-
pon működő bizottság hajtott végre. Kulturális jellegű feladata csak a másodiknak, 
vagyis a Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottságnak2 volt, mely hivatalosan 
1921. augusztus 5-től 1927. március 31-éig tevékenykedett. A bizottságot alkotó 
olasz, francia, angol és japán delegációk Magyarország katonai ellenőrzésén túl a 
saját delegáló kormányaik utasítására egyéb feladatokat is elláttak. A bizottság 
létszámát két alkalommal csökkentették, és a második létszámcsökkentéssel egy 
időben a delegáció vezetők nem hivatalosan katonai attaséi funkciót kaptak.3 
Agrément cserére nem került sor, a magyar kormány szó nélkül tudomásul vette a 
delegáció vezetők funkcióinak növelését, de hivatalosan katonai attaséként nem 
volt hajlandó kezelni őket. Némi kivételt egyedül az olasz delegáció vezetője élve-
zett, aki egyben a budapesti SzKEB mindenkori elnöke is volt. Alfredo Guzzoni 
ezredessel ugyanis szabályszerű hírcsere folyt4, Guzzoni pozíciójával aligha össze-
egyeztethető belső információk átadása is rendszeresnek számított és sikeres kultu-
rális jellegű együttműködés vette kezdetét.5 A magyar kormány SzKEB melletti 
meghatalmazottja, Rapaich Richárd ezredes, majd tábornok, illetve Guzzoni segít-
ségével kialakuló kulturális kapcsolatok jelentették a két hadsereg közötti intézmé-
nyesített kapcsolatok kezdetét. 

                                                 
1 Lásd pl.: UJVÁRY GÁBOR: Magyar állami ösztöndíjasok külföldön 1867–1944, In: Levéltári Szemle 
1993/3. 14-26.; UŐ: A Római Magyar Intézet története 1912–1924 között, In: CSORBA László (Szerk.): 
Száz év a magyar-olasz kapcsolatok szolgálatában. Magyar tudományos, kulturális és egyházi intézetek 
Rómában (1895–1995), Budapest, HG & Tsa., 1998. 19-43. vagy SZLAVIKOVSZKY BEÁTA: Fejezetek az 
olasz-magyar kulturális kapcsolatokról 1990–1945 között, Doktori disszertáció. PPKE BTK, 2009. 
2 A továbbiakban SzKEB. 
3 Hadtörténelmi Levéltár, A magyar kormány megbízottja a szövetségközi katonai ellenőrző bizott-
ságnál. 1. doboz. Összefoglaló jelentés és napló (a továbbiakban: HL Rapaich napló) 1922. július 3., 
augusztus 30., szeptember 18., 22., 25. és 28., november 8., 1925. október 6.; Archivio Storico 
Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Affari Politici (a továbbiakban: ASDMAE AP) (1919–
1930), 1747, 8087. Pagliano (olasz Küm.) 1922. szeptember 9-ei 3063/37-es táviratával továbbítja 
Gaetano Caracciolo di Castagneto olasz budapesti követ 1922. szeptember 6-ai, 357. sz. Titkos távira-
tát a Szárazföldi Erők Vezérkara főnökének; DBFP I/24 n. 240; Ez nem csak a magyarországi, hanem 
az összes többi SzKEB-ra is igaz volt, lásd Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
dell’Esercito (a továbbiakban: AUSSME), Addetti militari (a továbbiakban G-29), 119, 9. Olasz 
katonai, haditengerészeti és légügyi attasék listája, 1923. augusztus 1. 
4 Például a marienbadi csehszlovák és jugoszláv katonai szerződés pontjaiért cserébe Guzzoni egy 
Pozsony környéki katonai jelentéssel szolgált. HL Rapaich napló 1922. szeptember 22., 23. és 28. 
5 Például Rapaich hívta fel Guzzoni figyelmét Nyékhegyi Ferenc ezredes könyvére (NYÉKHEGYI 

FERENC: A Diaz-féle fegyverszüneti szerződés, Budapest, Táltos, 1922.). HL Rapaich napló 1922. 
április 25. 
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 A kapcsolat magyar részről, perszonális jellege ellenére hivatalosnak számított, 
mivel a római katonai szakelőadó, vagyis bújtatott katonai attasé, nem ápolhatta a 
katonai kulturális kapcsolatokat valós feladatköre felfedése nélkül.6 Ezt mindunta-
lan megtiltották neki, így feladatainak ezt a részét részben Rapaich végezte el. 
Guzzoninak szintén hivatalból kellett figyelnie a magyar sajtót és katonai jellegű 
kiadványokat, illetve feladatai közé tartozott a hadifoglyok utáni kutatás és a világ-
háborús adatok begyűjtése is. Ez utóbbi egy nagyobb projekt részét képezte. Az 
első világháborút követően, ahogy Magyarországon, úgy Olaszországban is létre-
jött a hadsereg kulturális örökségét kezelő Történeti Hivatal, vagyis a budapesti 
Hadimúzeum és Hadilevéltár7, illetve a haderőnemenként szerveződő Ufficio 
Storicók hálózata. Ezek alapvető feladatai közé tartozott az első világháborús rész-
vétel történetének feldolgozása, így az olasz katonai történeti hivatalok, kihasznál-
va a budapesti állandó olasz katonai jelenlétet, Guzzonival, majd az őt váltó Giu-
seppe Campana ezredessel lemásoltatták azokat a térképeket és hadi naplókat, 
melyről úgy gondolták, hogy hasznosak lesznek a saját világháborús monográfiá-
juk összeállításához.8 
 A magyar fél, annak ellenére, hogy az olasszal egy időben alakította ki saját 
intézményrendszerét, egészen 1927-ig, a katonai szakelőadók legalizálásáig hát-
rányban volt, ugyanis nem rendelkezett megfelelő külföldi katonai érdekképviselet-
tel. Ezért is, kényszerűségből, a civil szektorra támaszkodva, és azt kiegészítve 
megpróbálta meglovagolni az évfordulókat9 és az alkalmanként megjelenő művek 
megfelelő fogadtatása mellett esetleg válasz-publikációk írását kezdeményezte.10 

Ezért is érthető, hogy a Berzeviczy Albert elnöklete alatt működő Korvin Mátyás 
Magyar–Olasz Egyesület, vagyis egy teljes mértékben civil kezdeményezés is ese-
tenként jelentős támogatást kapott a Honvédségtől, amikor az katonai vonatkozású 
eseményeket szervezett.11 

                                                 
6 Lásd pl. Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztériumi levéltár, Külügyminisztérium, Számjel-
osztály (a továbbiakban: MOL K 74), 51. csomó, 7. tétel Walkó Nemesnek, 1925. július 16., 89. sz. szjt. 
7 A katonai kulturális intézmények létrehozataláról lásd: SZIJJ JOLÁN – JANKÓ ANNAMÁRIA – CSÁRÁDI 

JÓZSEF: Ad Acta – A Hadtörténelmi Levéltár, a Hadtörténelmi Térképtár, a Központi Irattár története 
és gyűjteményei, Budapest, Petit Real Kvk., 1997. 10-14. 
8 HL Rapaich napló 1924. február 14. és AUSSME, E–8, 116, 10. dosszié tartalma. 
9 Lásd például az 1925-ös Türr évforduló ünnepségeinek magyarországi sajtóvisszhangját. AUSSME, E-15, 
128, 1 Cesare Noseda őrnagy (Guzzoni segédtisztje) a SzVK 3. osztály Titkárságnak, 1925. december 5., n. 
333. R. Csatolva az 1925. november második feléről készült 42. sz. összefoglaló jelentés. 
10 Berzeviczy Albert, az MTA elnöke ismertette Attilio Vigevano ezredes könyvét az olaszországi 
magyar légióról a Magyar Katonai Közlöny 1925/5-6. számában, és egyfajta válaszként készült Berkó 
István „Az 1848/49. évi magyar szabadságharc olasz légiója” című műve, mely a Hadtörténelmi 
Közlemények 1926/4. számában jelent meg. HL Rapaich napló 1925. február 16., 18. és 23.; HL 
Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnöke 1919–1945. (a továbbiakban: 2. VKF osztály) 1925 
23290/Titk 1925. július 18. 
11 1930-ban pl. Dr. Márffy Oszkár, a társaság tagja, a milánói helyőrség tagjainak kívánt magyar 
nyelvórát tartani, melyben az összes katonai szerv támogatta. ASDMAE AP (1919–1930), 1770, 
8206. Arlotta a Külügyminisztériumnak, 1930. június 7., 3017/517. sz. postai távirat. 
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 A nyílt, intézményi szintű és programszerű együttműködés megteremtése 1927 
tavaszától vált lehetővé. 1927. április 5-én aláírták az olasz–magyar döntőbírósági 
és örök barátsági szerződést, mely egy szoros katonai együttműködésnek is alapját 
képezte. Ezzel egy időben legalizálódott a katonai szakelőadók helyzete12, így azo-
kat a kulturális intézmények is fogadták. Mellesleg, az 1923-ban újra megnyitott 
Római Magyar Történeti Intézet mellett, Klebelsberg Kuno kultuszminiszter 1927. 
márciusi tárgyalásait követően, megnyílhatott a nagyobb ösztöndíjas létszám foga-
dására alkalmas Római Magyar Akadémia is. A Collegicum Hungaricum létreho-
zatalával pedig körvonalazódott egy nagyobb mértékű ösztöndíjas program.13 A 
Római Magyar Történeti Intézetnek már eleve feladatai közé tartozott a 
(had)történeti kapcsolatok ápolása, de nem ez jelentette a kutatások fő profilját.14 
1927 után viszont a Honvédség számára felcsillant a lehetőség, hogy önállóan lép-
hessenek, és ehhez igénybe vegyék a már szépen működő civil „háttérszerveket” is. 
Ez a költséghatékony gondolkodás lett végül a veszte az első próbálkozásnak, mely 
az intézményi kapcsolatok megszületését célozta. Gerbert Károly altábornagy, a 
Hadtörténeti levéltár főigazgatója ugyanis hosszas előkészítés után 1929. május 
első két hetében Rómában tartózkodott.15 Meglátogatta az olasz Szárazföldi Had-
erőnemi Vezérkar Hadtörténelmi Irodáját, ahol érdeklődött a magyar vonatkozású 
iratokról. Annak ellenére, hogy azt a választ kapta, miszerint az olasz hadilevéltár 
nem rendelkezik magyar csapatok hadi irataival, 1929. május 10-én megállapodott 
gróf Nicolò Giacchi ezredessel, a hadtörténeti hivatal irodájának főnökével. Az 
egyezség szerint, a bécsi magyar katonai kirendeltség mintájára, a magyar királyi 
Hadtörténelmi Levéltár egy megbízottja állandó jelleggel kutathatott az olasz levél-
tárban, ahol másolatokat is készíthetett. Schindler Szilárd ezredes római katonai 
attasé javaslatára Gerbert Várady Imre tanárt16 jelölte ki, aki el is vállalta a megbí-

                                                 
12 AUSSME, Registro della Commissione interalleata di Parigi. (a továbbiakban: E–8), 140, 4. A 
Nagykövetek Tanácsának 434. sz. határozata, 1927. május 27., párizsi angol nagykövetség 
645/2/1927. iktató számú, francia nyelvű másolata. 
13 Lásd 1927. évi XIII. tc. a külföldi magyar intézetekről és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról. 
14 Konkrétan, a Római Magyar Történeti Intézet és a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasai közül 
egy sem azért nyert ösztöndíjat, hogy hadtörténelmi kutatásokat végezzen. Lásd az Országos Ösztön-
díjtanács által összeállított sorozatot az 1923–1944 közötti ösztöndíjasokról: „A külföldi magyar 
intézetek működése és a magas műveltség céljait szolgáló ösztöndíjak az x. tanévben.” 
15 Még 1928-ban az olasz vezérkar hadtörténeti irodája kapcsolatot akart létesíteni a Hadilevéltárral 
levéltári kutatás és cikkek kölcsönös elhelyezése céljából. Gerbert ez ügyben tájékozódott a katonai 
attasénál és engedélyt kért, hogy Rómába utazhasson, de csak jelentős késéssel érkezett meg az utazás 
jóváhagyása. Hadtörténelmi Levéltár, Magyar Királyi Honvédelmi minisztérium 1919–1945. (a to-
vábbiakban: HL HM) 1929. Elnöki B osztály Bév. tétel 55. alap és iktató szám. 
16 Várady 1929-ben a római Keleti Intézet (Istituto per l'Europa Orientale) kutatója, majd pedig 1930-
tól a Római Magyar Akadémia főiskolai osztályának vezetője volt. 1933-ban adták ki monográfiáját 
az olasz–magyar irodalmi kapcsolatokról: VÁRADY, EMERICO: La letteratura italiana e la sua influen-
za in Ungheria. I Storia, II Bibliografia, Roma, Istituto per l'Europa Orientale, 1933–1934. SÁRKÖZY 

PÉTER: Róma mindannyiunk közös hazája, Magyar emlékek Rómából, Magyarok emlékei Rómáról, 
Budapest, Romanika Kiadó, 2010. 117.; UJVÁRY: A Római… i.m., 28. 
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zást. 1929. május 13-án az olasz hadügyi államtitkár jóváhagyta a megállapodást, 
vagyis az hivatalossá vált.17 
 Várady Imre egy írásában sem hasznosította az olasz katonai levéltár anyagát, 
és nagy valószínűséggel meg se látogatta a hadilevéltárat, ami azt igazolja, hogy 
irodalmárként kinevezése nem volt a legjobb választás. Személye egyedül az anya-
gi kritériumnak felelt meg, miszerint már Rómában tartózkodott, így a Honvédelmi 
minisztériumnak egy pengőjébe se került a kinevezése. 
 A félresikerült kísérlethez hozzá tartozik, hogy a Hadimúzeum egy nemzetközi 
kapcsolatrendszer kiépítésére törekedett18, és több intézménnyel kívánta felvenni a 
kapcsolatot. Közvetlenül Gerbert római látogatása után, a Hadimúzeum kérte 
Schindlertől egy sor olaszországi kulturális intézmény feladatkörének leírását, me-
lyekről Budapesten úgy gondolták, hogy esetleg katonai vonatkozással bírhatnak.19 
Az eredmény lehangoló volt, ugyanis a Schindler segítségével összeállított listán 
szereplő intézmények vagy azt válaszolták a Hadimúzeum megkeresésére, hogy 
nem rendelkeznek megfelelő szervezeti háttérrel egy nemzetközi kapcsolat fenntar-
tásához, vagy pedig az olasz Hadügyminisztérium beleegyezése nélkül nem tehet-
tek semmit ennek kiépítése érdekében.20 
 Az intézményi együttműködés kiépítésére vonatkozó sikertelen kísérletet köve-
tően a budapesti olasz vagy a római magyar katonai attasé és az illetékes hivatalok 
között továbbra is folytatódtak a már Guzzoni és Rapaich között rendszeressé vált 
könyvajánlások, és hadtörténeti jellegű információ kérések.21 
 Olasz részről 1935. október elején, az 1935-ös olasz–magyar és osztrák–magyar 
kulturális egyezmények22 életbe lépését követően merült fel, hogy érdeklődjenek a 
magyar hadtörténelmi szolgálat működéséről. Az egyezmény 13. cikke ugyanis a 
levéltári anyagok kölcsönös tanulmányozását volt hívatott elősegíteni, így az olasz 
félnek is érdekévé vált felmérni azt, hogy mibe nyert betekintést. Az érdeklődés 
formális jellege abból is kitűnik, hogy a kérdést közvetítő Enrico Mattioli alezredes 
budapesti olasz katonai attasé jól ismerte a témát, hiszen már évek óta kapcsolatban 

                                                 
17 HL 2. VKF osztály 1929. 19138/Eln; u.o. 19014/Eln; u.o. 120609/Eln. 
18 Legalábbis erre utal, hogy nemcsak olasz, hanem angol intézményekkel is fel kívánták venni a 
kapcsolatot. HL Londoni Magyar Királyi Katonai és Légügyi Attasé anyagai, 1, Béldy iratai, 134. 
dosszié, Béldy Major van Cutsem-nek (War Office, Whitehall), 1928. augusztus 21. 
19 HL Múzeum 239/1929. 
20 A megkeresett intézmények listája: Direzione Del Museo dei Carabinieri, Róma; Direzione del 
Museo Nazionale di Artiglieria, Torinó; Direzione del Museo Navale Moderno, Spezia; Direzione del 
Museo Storico della Guerra, Rovereto; Museo Storico Navale, Velence; Regia Accademia di Fanteria e 
Cavalleria, Ufficio Comando, Tempio della Gloria (vagyis a múzeum), Modena; Istituto di Architettura 
Militare Italiana, Róma, Castel S. Angelo; Museo Trentino del Risorgimento, Trento; Museo Storico 
delle Brigata Granatieri [di Stardegna], Róma; Biblioteca di S.M. il Re, Torinó; Museo Storico dei 
Bersaglieri, Róma; Museo del Risorgimento Sforzesco, Milánó. Egyedül ez utóbbiak válaszolták, hogy 
készek együttműködni, de a kapcsolatból végül nem lett semmi. HL Múzeum 200/1930. 
21 Például l. HL HM 1929. Elnöki B osztály Bév. tétel 5612. alap és iktató szám. 
22 Lásd 1935. évi XVIII. tc. az 1935. február 16-án kelt olasz–magyar kulturális egyezmény becikke-
lyezéséről. 
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állt a kérdéses intézményekkel. A kért és kapott információkat nem hasznosították, 
ugyanis az olasz szárazföldi haderőnemi vezérkar történeti hivatala 1938-ban teljes 
újdonságként fogadta a két fél között – Szabó László alezredes római katonai attasé 
közvetítésével – újból kibontakozni látszó kapcsolatot. 1938. február 7-én ugyanis 
a Hadilevéltár megbízta Szabót, hogy derítse ki, az olasz vezérkar történeti hivata-
lában van-e olyan osztrák–magyar világháborús iratanyag, amit az első világhábo-
rús összeomlás után szereztek be az olaszok.23 A történeti hivatal egy részletes 
listával válaszolt, melyben összegyűjtötték a két világháború közötti időszakban 
megjelent magyar vonatkozású olasz könyvek java részét, és egy aprólékos levéltá-
ri mutatót is mellékeltek, mely azóta is kiaknázatlanul hever a Hadtörténelmi levél-
tárban. Cserébe a magyar anyagról kértek tájékoztatást, mely, ha elkészült – a lista 
nem maradt fenn – szintúgy nem került felhasználásra. 
 A fent leírt történések fényében – miszerint a kutatási lehetőségek hátteréül 
szolgáló intézkedéseket, és esetleges megállapodásokat egyáltalán nem követték 
tettek – nyilvánvaló, hogy az olasz–magyar vonatkozású hadtörténelmi kutatásokat 
a katonai történeti hivatalok nem tudták önállóan és központilag koordinálni, elle-
nőrizni és állandó jelleggel ösztönözni.24 Ha pedig, ezt esetleg fel is ismerték, nem 
gondoskodtak arról, hogy egy civil ösztöndíj-programhoz csatlakozva megvalósít-
sanak egy hadtörténelmi kutatói programot.25 Ez a látszólagos érdektelenség azzal 

                                                 
23 HL Lt 105/1938 
24 Eközben a Római Magyar Akadémia az alábbi sorozatokat adta ki: Római Magyar Történeti Intézet 
kiadványai (Budapest – Pannonhalma – Szombathely, 1925-1941), összesen 7 kötet; Pubblicazioni 
dell’Istituto Storico Ungherese di Roma (Budapest – Roma, 1925-1929), összesen 5 kötet; Római 
Magyar Intézet kiadványai Pubblicazioni della R. Accademia Ungherese di Roma (Roma – Budapest, 
1931-1936), összesen 4 kötet; Olaszországi Magyar Oklevéltár. Monumenta Hungariae Italica. Köz-
rebocsájtja a Római Magyar Történeti Intézet (Budapest, 1931-1941) [sorozatcím változás 1941-ben: 
Olaszországi magyar emlékek]. összesen 6 kötet; Studi e documenti italo-ungheresi della R. 
Accademia d’Ungheria di Roma… I-IV. Annuario 1936-1940-41 (Roma, 1937–1942). A Honvédség 
olaszországi kulturális témájú kapcsolatépítési kudarcai csak nagyobbnak tűnnek a Római Magyar 
Akadémia koordinálásával végzett sikeres forráskiadói munka láttán, viszont érdemes tovább árnyalni 
a képet azzal, hogy a civil forráskiadásnak már gazdag hagyománya volt, miközben a Hadilevéltár 
még csak ekkor tanult bele ebbe. 
25 Ez olyan mértékben igaz, hogy a Horthy-korszakban összesen két ösztöndíjas végzett katonai jelle-
gű kutatást Rómában: az 1937/38-as tanévben ifj. Gerő László, okleveles építész, az olasz állam 
csereösztöndíjasa, az olasz Hadügyminisztérium útján megbeszéléseket folytathatott a város légoltal-
mi problémáiról Stellinweff mérnökkel, az Unione Nazionale Protezione Antiaerea (Nemzeti Légvé-
delmi Egyesület) elnökével, és a megbeszéléseket helyszíni szemlékkel bővítette ki. Ez viszont csak 
egy epizód volt, ugyanis Gerő építészeti, régészeti, és egyéb művészeti tanulmányokat végzett Rómá-
ban. A külföldi magyar intézetek működése és a magas műveltség céljait szolgáló ösztöndíjak az 
1937–38. tanévben. Összeállította az Országos Ösztöndíjtanács. Budapest, 1939. 35-36.; az 1939/40-
es tanévben Dr. Bognár Kálmán okleveles középiskolai tanár, bölcsészdoktor, a M. Kir. Honvéd 
Légierők szakmeteorológusa tartózkodott 6 hónapig ösztöndíjjal Rómában. Tanulmányai közvetlen 
célja a meteorológiai továbbképzés volt, valamint az olaszországi repülő meteorológiai szervezet 
megismerése. Járt a római egyetemre, a Légügyi Minisztériumban, és számos katonai objektumban. A 
külföldi magyar intézetek működése és a magas műveltség céljait szolgáló ösztöndíjak az 1939–40. 
tanévben, Összeállította az Országos Ösztöndíjtanács. Bp., 1941. 30. 
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magyarázható, hogy mindkét ország katonai történeti hivatalának elsősorban saját 
hadserege világháborús szereplését kellett megírnia, és az eredmények alapján 
nyilvánvaló, hogy erre sem volt elegendő a kapacitásuk. Magyarországon ennek a 
célkitűzésnek lett az eredménye „A világháború 1914–1918. Különös tekintettel 
Magyarországra és a magyar csapatok szereplésére.” című sorozat, melynek tíz 
kötetét 1928 és 1942 között adta ki a Hadtörténelmi Levéltár. A kötetek viszont 
olyan részletességgel tárgyalták az eseményeket, hogy a X. kötetben még csak az 
1915. nyári eseményekről volt szó! 
 Miközben a magyar Hadilevéltár egy teljesen eredeti sorozat keretében kívánta 
feldolgozni az első világháborús szerepvállalást, az olasz szárazföldi Történeti 
Hivatal több kisebb-nagyobb projektet is elindított. Ezek egyike a volt ellenséges 
országok nézőpontjából kívánta megismertetni a világháború eseményeit az olasz-
országi közönséggel, mely célból lefordították a külföldön megjelent összeállításo-
kat. Ezt nem a Történeti Hivatal végezte, ők egyedül a tevékenység koordinálásá-
val foglalkoztak. A valódi munka a külföldre akkreditált olasz katonai attasék pat-
ronálásával zajlott, és a kötetek a katonai attasék valós vagy névleges fordításaként 
jelentek meg.26 Ezen projekt részeként keletkezett „A világháború 1914–1918. 
Különös tekintettel Magyarországra és a magyar csapatok szereplésére.” sorozat 
első kötetének olasz fordítása, melyet a budapesti olasz katonai attasé, Enrico 
Mattioli alezredes jegyzett.27 A kötet akár egy hosszabb együttműködés kezdetét is 
jelenthette volna, hiszen az olasz fordítást megelőző évben jelent meg az ötödik, 
számát tekintve hatodik magyar nyelvű kötet.28 A Mattioli által lefordított, beveze-
tőként megírt kötet eredeti, magyar nyelvű előszava elismerte, hogy a felhasznált 
források jelentős részét a Bécsben őrzött levéltári anyag adta. 1935-ben pedig meg-
jelent a bécsi hadilevéltár által összeállított anyag olasz fordítása is29, így érthető, 
hogy a Mattioli-féle olasz fordítás, az előszó szerint, a projekt utolsó, záró kötete-
ként szerepelt. 
 Az olasz Történeti Hivatalok leterheltsége nem tette lehetővé, hogy egy igen 
jelentős munka sikeres lezárását követően rögtön egy hasonlóba kezdjenek, miköz-
ben a saját, első világháborús hozzájárulásukat sem mutatták be eléggé. Tehát, 
annak ellenére, hogy lett volna mit feldolgozni30, teljes mértékben érthető, hogy a 
külföldi kutatások az érdektelenségnek estek áldozatul. 

                                                 
26 Lásd pl. Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore – Ufficio Storico: La 
guerra mondiale 1914–1918, Volume I-. Roma, Libreria dello Stato, 1927–. (Vol. I-II. Compilazione 
dell'Archivio di Stato Germanico.) 
27 MATTIOLI, ENRICO: La guerra mondiale 1914–1918 con particolare riguardo all'Ungheria e 
all'azione delle truppe ungheresi, Roma, Stato maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, 1935. 
28 A kötetek kiadásának sorrendje: I. – 1928, II. – 1930, V. – 1932, III. – 1933, VI. – 1934, VII. – 
1937, IV. – 1939, VIII. – 1939, IX. – 1940, X. – 1942. 
29 L'ultima guerra dell'Austria-Ungheria 1914–1918. Relazione ufficiale compilata dall'Archivio di Guerra 
di Vienna. Vol. II. Roma, Ministero della Guerra – Comando del Corpo di Stato Maggiore, 1935-XIII. 
30 Például a Szárazföldi Haderőnemi Történeti Hivatal ismertetője már 1927 májusában nyilvántartot-
ta a Magyarországon működő SzKEB anyagát. Az egy másik lapra tartozik, hogy a magyar és az 
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 A látványos, és máig hatásukat éreztető monográfiák megírásának elmaradása 
nem jelenti, hogy az olasz és magyar katonai történeti hivatalok rutinszerű egymás-
ra figyelése nem járult volna hozzá a szakmai és kulturális kapcsolatok fejlődésé-
hez, és esetleges oda-vissza is ható tanulmányok létrejöttéhez. Ez meglehetősen jól 
végigkövethető majdnem az egész korszakon át a katonai szaksajtó vizsgálatával. 
 A fegyvernemenként szerveződő történeti hivatalok nem tették lehetővé, hogy 
egy folyamatosan működő, jól megszerkesztett folyóirat hasábjain közöljenek ta-
nulmányokat. A Haditengerészet és a Légügyi Minisztérium Történeti Hivatala 
jókora hiányokkal tudta csak kiadni saját Bollettino Storico-ját, vagyis Történelmi 
Értesítőjét. Ezekkel ellentétben a Szárazföldi Erők Történeti Hivatala 1926 és 1934 
között eleinte két-, majd háromhavonta adta ki saját történelmi közlönyét.31 Ezen 
történelmi szaklap jelentőségét, és színvonalát tekintve körülbelül a Hadtörténelmi 
Közleményeknek32 feleltethető meg. 
 Ahogy a Magyarországon kiadott hivatalos katonai folyóirat, a Magyar Katonai 
Közlöny (1931-től Magyar Katonai Szemle) is figyelemmel követte a külföldi ese-
ményeket33, úgy ennek olasz megfelelője, a Rassegna dell'Esercito Italiano [Az 
olasz hadsereg szemléje] (1926-tól Esercito e Nazione [Hadsereg és Nemzet], 
1935-től Nazione Militare [Katonai Nemzet]) is állandó jelleggel közölt külföldi 
vonatkozású híreket.34 A képet kiegészítik az olyan szaklapok, mint például a 
Rivista di Artiglieria e Genio [Tüzérségi és Műszaki Szemle], vagy az Atti 
dell'Istituto di Architettura Militare [A Katonai Építészeti Intézet Kötetei]. 
 Ezek a folyóiratok állandóan jelezték, ha megjelent bármi érdemleges a másik 
hasábjain, és színvonalas tanulmányokat is publikáltak. Természetesen számos 
olyan mű került ismertetésre, mely inkább tanúskodott írója koráról, mint magáról 
a mű témájáról, ezek részletezése viszont nem témája jelen tanulmánynak. A fel-

                                                                                                                            
olasz félnek sem állt érdekében felfedni a SzKEB működésének rejtett, és sok esetben cseppet sem 
legális részleteit. A prospektust l. HL Lt 105/1938. 
31 Ez a Bollettino Storico tanulmányokat közölt, amiket minden szám végén recenziók, bibliográfiák 
követtek. A recenziók és a bibliográfiák egy általános történelmi ismertetővel kezdődtek, melyekben 
külön foglalkoztak az olaszországi, franciaországi, németországi és angliai hadtörténelmi témájú 
munkákkal. Esetenként osztrák, bolgár, román és lengyel történelmi témájú művek is feltűntek. A 
földrajzi eredet szerinti csoportosítást egy periodizálós és egy első világháborús gyűjtemény követte, 
amihez néha csatoltak egy Risorgimentóval foglalkozó részt is. 
32 A folyóirat két világháború közötti szerkezete jórészt a mainak felel meg, így eltekintek ennek rész-
letezésétől. 
33 A lap több rovatában is előfordulnak olasz vonatkozású hírek. Ilyen rovat a Repülés és léghajózás, a 
Hírek – Repülés, illetve a Kisebb közlemények. Számos hosszabb-rövidebb tanulmány foglalkozik 
olasz vonatkozású témával, 1930-ban egy sorozatot is megjelentettek Németh József tollából Az olasz 
hadseregről címen. A folyóirat rendszeresen ismertette a Rivista Militare Italianát és a Rassegna 
dell'Esercito Italiano / Esercito e Nazione / Nazione Militare tanulmányait és tartalomjegyzékét.  
34 A külföldi hadseregekkel főleg a Le armi degli altri, és a Negli Eserciti Stranieri c. rovat foglalko-
zott, de főleg aktuális adatokat közölve. A hadtudomány külföldi műveit is recenzálták, emellett 
minden szám végén található egy olasz és külföldi lapszemle, melyben a Magyar Katonai Közlöny 
főbb cikkeinek a címeit is ismertették, természetesen olaszra fordítva. 
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merülő témák és az ismertetett művek láttán pedig az is nyilvánvaló, hogy minden 
hivatalos esemény bemutatása helyet kapott a folyóiratok hasábjain.35  
 A folyóiratok többek között a katonai szakszótárak megjelenését is figyelemmel 
kísérték, melyek szintén az együttműködés termékei voltak: 1930-ban egy zsebszó-
tár készült36, amit a Magyar Katonai Szemle 1931/5. száma ismertetett37, majd 
1933-ban megjelent Dezséri Bachó László nyugalmazott őrnagy, a Ludovika Aka-
démia olasz nyelv tanára szerkesztésében a két világháború közötti időszak olasz–
magyar és magyar–olasz katonai szótára.38 Ennek átdolgozott változata jelent meg 
Olaszországban 1937-ben, ezúttal Enrico Mattioli alezredes neve alatt.39 Dezséri 
Bachó László szótárát a Honvédelmi minisztérium 1931. március 5-én kelt, 
1713/eln. 1931. számú rendelete40, ennek olasz változatát pedig Pariani hadügyi 
államtitkár 1937. május 9-ei előszava41 engedélyezte. 
 József főherceg visszaemlékezésének kötetei kaptak még nagy publicitást az 
olasz katonai szaklapokban. Ezek ugyanis nemcsak az újonnan megjelenő kötetek-
ről adtak számot42, hanem esetenként a szerző külön engedélyével azokból idéztek 
is.43 A többi korabeli magyar hadtörténelmi munka csak említés szintjén bukkant 
fel az olasz szaklapokban.44 
 A kölcsönös érdeklődésre számító szakkönyvek támogatása ezzel ki is merült, 
ugyanis jellemzően kimaradtak a botránykrónikába illőek.45  

                                                 
35 Pl. Az 1924-es, Türr tábornok születése centenáriuma alkalmából tartott ünnepségekről l. Ism.: Türr 
István olasz királyi altábornagy emléke, In Magyar Katonai Közlöny 1924/5-8. sz. 409.; Gerbert 
altábornagy 1929-es római látogatásáról és a Hadilevéltár, illetve a Szárazföldi Erők Vezérkarának 
Történelmi Hivatalával kialakított kapcsolatról l. CESARI, CESARE: L'Archivio Storico Militare 
dell'Ungheria, In: Bollettino dell'Ufficio Storico. IV (1929) 6. sz. 427-429. 
36 MAJOR JENŐ: Magyar–olasz, olasz–magyar katonai zsebszótár. Vocabolario Militare tascabile 
ungherese-italiano italiano-ungherese, Bp., Magyar Királyi Állami Térképészet, 1930. 
37 Magyar Katonai Szemle, 1931/5. sz. 285., Ismerteti v. B. 
38 DEZSÉRI BACHÓ LÁSZLÓ (Szerk.): Magyar–olasz és olasz–magyar katonai szótár, Bp., szerzői 
kiadás, 1933.; Ismertetését l. Magyar Katonai Szemle, 1933/5. sz. 299–300., Ismerteti Cs. 
39 Ministero della Guerra – Comando del Corpo di Stato Maggiore: Dizionario militare italiano-
ungherese ungherese-italiano, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato Libreria, 1937-XV.  
40 DEZSÉRI BACHÓ: i.m., 8. 
41 Dizionario militare… i.m., Számozatlan oldal. 
42 Le memorie di guerra dell'Arciduca Giuseppe. Ismerteti „m. p.” In: Esercito e Nazione XII. évf. 
(1934), 3. sz. 224. A recenzált kötet adatai: A világháború amilyennek én láttam. Írta naplója és hiva-
talos akták alapján JÓZSEF főherceg tábornagy. Az aktaszerű anyagot összegyűjtötte és összeállította 
vitéz RUBINTHY DEZSŐ m. kir. nyug. altábornagy. VI. köt. A katasztrófák útján a pusztulásba (piavei 
csata), Budapest, MTA Kiadása, 1933. 
43 „La battaglia di Gorizia nelle memorie di guerra dell'Arciduca Giuseppe (Sesta battaglia 
dell'Isonzo) pp. 393-503.”, In: Le Forze Armate, VII. évf. (1929) 291. sz. 1929. január 29., 3-4. 
44 Lásd pl. SUHAY IMRE: A szárazföldi hadseregek és a tengeri haderők összműködése a világháború-
ban, Budapest, Stephaneum, 1927. Ismerteti Bollettino dell'Ufficio Storico VII. évf. (1932) 2. sz. 364. 
45 Pl. A CAVIGIOLI, RICCARDO: L'aviazione austro-ungarica sulla fronte italiana 1915–18, Milano, 
Castiglioni & Archenti, 1934. egy tudományos igényeknek is megfelelő, komoly kutatáson alapuló, 
jelentős újdonságokat tartalmazó könyv, mellyel csupán az volt a gond, hogy a szerző megjegyzései 
különösen sértőek, és személyeskedőek voltak a legyőzött ellenféllel szemben. Ezt végül nem a ma-
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 A magyar katonai szaklapok inkább az aktuális olasz művekre és eseményekre 
koncentráltak, mely célkitűzést meglehetősen eredményesen valósították meg. 
Érdekesség, hogy a korabeli Honvédség számos olyan meghatározó egyénisége 
működött közre, aki majd később valamilyen szerepet játszott a két ország közötti 
katonadiplomáciai kapcsolatok alakításában: Gornje-Seloi Brčić Mihály, antant 
összekötő tiszt a SzKEB-nél; Schindler Szilárd, későbbi római katonai szakelőadó, 
majd katonai attasé; Németh József, számos tanulmányút és vezénylés résztvevője; 
Rákosi György, a Légügyi Hivatal vezetője; Bajnóczy József, a Honvéd Vezérkar 
kiemelkedő tisztje, számos olaszországi tárgyalás résztvevője; Tóth Elemér, későb-
bi római légügyi attasé stb. 
 Az 1930-as évektől pedig egyre többször tűnt fel a szerzők között Holik Barna-
bás László (művésznevén Florio Banfi). Az is megfigyelhető, hogy Banfi több 
könyvet és tanulmányt közösen jegyzett Leone Andrea Maggiorotti mérnök tábor-
nokkal, az Istituto di Architettura Militare Museo del Genio Castel S. Angelo igaz-
gatójával.46 Kettőjük együttműködése annak tudható be, hogy az Istituto di 
Architettura Militare célkitűzései közé tartozott a külföldi olasz katonai mérnökök 
működésének dokumentálása, mely munkában tanúsított közreműködéséért az 
Intézet Florio Banfinak tiszteletbeli tagságot adományozott.47 Florio Banfi és Leo-
ne Andrea Maggiorotto munkássága a példa arra, hogy kisebb műhelyek48 sikeres 

                                                                                                                            
gyar, hanem az osztrák diplomácia tette szóvá Rómában. L. ASDMAE AP (1931–1945), Italia, 39, 7. 
és u.o. 19,.f. Miscellanea. Az epizód rávilágít arra a tényre, hogy az olasz katonai minisztériumok 
ellenőrzés címén preventív cenzúrát végeztek, ami viszont nem mindig volt hatékony. 
46 BANFI, FLORIO – MAGGIOROTTO, LEONE ANDREA: La fortezza di Giavarino in Ungheria ed i suoi 
architetti militari italiani, specialmente Pietro Ferabosco, Roma, Tip. Celio, 1932. (klny: Atti 
dell'Istituto di Architettura Militare Fasc. II. Giugno 1932-X); UŐ: Győr vára, Bp., 1933. (klny: Had-
történelmi Közlemények XXXIV. sz. kötet); UŐ.: Le fortezze di Temesvár e di Lippa in Transilvania, 
Roma, L'Istituto di Architettura militare, [1933 v. 1934]. (klny: Atti dell'Istituto di Architettura 
Militare Fasc. III.); UÖ: Le fortificazioni di Buda e di Pest e gli architetti militari italiani, Roma, 
L'Istituto di Architettura militare, [1934]. (klny: Atti dell'Istituto di Architettura Militare fasc. IV-V). 
A sorozathoz tartozik még: MAGGIOROTTI, LEONE ANDREA: Chiese fortificate, 1931 (?); BANFI, 
FLORIO: Olasz katonai építészek Erdélyben, Kolozsvár, Minerva, 1933.; MAGGIOROTTI, LEONE AND-

REA: Gli architetti militari italiani in Ungheria e specialmente ad Agria, Róma, 1930. (klny.: Rivista 
d'Artiglieria e Genio 1930 – augusztus) és BANFI, FLORIO: Domenico da Bologna architetto della 
fortezza di Buda, In: „L'Archiginnasio”, XXX. évf. (Bologna 1935). 
47 BANFI – MAGGIOROTTO: i.m., 106. 
48 Másik jelentős központ Bologna, mely főleg a Marsigli hagyaték feldolgozása kapcsán alkotott 
maradandót. L. IVÁNYI, BÉLA: Luigi Ferdinando Marsili primo esploratore della grande pianura 
ungherese, In: Celebrazione di Luigi Ferdinando Marsili nel secondo centenario della morte (19-30 
Novembre 1930), Relazione delle cerimonie e discorsi, Bologna, Zanichelli, 1930. 191-248.; A 
Marsigli-féle kapcsolat ápolásában a Hadtörténelmi Múzeum is részt vett, ugyanis az 1930. november 
8-9-ei magyarországi ünnepség egyik előkészítőjeként szerepeltek. L. AGGHÁZY KAMIL: Előszó In: 
BEVILAQUA-BORSODY BÉLA: Luigi Ferdinando Marsigli di Bologna gróf tábornok XVII. századvégi 
csillagászati megfigyelései, Budapest, Stephaneum, 1929. 2. (A M. Kir. Hadtörténelmi Múzeum 
kiadványai 10). (Klny.: Stella 1929 (IV) 2. sz.). Szintén fontos munkák születtek a Garibaldi-
témakörben, mint például Tüköry kiadatlan írásainak rendezése. Ezt l. TÜKÖRY, LUIGI: Testi – 
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nemzetközi kapcsolatokat működtettek, és többek között az olasz–magyar hadtör-
ténelem írás fejlődéséhez is hozzájárultak. 
 Általánosságban tehát igaz, hogy fel-feltűnt egy olyan szándék, mely az 
együttműködést erőltette, de központilag nem sikerült megvalósítani egy sikeres 
együttműködési programot. Az érdeklődés hosszú távú eredménye ugyanis kime-
rült abban, hogy a katonai szaklapok egy jórészt állandó színvonalú recenzeáló 
tevékenységet folytattak, mely tájékoztatás lehetőségeket teremtett, tehát közvetve 
hozzájárult a kor nemzetközi szakirodalmában történő eligazodáshoz, viszont ez a 
belefektetett energiához mérten meglehetősen gyér eredménynek tűnik. 
 



 



The Counterculture After Altamont 

LOUIS JUNGMAYER 

Many history books state that the Sixties counterculture ended at the failed Alta-

mont Speedway Free Festival on December 6, 1969.1 It was supposed to be a day 

of peace and love – a "Woodstock West," patterned after the hugely successful 

Bethel, New York festival held four months earlier in August 1969.2 The Altamont 

concert was a one-day event held in northern California, between Tracy and Liv-

ermore. It featured bands such as Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito 

Brothers, Crosby, Stills & Nash, and culminated in a performance by The Rolling 

Stones.3 Unfortunately, the concert is remembered more for its violence than the 

music. Three people died accidentally, six-months pregnant woman suffered a skull 

fracture when an empty beer bottle flew out of nowhere and hit her in the head, and 

a Hells Angels fatally stabbed 18-year-old Meredith Hunter after he pulled a gun 

and pointed it at the stage.4 The Grateful Dead who helped organize the festival, 

and was also scheduled to perform, declined to play due to the increasing fear and 

tension at the venue.5 

 According to Sixties pundits, Altamont signaled the end of an era, because it 

shattered the countercultural dream of creating a better world. The violence showed 

that they were no better than anyone else was.6 The Altamont concert was sup-

posed to be the next upward event of the youth explosion, “a steady, ascendant line 

from the early 1960s to this moment… always gotten bigger, always gotten better, 

and always gotten higher.”7 Instead, the Age of Aquarius was “befouled with mur-

der.”8 This supposedly burst the Sixties movements bubble about itself permanent-

ly. It is said that, “if Woodstock was the dream, Altamont was the nightmare!”9 

The media quickly contrasted Altamont with Woodstock and created a myth of 

good verses bad, and a peak verses an ending. Woodstock which had its own share 
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of disasters, forever represented “peace and love”, and the triumph of the counter-

culture, while Altamont came to be viewed as all evil and mayhem, and the end of 

the hippie era and the “de facto conclusion of late-1960s American youth cul-

ture.”10 Nevertheless, one could also explain this part of history in another manner. 

More accurately, both events as portrayed were but symbols for the extremes with-

in the same movement. There was plenty of youthful exuberance clamoring for 

peaceful change, but with it volatile emotions turning easily to frustration, anger, 

and destruction. Not to mention, that some within the movement (from anti-war 

protesters, Diggers, Yippies to various liberation/revolutionary groups) openly 

supported the strategy of violence to achieve their aims. In reality, Woodstock was 

no more peace and love then Altamont was, as there were many of the same festi-

valgoers, bands, stage manager, producer, and leaders of the counterculture at both 

happenings.11 This media generated parable of “light ending in darkness” was but 

an easy way to end an era. Altamont conveniently took place on the last days of the 

1960s decade. No matter how one wants to read into the events and effects of 

Altamont, one thing is certain, rock festivals, communes, hippies and the anti-war 

movement (and the rest of the counterculture) continued for many more years. This 

I will now document. 

 Within this brief article, I will sketch out the days, months, and the following 

year after Altamont, and show that the counterculture in all its aspects not only still 

existed, but also thrived in most cases. I will trace the movement occurrences 

chronologically, especially relying on articles written during that time by the San 

Francisco Chronicle, Berkeley Barb, and to a lesser extent other publications. The 

major focus centers around the greater San Francisco Bay Area, as that is where 

various aspects of the Sixties counterculture seems to have started, first gained 

national attention, or was the strongest. This would include the student Free Speech 

and anti-war movements at the University of Berkeley, Beat and Hippie move-

ments in North Beach and Haight-Ashbury districts of San Francisco, and the 

Black Power movement of the Black Panthers from Oakland. The San Francisco 

Chronicle newspaper (also the New York Times, Newsweek Magazine, and others) 

serves to give an establishment perspective of events, while the Berkeley Barb 

(also The Aquarian, White Lightinin, Worker’s Power, The Yipster Times, and 

others) gives the underground movement point of view.  

 To start, it would be silly to image that a whole movement would simply end be-

cause of some violence at a rock festival. However, a first question rarely asked is if 

Altamont was really so completely bad and evil? The San Francisco Chronicle report-

ed, in several articles, the next day (December 7, 1969) of a “rock-happy crowd” and 

being together.12 While it mentioned incidences involving the Hell’s Angels and the 
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crowd, the focus was on flowers thrown into the air and the people grooving to the 

music.13 The Berkeley Barb also mentioned violence, and the killing of Meredith 

Hunter, however it also stated that, “the majority of people enjoyed themselves and 

that the bummers were relatively few considering the large number of people in at-

tendance.”14 In addition, it wrote that Altamont “wasn’t a complete downer. The good 

vibes far outnumbered the bad.”15 Interesting how different the contrast is between the 

later telling of the story, before the myth making reduced Altamont to a complete 

generational disenchantment. Instead, the perspective in December of 1969 was much 

more nonchalant as typified by the Berkeley Barb article a few days later, “too bad, it 

might have been a beautiful high… maybe next time.”16 

 An intriguing phenomenon relating to the topic of the end of the Sixties is the 

fact that it was ongoing throughout the 1960s decade itself. News stories proliferat-

ed on the death of the hippies, or end of the anti-war movement for years. The six-

ties supposedly died many times.17 Before the, “Altamont destroyed the countercul-

ture theory”, the movement and its hope for change was first claimed to have died 

with the assassination of President Kennedy in November of 1963.18 Other asser-

tions accentuated the end of the hippie experiment before the 1967 Summer of 

Love, others after it ended in October with the burial of the hippie ceremony, or 

after the Charles Manson lead murders in August of 1969.19 20 21 The Civil Rights 

movement pronounced dead, or dying, as early as 1965 after the Selma, Alabama 

marches, and every year afterwards.22 For others the end came with the assassina-

tion of Martin Luther King and Robert Kennedy in the spring of 1968.23 Many 

claim that the student and the anti-war movements died in 1968 at the Chicago 

Democratic National Convention riots in August, or with the election of Richard 

Nixon in November of that same year.24 Still another version states that the frag-

mentation of the Students for a Democratic Society (SDS) into three parts in June 
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of 1969 signaled the end.25 With this history in mind, it is not surprising that an 

article would have to appear in the San Francisco Chronicle, in mid-December 

1969, reassuring that the anti-war movement was still alive. “Despite a spate of 

East Coast doomsaying in the past week, indications here are that the Vietnam 

peace movement is alive and well but shifting its focus to the West Coast.”26  

 To state that the Sixties era movements ended in December 1969 completely 

ignores the reality of the large part of the next decade. While many history books 

paint an image of the Seventies as being exclusively one of disco music and fash-

ions, self-absorption, and of an overall sense of it being a “Me” decade, this did not 

truly begin till the latter part of the decade. In fact, the term “me decade” was not 

even coined by novelist Tom Wolfe until August of 1976, when his article ap-

peared in the New York magazine describing the “new American preoccupation 

with self-awareness and the collective retreat from history, community, and human 

reciprocity.”27 The film Saturday Night Fever which significantly helped to popu-

larize disco music, dancing, and the disco look (with three-piece suits for men and 

rayon or jersey wrap dresses for women) was not released until December of 

1977.28 Finally, it is unquestionable that the Seventies decade began with a contin-

uation of the hippie look from the late1960’s. Both men and women wore long 

hair. Jeans remained frayed, and the Tie Dye shirts and Mexican peasant blouses 

were still popular.29 Nonetheless, it was not only fashions that showed that the Six-

ties area had not ended during the first several years of the Seventies, more im-

portantly; it was the continuation of the Vietnam War and the fight for peace, jus-

tice, equality, and the vision to transform society, the world, and themselves.  

 The last months of 1969 ended with two large nationwide anti-war protests orga-

nized by the New Mobilization Committee to End the War in Vietnam (New Mobe), 

the Vietnam Moratorium Committee, and the Student Mobilization Committee 

(SMC).The so called Moratorium to End the War in Vietnam demonstrations took 

place on October 15, 1969 and November 15, 1969. Millions of Americans took the 

day off from work and school (moratorium meaning a one-day pause in their usual 

business) to participate in local demonstrations against the war.30 These were the 

first major nationally coordinated antiwar demonstrations against the Nixon admin-

istration's handling of the war (New Mobe was formed in July to fill this function). 

On November 15, 1969, crowds estimated up to 700,000 people participated in an 

anti-war demonstration in Washington, D.C. and a similar demonstration was held 
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in San Francisco.31 These protests are well known and remembered in Sixties folk 

lore, however, what is less remembered is that they continued. On January 15, 1970, 

New Mobe and others held another anti-war moratorium in 28 cities around the 

country to, “attack policies of repression and genocide practiced against black and 

brown people and American Indians in this country,” explained New Mobe chair-

man Douglas Dowd.32 On March 19, 1970, New Mobe marched on the military 

draft board in San Francisco.33 On April 15, 1970, New Mobe organized anti-war 

protesters across the nation to rally against the use of tax dollars to finance the war 

(several cities set fires, smashed windows and battled with police).34 While New 

Mobe disbanded by summer, future national marches were organized by new coali-

tions such as the Peoples Coalition for Peace and Justice (PCPJ) and the National 

Peace Action Coalition (NPAC). Left out of most Sixties anti-war history are such 

major anti-war coalition actions like the October 31, 1970 NPAC lead demonstra-

tions held in forty-one cities across the country.35 

 Major anti-war actions, not only continued throughout 1970, but also increased 

in their intensity. A trend towards increased violence on the part of the movement 

continued. While non-violent protest was greatly emphasized during the early years 

by the likes of Martin Luther King, most hippies, and many anti-war activists, the 

ideas of fighting back, or at least self-defense, was part of the Sixties movement 

from the beginning. Not everyone believed in Gandhi style pacifist resistance.36 

Robert F. Williams, Malcolm X, Black Panthers, and the Deacons for Defense 

were groups or individuals in the African American Civil Rights movement who 

diverged from this philosophy (in some cases as early as the late fifties).37 Riots 

against the police in Sun Set Strip in 1966, during and after the 1967 hippie Sum-

mer of Love, and at rock festivals in 1968 and 1969 were examples of violence 

from the young counterculture bohemian types.38 39 40 While as early as the 1964 

Free Speech movement street battles erupted involving political activists, with one 

hundred and ten people shot and wounded (one protester killed) in a battle over 

Peoples Park in Berkeley on May 15, 1969.41 Finally, the phenomenon of bombing 

places of power emerged (at least) as early as Christmas Eve in 1967 when the San 
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Francisco Golden Gate park station (located near the hippie world capital) was the 

target of an explosive device.42 The Sixties myth that all was peace “n” love until 

Altamont was far from reality. A famous incident (from August to November 

1969) was Sam Melville, Jane Alpert, and several others bombing several corpo-

rate offices and military installations (including the Whitehall Army Induction 

Center) in and around New York City in opposition to the war in Vietnam.43 In 

early March of 1968, a so-called hippie named Tom Archer used dynamite to 

“spread a message of universal love” in San Francisco.44 These violent tactics in-

creased for many years throughout the 1970’s, in fact, San Francisco started the 

new decade with the bombing of one of its police stations, (reported on later), in 

mid February 1970.45 

 Another famous late 1960’s event, the 1968 Chicago Democratic National Con-

vention riots, continued into the following decade, and re-exploded in February of 

1970. After anti-war groups fought with police, in August of 1968, and hundreds of 

protesters and officers were injured, seven leaders (originally eight) were indicted 

for the following alleged crimes: to cross state lines to incite a riot, to teach the 

making of an incendiary device, and to commit acts to impede law enforcement 

officers in their lawful duties.46 The trial began on September 24, 1969, and on 

October 9, the United States National Guard was called in for crowd control as 

demonstrations grew outside the courtroom.47 The trial extended for months, with 

many celebrated figures from the American left and counterculture called to testify, 

including folk singers Phil Ochs, Judy Collins and Arlo Guthrie, writer Norman 

Mailer, LSD advocate Timothy Leary and Reverend Jesse Jackson.48 The verdict 

came on February 18, 1970, with all seven defendants found not guilty of conspira-

cy. However, while two were acquitted completely, the remaining five were con-

victed of crossing state lines with the intent to incite a riot, and were each fined 

$5,000 and sentenced to five years in prison (reversed by Appeals court on No-

vember 21, 1972).49 The news of the verdict swept through many cities throughout 

the country causing protest rallies and riots. Major confrontations, now rarely men-

tioned, occurred in Berkeley, Chicago, and Seattle.50 
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 The following is a chronology of incidences and events related to Sixties anti-war, 

counterculture, revolutionary, and social-political, activism that continued throughout 

much of the 1970’s decade (however in this article limited to the year 1970).  

 January 1970 – By the beginning of the 1970’s, the hippie and anti-war coun-

terculture had made inroads even into the military. Soldiers in Vietnam began to 

show solidarity with the movement by growing their hair long, wearing beads, 

smoking pot, and listening to Jefferson Airplane, Hendrix, Clapton, Zeppelin, etc. 

on their radios. Moreover, some GI’s in Vietnam were “able to pass through Viet 

Cong (enemy) lines and easily fraternize and turn on with Vietnam villagers”.51  

 January 7, 1970 – There was an “Earth People’s Park” fundraiser in Berkeley 

on this day. 1969 Woodstock M.C. (and traveling communal Hog farmer) Wavey 

Gravey began his “intercontinental ecological medicine show” to collect money for 

free (hippie) piece of land, were everyone could come and live.52 Park planners 

hoped to create a “territorial base” for the counterculture, and to “further the revo-

lution in consciousness coming out of the youth experience in the sixties which 

made peaceful things like Woodstock possible”.53 54  

 January 15, 1970 – Twenty-eight cities around the country held anti-war mora-

torium protests (see above).55 

 February 3, 1970 – A routine chapel meeting turned into a 185 hour Christian 

revival at Asbury College in Wilmore, Kentucky. Both students and faculty began 

spontaneously praying, weeping, and singing, and asking for forgiveness.56 Seen as 

an important event for the Jesus freak movement, it had continued to strengthen 

since the late 1960s.57 Jesus freaks were part of the counterculture Christian subcul-

ture throughout the hippie and back-to-the-land movements that “focused on uni-

versal love and pacifism, and relished the radical nature of Jesus' message”.58 The 

Jesus freaks believed in returning to the original life of the early Christians by shar-

ing all possessions and living communally.59  

 February 16, 1970 – A bomb was detonated at the Golden Gate Park branch of 

the San Francisco Police Department, killing one officer and injuring six other po-

licemen (one seriously).60 No organization claimed credit for either bombing. (Many 

believed it was either the radical Weatherman or the Black Liberation Army).61 
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 February 21, 1970 – The house of Judge Murtagh, who presided over the Black 

Panther 21 trial, was firebombed by a Weatherman cell in New York City. The 

same night, Molotov cocktails were thrown at a police car in Manhattan and two 

military recruiting stations in Brooklyn.62 The FBI had a hard time finding revolu-

tionaries, such as the Weatherman, as hundreds of hippie type communes would 

provide potential havens for them.63 

 February 25, 1970 – The first of three riots in the college town of Isla Vista (an 

unincorporated area) near Santa Barbara California. More than a thousand students 

seized a three-block business district near the University of California and battled 

police for six hours, smashing windows, setting fire to a police car, and burning 

down a Bank of America office to the ground.64 The next Isla Vista riot was on 

April 18, 1970, which included a police sharp shooter killing a student named Kev-

in Moran.65 The third Isla Vista riot occurred from June 4-10, 1970, when people 

again attempted to burn the rebuilt bank for the third time. After battling the police 

in the streets, 667 people were arrested on June 4, and many more on June 10, 

which included police brutality at a peaceful assembly in Perfect Park.66 The reason 

for the burning of Bank Of America was written in an open letter and printed in the 

Berkeley Barb.  

 “We are deeply disturbed by the wanton acts of aggression perpetrated on the 

peoples of S. E. Asia….We accuse your bank….in your plunder of ‘hungry new 

markets ‘and your affiliations with defense contractors like Litton & McDonnel-

Douglas, in your magnanimous aid to the CIA through the Asia Foundation, of 

raping the ‘underdeveloped world’….We accuse you of continuing the racist he-

gemony of American Imperialism over Asia, South America, and Africa….what is 

the burning of a bank compared to the founding of a bank? In whose interest is law 

and order when tyranny prevails? All Power To The People!”67  

 March 1970 – Hippies still coming to California, and “flower power” still has 

meaning in 1970 according to new arrivals. “There’s still a lot of hippies here, and 

they still are beautiful”.68 

 March 6, 1970 – Three members of the radical Weathermen were killed when 

their “bomb factory” located in New York’s Greenwich Village accidentally ex-
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ploded. The bomb was intended to be planted at a non-commissioned officer's 

dance at Fort Dix, New Jersey. The bomb was packed with nails to inflict maxi-

mum casualties upon detonation.69 

 March 12, 1970 – Today, there were bombings, bombing threats, and fires in 

several cities. In New York City, after three skyscrapers were bombed in the early 

morning, “a deluge of bomb threats – sometimes as many as one every two minutes 

– continued through the day.”70 71 Subway Trains, Federal courthouses, Pan Ameri-

can Airways building, Bloomingdales department store, and Consolidated Edison 

plant were some of the places temporarily evacuated and searched.72 In other plac-

es, San Francisco had three “bogus” bomb threats targeting Bank of America, the 

Alcoa Building, and City Hall.73 While in Cambridge, Maryland a courthouse was 

bombed.74 In addition, Columbia police searched both the FBI and Justice Depart-

ment offices in Washington D.C. after an early an anonymous early morning caller 

threatened to blow them up.75 Finally, in Berkeley, California fire was intentionally 

set to the University Library.76 The New York City bombings were claimed by a 

group called the “Revolutionary force 9”, who most likely took their name from the 

Beatles’ song “Revolution 9”.77  

 March 15-21, 1970 – The National Moratorium Committee proclaimed this 

third week of March to be National Anti-Draft Week. “Planned demonstration were 

held at local draft board offices, and "we won't go" petitions were circulated”.78  

 March 17, 1970 – A court continuance (postponement) was issued to “Shiva 

Head” Willie Minzie until March 30. Until then, he will continue his “Shiva cere-

monies” every Sunday up on “Hippie Hill” in San Francisco’s Golden Gate Park, 

consisting of using marijuana as a sacrament.79  

 March 17-21, 1970 – The first “Whole Earth Week” was held, at the University 

of California in Davis, to celebrate our ecology. The countercultural movement, by 

1970, hoped to raise the consciousness of everyone towards environmental con-

cerns, also.80 Nevertheless, there was an awareness that many in government, and 

the media, did not go far enough. “The media created ecological myth: saves the 

planet by cleaning the shit off the surface and we’ll all live happily ever after. Well 
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brothers and sisters, it just ain’t as simple as that”.81 Instead, there has to be radical 

political and spiritual changes. At Davis, Woodstock guru, Swamiji Satchidananda 

led three hundred people in meditation.82 

 March 18, 1970 – There was an anti-war rally at the San Francisco Federal 

Building, and a march to the Selective Service headquarters, sponsored by New 

Mobilization West.83 

 March 19, 1970 – It was announced that Western Shoshone Indian medicine 

man, Rolling Thunder, will help in the trial of “eight young hips” of an Elko, Ne-

vada commune later this month. The charges of contributing to the delinquency of 

minors, relate to the fact that some of the members were still minors.84 Elsewhere, 

New Mobe marched on military draft board in San Francisco (see above).85  

 March 20-22, 1970 – Lost in history is how another Monterey Pop Festival was 

scheduled to take place on these dates.86 The Monterey Pop Festival of June 16-18, 

1967 was considered to be one of the highlights of the Sixties hippie era, a template 

for all future music festivals to come.87 Unfortunately, in the year following Wood-

stock 1969, thirty of the forty-eight major festivals planned for 1970 were can-

celled, usually due to swiftly materializing local opposition.88 This did not point to 

the direction of youth changing, instead, it demonstrated the ongoing battle be-

tween the counterculture and the government, and with it straight society. Rock 

festivals, by 1970, were regarded as having a political dimension, “civil events, one 

step removed from street demonstrations”.89  

 March 21-22, 1970 – “Instant Karma Be-In” on “Hippie Hill” part of Golden 

Gate Park, to celebrate the vernal equinox. “Bring dope, food, pretty clothes, dope 

music, food, dope, enough dope for the whole cosmic weekend. Bring Love too”.90 

Note, “Be-Ins” continued for many, many years after the initial January 14, 1967 

legendary one, although usually smaller and non-commercial.  

 March 23-26, 1970 – With the beginning of spring and warmer weather, the 

first “Spring Strip-Ins” began. The Strip-In was an act of being naked in public.91 

Various youth in both Berkeley, and in San Francisco, began to walk around nude 
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on the streets and on campus. The police, as expected, arrested them for “indecent 

exposure”. However, what was so “indecent” about it was the cry – it is natural!92  

 March 26, 1970 – The Woodstock Festival documentary movie was released on 

this date. Real footages of the famed August 1969 rock festival at Bethel in New 

York, inspired millions of young people who were not there. Many now joined 

“Woodstock Nation”. Nevertheless, bothered were some by the fact that, Warner 

Brothers, an “establishment” company produced it, that they were making money 

off the counterculture.93  

 March 27, 1970 – In St. Louis, Missouri, Washington University experienced 

campus violence in which one student and eight policemen were injured and nine 

students were jailed. Police and Students clashed when, “250 to 300 demonstrators 

tried to board up the air Force ROTC building and ‘condemn’ it”.94 Meanwhile, in 

San Francisco a bomb rocked the II Trovatore restaurant across the street from the 

Hall of Justice.95 

 April 4, 1970 – At Stanford University over a period of several nights, bands of 

student radicals systematically set fires, broke windows and throw rocks.96 

 April 12, 1970 – A group of naked hippies took over a San Francisco Cable car. 

“The people probably stripped because they believed in free bodily expression to 

defy the pig authority of the Establishment, or to have a good time”, said pioneer 

nudist, Rev. Jefferson Fuck Poland, a co-founder of the Sexual Freedom League, 

and the Psychedelic Venus Church.97 

 April 13-15, 1970 – The National Moratorium Committee designated these 

three days as Fast for Peace “as an expression of moral concern about the war”.98 

April 15, 1970 – Anti-War protests occurred all across the U.S. to “protest the use 

of tax dollars to finance the war in Vietnam”.99 Although history books limit the 

term, “Moratorium” to two protests held in late 1969, these protest actions were 

called the “first Moratorium Day” for this year.100 While most demonstrations were 

peaceful, splinter groups in several cities “set fires, smashed windows and battled 

with police”.101 While the San Francisco and Stanford protests were “orderly”, riots 
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erupted in Berkeley as 40 demonstrators, police, and bystanders were injured dur-

ing “roving battles”. (see above).102 103 104 

 April 22, 1970 – The first “Earth Day” demonstrations were held all over the 

country in protest of spreading pollution, which, “some scientists warn, threatens 

the very existence of life on this planet”.105 While student radicals waving Viet 

Cong flags, and shouting obscenities stormed the stage at Michigan State Universi-

ty, with a few exceptions, things were peaceful.106 

 April 23, 1970 – Groups of hippies were reported to be living on a beach near 

Jenner (two counties north of San Francisco). Most living off welfare, have had a 

hard time with the local residents, who on occasion have come around and beat 

them, or poured gasoline on their few possessions.107 

 April 28, 1970 – Action in Berkeley to shut down the ROTC was met by, not 

only the police, but by a new group called “Peace Brigade, who said that, “want a 

radical reconstruction of society, but through non-violent means”.108 The demonstra-

tors blamed their failure to accomplish their goals on the Peace Brigade who “sur-

rounded the crowd on two sides, chanting ‘no rocks’ and giving the peace sign”.109  

 May 1, 1970 – The first day of protests against the Cambodia Invasion erupted 

across the nation. Protesters angry that President Nixon, in his fifteen months in 

office, had not ended the Vietnam War, exploded in rage over the announcement of 

direct intervention into still another country.110 The periodic claim that the Sixties 

movements were fading were quickly admitted, by the establishment media, to 

have found new vitality. “It appeared that the national anti-war movement, drained 

of vigor in recent months, has found a new rallying point and an impetus to re-

newed protest.”111 The most violent outbursts occurred at the Universities of 

Berkeley, Indiana, Iowa, Maryland, Purdue, Washington, and Yale. At the Univer-

sity of Maryland, 1000 students’ battled police, cut off a major highway, and ran-

sacked the Reserve Officers' Training Corps (ROTC) offices on campus.112 Protest 

rallies were scheduled in Boston on Tuesday, Washington and Cleveland on May 

9, and in Los Angeles and San Diego on May 16.113 
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 May 1-2, 1970 – Thousands demonstrators, in support of the Black Panthers, 

took part in an “Anti-Trial Rally” in New Haven, Connecticut. Several officers of 

the Black Panther organization were accused of murdering a fellow Panther, Alex 

Rackley, who had confessed under torture to being a police informant.114 Bobby 

Seale was said to of given the order for the killing. Seale’s wife played a message 

she had taped of her husband who was being held in Montville State Prison.115 He 

said that the Panthers are “loyal to America but we do not pledge allegiance to 

racism, oppression, capitalism or killing black people”.116 About 1,200 National 

Guardsmen’s were brought in as a precaution.117  

 May 2, 1970 – Anti-War protesters at Kent State University burn down the 

ROTC building on campus, the Governor sends in the National Guard troops. The 

fire was started after students started shouting “Down with Nixon”.118 Soon after 

windows of several buildings were broken, cars damaged, and fires set.119 

 May 4, 1970 – Violent protests against the Cambodian invasion continued all 

over the country, which included four students killed by National Guardsmen at 

Kent State University in Ohio.120 According to reports, trouble started when stu-

dents surrounded about one hundred guardsmen on three sides and were throwing 

rocks at them. While the Guardsmen claimed that a sniper attacked them, students 

claimed they heard no gunfire as the soldiers suddenly turned around and began to 

shoot at them.121 Those killed were Allison Krause, William Schroeder, Jeffery 

Miller, and Sandra Scheuer, all either 19 or 20 years old.122 Eleven other students 

were wounded.123  

 In the Bay Area, Berkeley protesters overturned and burned a U.S. Army truck 

and broke windows and started fires throughout the city.124 In San Francisco, 1500 

anti-war demonstrators took over city hall before police forced them out.125 At 

Stanford University, student rage against a widening war in Southeast Asia resulted 

in a virtually closed campus and a University wide strike.126  

                                                 
114 Two Controversial Cases in New Haven History: The Amistad Affair (1839) and The Black Pan-
ther Trials (1970). http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1978/2/78.02.09.x.html. (September 
21, 2011)  
115 New Haven Anti-Trial Rally Hears Bobby Seal–By Tape, In: San Francisco Chronicle (3 May 
1970), A25.  
116 Ibid.  
117 Ibid.  
118 Torch Put To ROTC Building, In: San Francisco Chronicle (3 May 1970), A25.  
119 Ibid. 
120 Kent State Tragedy: 4 Students Killed By Ohio Troops, In: San Francisco Chronicle (5 May 1970), A1.  
121 Ibid.  
122 BILLS – THULIN (Eds.): Left Review: Kent State: Ten Years After, Spring, 1980. 79.  
123 Kent State Tragedy: 4 Students Killed By Ohio Troops, In: San Francisco Chronicle (5 May 1970), A1. 
124 Flareup of Violence At Berkeley, In: San Francisco Chronicle (5 May 1970), A1.  
125 Anti-War Protesters Forced Out of City Hall, In: San Francisco Chronicle (5 May 1970), A1.  
126 Stanford Campus at ’Standstill, In: San Francisco Chronicle (5 May 1970), A1.  



94 Louis Jungmayer

 

 

 May 5, 1970 – The news of the four killed at Kent State University caused 

campus turmoil across the nation. National Guardsmen with fixed bayonets broke 

up a demonstration at Ohio State University. Police fired tear gas to break up a 

march at the University of Texas. It took city and campus police to free the Gover-

nor of Nevada from hundreds of demonstrators who surrounded his car at the Uni-

versity of Nevada in Reno. In Seattle, students staged a “freeway sit-in” after a 

large rally at the University of Washington. In Wisconsin, the Governor called up 

the National Guard after students set fires and smashed windows all night in Madi-

son. The National Guard also came onto the University of Maryland campus after a 

large demonstration. While in Oklahoma students clashed with police, and the 

University of Arizona students occupied the schools ROTC building. Finally, in 

New York city college and high schools students created chaos during rush hour 

traffic, near the United Nations, which triggered a security lockdown of the area by 

security forces that locked hundreds of tourists inside.127 

 In Northern California, colleges angered over the invasion of Cambodia, and the 

Kent State killings, continued to protest (some violently) and strike. At Hayward 

State College, students marched, held a sit-in, and broke windows.128 At Sonoma 

State College, demonstrators “disrupted fall registration activities, overturned fur-

niture, scattered papers, and pickets blocked the entrance to the campus”.129 At the 

University of California at Davis, “two Molotov cocktails were thrown at the cam-

pus ROTC building”.130 The following Universities and colleges (not mentioned 

above) also voted to go on strike: University of San Francisco, City College of San 

Francisco, St. Mary’s College, Laney College, Foothill College, Sacramento State 

College, University of the Pacific, College of San Mateo, Canada College in Red-

wood City.131  

 May 6, 1970 – In response to the killings at Kent State University, colleges 

across the country closed from anywhere from one day to the rest of the school 

year.132 Universities that were open mostly had a light turnout, and often had to 

deal with teargas coming into the classroom, from students fighting with the police 

or Nation Guard outside.133 By May 8, 410, schools closed down in protest.134 Most 

student activists agreed that things are more intense now than anything during the 

1960’s decade.135 
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 May 8, 1970 – Around 7,000 students and young people rallied at the California 

state capitol to protest the new war in Cambodia and the Kent State killings. Rally 

speakers wowed to, “close down every single institution in this country”.136 

 May 9, 1970 – With recent deaths at Kent State, 60,000 to 100,000 young peo-

ple converged onto Washington D.C. to protest the continuing war.137 Afterwards, 

Yippies (a hybrid between a hippie and politico) and others set up barricades and 

threw rocks and bottles at police and firemen, and later broke store windows. Po-

lice used tear gas and arrested 124.138 

 May 11, 1970 – About 100 students took part in a “Nude-In” at the University 

of California Isla Vista campus.139  

 May 11-14, 1970 – Many colleges and universities reopened for classes today 

(158 schools were still on strike), as violence returned to several campuses. At the 

University of Denver, police using tear gas “chased 700 youths from ‘Woodstock 

Nation’ a war protest shantytown of plastic, paper, plywood, canvas, and packing 

crates”.140 Police arrested 39 students near Eastern Michigan University after “100 

youths blocked an intersection”.141 In Washington D.C., police used tear gas to also 

clear student from intersections.142 National Guard troops and policemen battled 

rock throwing students at the University of South Carolina.143 In Albany, New 

York 1000 anti-war demonstrators blocked the entrances to the Federal building.144 

While in New Mexico National Guard bayoneted seven students and three report-

ers, after a wild week of fighting between university students representing the Left 

and the Right.145 Other problem areas included Northwestern University Medical 

School in Chicago, Southern Illinois University, and Eastern Michigan University 

at Ypsilanti, to name of few.146  

 May 14, 1970 – Today a ship filled with three tons of clothing, food and medi-

cine set sail from San Francisco, and bound to Africa, to help the liberation forces 

in Angola overthrow the Portuguese army. The Bay Area branch called “Liberated 

Support Movement (LSM) sent the shipment.147  
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 May 14-15, 1970 – At Jackson State College, city and state police shot 14 stu-

dents, two of which die. Unlike at Kent State, these students were black and thus it 

never reached as much media attention.148 

 May 15, 1970 – One year anniversary protest rally in Berkeley to “commemo-

rate the bloody battle of May 15, 1969” when one died, another blinded, and many 

injured over the fight over Peoples Park, an empty piece of land that the hippie 

activist “liberated”.149 

 May 16, 1970 – Nearly 6,000 people protest the war outside of Fort Ord mili-

tary base in Northern California to “show solidarity with their militarily-

imprisoned GI brothers”.150 At the same time, GI’s staged 22 anti-war protests near 

their military bases around the country, to end the war in Vietnam.151  

 May 17, 1970 – First of several long marches against repression in response to 

the six people killed and 80 injured in a riot in Augusta, Georgia on the 11th and 

12th of this month.152 153  

 May 18, 1970 – A ‘Die-In’ was held in downtown Seattle to show what would 

happen if nerve gases escaped during shipments through Washington and Oregon. 

Protestors fell to the ground and simulated convulsions.154 

 May 20, 1970 – Rioting and firebombing at Fresno State caused one million dol-

lar damage at the campus computer center.155 In Santa Cruz, police broke up an at-

tempt by university students to block two buses of draftees during a draft protest.156 

 May 21, 1970 – An estimated 20,000 students and unionized municipal em-

ployees held an anti-war and anti-Nixon rally at the New York City Hall; at least 

five people were hurt.157  

 Also on this day, revolutionary underground group called the Weatherman is-

sued a “Declaration of War” on America. They were a part of the Students for a 

Democratic Society (SDS) until the organization fractured in June of 1969. “Ever 

since SDS became revolutionary, we’ve been trying to show how it is possible to 

overcome the frustration and impotence that comes from trying to reform this sys-

tem. Kids know that the lines are drawn; revolution is touching all of our lives. 

Tens of thousands have learned that protest and marches don’t do it. Revolutionary 
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violence is the only way.”158 Their statement also clarified the identity of the three 

Weatherman members killed in the March 1970 Greenwich Village town house 

bomb making explosion.159  

 May 29-31, 1970 – Estimated 60,000 at the “Kickapoo Creek” Music Festival 

held outside of Heyworth, Illinois, on L. David Lewis’s family farm.160 The event 

featured 30 rock, blues and folks bands, including the Paul Butterfield Blues Band, 

Canned Heat, B.B. King and Country Joe and the Fish.161 Inspired by 1969's 

Woodstock, huge rock festivals began springing up in pastures nationwide, which 

“marked counterculture’s unwillingness to vanish”.162 Nudity, the open sale of 

drugs and rainstorms leaving a muddy mess, all happened on his 200-acre farm 

despite police citing Lewis with contempt of court for violating the no-concert 

injunction.163 Similar to Altamont Festival in December 1969, security was in the 

hands of a local motorcycle gang called the Grim Reapers who “patrolled the 

grounds on Harleys, and their menacing guns and chains in plain sight”.164  

 June 9, 1970 – The Weatherman bomb the New York City Police headquarters. 

They take credit for this action in their second Communiqué.165 

 June 12, 1970 – A plea for revolutionaries to help defend, from police aggres-

sion, another “liberated” piece of land called “People’s Park East” in Lansing, 

Michigan.166 

 June 15, 1970 – The start of the Manson murder trials in Los Angeles. Charles 

Manson and his so-called Family, a quasi-hippie commune that arose in California 

in the late 1960s, were accused of murdering several people (including actress Sha-

ron Tate) during the summer of 1969.167 Since the end of last year, a great debate 

within the anti-war counterculture had emerged about what to make of Manson. 

Some within the movement have portrayed Manson as a “true revolutionary”, 

while others as being part of the oppressor establishment.168 169 At the December 
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1969 “War Council” in Flint, Michigan, Bernardine Dohrn of the Weatherman, 

said the following: “Dig it! First they killed those pigs, then they ate dinner in the 

same room with them. They even shoved a fork into the victim’s stomach! Wild!” 

Yippie leader Jerry Rubin added, "I fell in love with Charlie Manson the first time I 

saw his cherub face and sparkling eyes on TV….his words and courage inspired 

us".170 On the other hand, Ernie Barry in the Berkeley Barb wrote, “Can anyone tell 

me what valour there is in an armed mob of people invading a home of some aver-

age people in the entertainment world and without knowing anything about them, 

kill them because of some personal grudge or problem”.171  

 June 17-20, 1970 – There was a four-day “getting-it-together session for exper-

imental/alternative mass media people” at Goddard College, in Plainfield, Ver-

mont.172 Over 1,500 people gathered from all over the country to attend workshops 

on how to use radio to farther the revolution.173 There were around 300 FM sta-

tions, and 25 AM stations represented.174 

 June 19, 1970 – Black Panther Party had a rally in Oakland, California to help 

support the Panther Defense fund. There were speakers, food, and “heavy music”.175 

 June 26, 1970 – A failed bomb attack on a Berkeley bank brought speculation 

about the existence of a new and mysterious terrorist-revolutionary group. It was 

the second time that a purple star was painted at the site of the attempted bombing 

attack. The week before a bomb was found outside a San Francisco Air Force re-

cruiting station.176 

 July 3-6, 1970 – 200,000 to 350,000 at the second Atlanta International Pop Fes-

tival (the first one was in July 1969). Like the Woodstock festival in 1969, the event 

was promoted as "three days of peace, love and music."177 While tickets for the festi-

val were priced at $14, also like Woodstock, it became an "open event" when the 

promoter threw open the gates after crowds outside began to tear down the plywood 

fence that had been erected around the site.178 Performers included The Allman 

Brothers Band, B.B. King, Procol Harum, Jimi Hendrix, Chambers Brothers, Poco, 

Grand Funk Railroad, Ravi Shankar, Ten Years After, Johnny Winter, John Sebas-

                                                                                                                            
169 Helter Skelter and the prophecy of Charles Manson. http://ussamericarosey.blogspot.com/2009/ 
11/helter-skelter-and-prophecy-of-charles.html (September 21, 2011)  
170 Ibid. 
171 Re Manson: A Warning to Babylon, In: Berkeley Barb (20-27 February 1970), 10.  
172 Alternative Media Project. http://wgdr.net/wgdrsite/archive/AMP/Scans/pressrelease1.JPG (Sep-
tember 23, 2011)  
173 Alternative media conference???? In: Berkeley Barb (26 June – 2 July 1970), 5.  
174 Vermont Viberations. http://wgdr.net/wgdrsite/archive/AMP/Scans/nypostarticle.GIF (September 
23, 2011)  
175 Panthers get it on, In: Berkeley Barb (26 June – 2 July 1970), 3.  
176 2nd ’Purple Star’ Bomb Found at Berkeley Bank, In: San Francisco Chronicle (27 June 1970), A2.  
177 What a splash: Recalling Georgia's 'Woodstock', In: The Atlanta Journal and Constitution (July 4, 
1995), E7. 
178 Ibid.  



The Counterculture After Altamont 99

 

 

tian, Mountain, and Spirit.179 Jimi Hendrix played his rendition of the Star Spangled 

Banner for the fireworks around midnight on the Fourth of July.180 

 July 4, 1970 – The first annual national smoke-in was held in Washington D.C. 

Yippie organizers claimed that 1million free marijuana joints would be distributed 

to demonstrate for legalization.181 In the meantime, 500 youths marched with Vi-

etcong Flags, smashing 150 store windows, in Berkeley to “convey what Independ-

ence Day meant to them”.182 Elsewhere, in Chicago, 50,000 people rioted at a free 

rock concert in Grant Park, in what some called “Mayor Daley’s Pot Festival”.183 

 July 5, 1970 – In San Francisco, the “Indians of All Tribes” put on a rally to sup-

port the American Indian occupation at Alcatraz, those who attended donated money, 

fresh fruit, canned goods, and cigarettes.184 A crowd of thousands “sat on the stone 

steps which face Alcatraz Island,” and listened to Buffy Sainte-Marie sing.185 Bernie 

Whitebear, the chairman of the United Indians of All Tribes, said that “Alcatraz was 

the spark….the beginning of a new revolution, for the American Indian.”186 

 July 5-12, 1970 – Although the "Bach to Rock" festival was canceled, by court 

injunction, 15,000 young people showed up anyway to Mountaindale, New York.187 

“A caravan of thousands atop rented panel trucks, crammed into battered cars and 

on motorcycles made the 10-mile trip along winding mountain roads to this little 

community which was caught by surprise by the youth invasion.”188 The program 

was for a series of one-day concerts to last through the summer. The planned shows, 

however, would have been near the site of last year's Woodstock Rock Festival, 

which attracted more than 400,000 persons and disrupted traffic and sanitary facili-

ties in the nearby town of Bethel.189 As a result, the Concerned Citizens of Sullivan 

County, a group formed after Woodstock, lead the opposition to the Mountaindale 

events.190 “Heavy rains earlier this week brought the mud, the kids brought the pot, 

but the one basic ingredient of Woodstock, music, was missing from the scene.”191 
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Nonetheless, as at Woodstock, this smaller crowd was peaceful and polite, obeying 

local and state cops and avoiding any confrontations.192  

 July 10, 1970 – Max Yasgur, owner of the dairy farm in Bethel, New York at 

which the Woodstock Music and Art Fair was held between August 15 and August 

18, 1969, refused to rent out his farm again for a 1970 revival of the festival, say-

ing "As far as I know, I'm going back to running a dairy farm."193 

July 15, 1970 – Release date for “Joe”, considered by many as the most important 

film of the year.194 “Joe is every bit as important a film for 1970 as Easy Rider was 

for 1969”.195 Performers include Susan Sarandon in her film debut.196 The movie 

ends with two adult males (Joe Curran and Bill Compton), going to a hippie com-

mune and shooting and killing every young person they can. It turns out that one is 

Bill’s own daughter Melissa (Sarandon).197 

 July 17-19, 1970 – The “Randall's Island” rock festival was picketed by a coali-

tion of 21 radical groups (including the White Panthers and the Weather Under-

ground).198 Their list of demands included, $100,000 bail for a Black Panther, and 

10,000 free tickets.199 “They wanted the capitalist pigs to give back to the counter-

culture that made them millionaires in the first place.”200 As a result, of all the cha-

os, many performers such as Sly and the Family Stone refused to play, even though 

they were paid half in advance.201 In the end, demonstrators and gatecrashers over-

ran the fences, and came in free to see performers such as Jimi Hendrix, Grand 

Funk Railroad, Little Richard, Mountain, Elephant's Memory, Steppenwolf, and 

Jethro Tull.202  

 July 19, 1970 – Hippie “Peace Festival” planned for Labor Day, in Oahu can-

celed. It was going to be held at an abandoned military airfield near Honolulu, Ha-

waii. “Fat cat hotel owners and purveyors of Waikiki plastic vacationland quickly 

banded together and declared they didn’t want 200,000 god damn hippies coming 

to the island”.203 

 July 23, 1970 – California chief deputy attorney general announced yesterday 

that California had experienced 160 bombings in the past two months.204 
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 July 26, 1970 – Nearly 500 Chicano demonstrators marched through the streets 

of East Oakland to protest” high proportion soldiers with Spanish surnames killed 

in Southeast Asia”.205 In San Francisco, the Weathermen bomb the Presidio Army 

Base and MP Station.206 

 The hippie “back to the land” movement has continued to get stronger as 

“Woodstock Nation” has continued to grow.207 With the decline of the legendary 

“Morning Star Ranch” commune in recent years, Wheelers Ranch in Sonoma 

County California has become “THE place” to be.208 The 100 hippies that live there 

call it the “beginning of the next civilization” and “the place where the Aquarian 

Age is starting”.209 Especially since 1968, the alienated young have begun to band 

together in “thousands of places, likely and unlikely, urban and rural”.210 

 July 27, 1970 – The radical Weathermen group sent a letter to the FBI writing, 

“Don’t look for us. Dog; we’ll find you first”.211 In other news, a Bank of America 

was bombed in New York City, while bombs exploded at two military installations 

in San Francisco.212 213 

 July 31 – August 2, 1970 – A legal injunction cancelled the Powder Ridge Rock 

Festival near Middlefield, Connecticut, keeping musicians away; but a crowd of 

30,000 to 50,000 youths arrived anyway, to create a “people’s free festival of 

life”.214 Billed, as a “continuation of Woodstock”, Powder Ridge might have been a 

legendary hippie music fest had things gone right.215 The announced line-up of 

musicians included: Eric Burdon & War, Sly and the Family Stone, Delaney & 

Bonnie, Fleetwood Mac, Melanie, Mountain, James Taylor, Joe Cocker, Allman 

Brothers, Little Richard, Van Morrison, Jethro Tull, Janis Joplin, Chuck Berry, 

Bloodrock, Grand Funk Railroad, Richie Havens, John B. Sebastian, Spirit, Ten 

Years, Led Zeppelin, and many more.216 Powder Ridge, however, made national 

news anyway because of the arrival of tens of thousands of ticketholders despite 

the event's cancellation. Only Woodstock performer Melanie, and a few local 

bands, actually performed during the three-day weekend. “Aggressive festivalgoers 
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urged everyone to stay and make the best of the situation….We’ll have our own 

festival…The spirit of Woodstock lives!”217 

 August 4, 1970 – The documentary film “Carry it on” about the life of “Ameri-

ca’s First Family of The Resistance” singer Joan Baez and her husband David Har-

ris, is now playing at the Music Hall in San Francisco.218 The film looks behind-

the-scenes at Harris's arrest for refusing to serve in the armed forces, his imprison-

ment since July 16, 1969, and Baez’s subsequent performance tour.219 

 August 5, 1970 – Today after posting a $50,000 bail, Co-founder of the Black 

Panther Party, Huey Newton was released from jail.220 Convicted in September 1968 

of voluntary manslaughter (for the killing of Oakland police officer John Frey) the 

California Appellate Court reversed his 2-15 years prison sentence and ordered a 

new trial. His goal, before his second trial of September 25, will be to “concentrate 

on unifying the people and awakening their political consciousness”.221  

 August 6, 1970 – 100 Yippies shut down Disneyland in Anaheim in what they 

called their “Yippie invasion”. Police officers marched in with batons when young 

people began to yell obscenities, and pulled down an American flag and raise a 

Viet Cong one on Tom Sawyer’s Island.222 The demonstrators also sang the Mick-

ey Mouse club song while gathering around Captain Hook’s pirate ship. According 

to a spokesman, one of them climbed the mast of the ship and shouted, “People of 

America we have liberated this ship”.223 Elsewhere, “bizarre” legal dispute over 

who should get title to a 20-acre hippie commune near Occidental continued. 

Gottlieb, former folksinger-turned guru, has been “trying for more than a year to 

persuade the courts he has a legal right to deed his Morningstar Ranch to God”.224 

 August 7, 1970 – In San Rafael, California there was an attempt during a trial to 

kidnap Superior Court judge Harold Haley in order to negotiate the freedom for the 

radical African American Soledad Brothers.225 According to Black Panther party 

member, Kiilu Nyasha, "The plan was to use the hostages to take over a radio sta-

tion and broadcast the racist, murderous prison conditions and demand the immedi-

ate release of the Soledad Brothers."226 The shootout left four men dead including 
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seventeen-year-old radical Jonathan Jackson (younger brother of Soledad inmate 

George Jackson) and Haley; two others were wounded.227 The event received in-

tense media coverage, as did the subsequent manhunt and trial of Angela Davis, an 

ousted assistant professor from UCLA who owned some of the weapons used in 

the breakout.228  

 Meanwhile, a civil rights suit charged in Federal court “Berkeley police and the 

Alameda County Probation Department are treating hippies as prisoners of war in 

an occupied country”.229 The suit states that authorities are violating “eight Consti-

tutional rights”.230 Police have allegedly been detaining or arresting anyone who 

has long hair, bare feet, old clothes, blue jeans, sandals, beards, backpacks, and so 

on.231 Claimed was that at least 300 juveniles have been arrested in the past month 

for looking like a hippie.232 

 August 7-9, 1970 – In Jackson, Michigan, the Goose Lake International Music 

Festival attracted over 200,000 fans. The top artists of the era played there, includ-

ing Joe Cocker, Rod Stewart & the Faces, James Gang, Jethro Tull, Mountain, 

Chicago, Ten Years After and the Flying Burrito Brothers. Most of the major acts 

on the Michigan scene were on hand as well, among them the MC5, the Stooges, 

Mitch Ryder & Detroit, Savage Grace, the Up, the Third Power, SRC and Browns-

ville Station.233 The festival heavily promoted throughout the Midwest was billed 

as "Michigan's Woodstock”.234 Despite this, Goose Lake remains “an obscure foot-

note in Midwestern rock history, the big show that hardly anyone outside Michigan 

has heard about”.235 Elsewhere, several other rock festivals were in the news, either 

by having them cancelled (Mooresville, Indiana and Tomahawk, Wisconsin), an-

nouncing new ones (Versailles, Indiana), or having them go on successfully 

(“Strawberry Fields” at Mosport in Ontario, Canada).236  

 August 9, 1970 – Draft office in Baltimore, Maryland was bombed early this 

morning, destroying some records of draftees.237 

 August 19, 1970 – San Francisco peaceful rally in support of the Soledad 

Brothers defense fund, turned bloody as police began to beat “man, women, and 

children indiscriminately for no reason at all”.238 
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 August 22, 1970 – In San Francisco, the first “Pan-Sexual Celebration-Nude-

Acid-Rock-Dance-and-Party” took place. Hundreds took part, as did 300 nude 

dancers.239 Four sexual-political organizations came together for the first time ever, 

including the 1,100 member Sexual Freedom League, Inc., and the 500 member 

Psychedelic Venus Church.240  

 August 24, 1970 – Four young people bombed Sterling Hall, at the University 

of Wisconsin–Madison campus, as a protest against the University's research con-

nections with the US military and the Vietnam War. It resulted in the death of a 

university physics researcher and injuries to three others.241 

 August 28 – September 3, 1970 – A “People’s Army Jamboree” (happening 

simultaneously with the National American Legion Convention) was held in Port-

land, Oregon to “kick off a new offensive against United States Imperialism”.242 

President Nixon, billed as possible guest to “promote the continuation of the war” 

did not show.243 However, 4700 National Guardsmen were placed on active duty 

(and another 1300 on alert) as many in the movement talked of having another 

violent type “Chicago” 1968 confrontation.244 245 Meanwhile, the Portland counter-

culture community, with help from Oregon governor Tom McCall, held a “Biode-

gradable Festival of Life, more commonly known as just Vortex I (or the "Gover-

nor's Pot Party"), in order to demonstrate the positive side of the anti-War Move-

ment and to prevent violent protests.246 The state provided bands (mostly local acts 

as none of the promised prominent national acts appeared), and eating and medical 

facilities.247 Moreover, the state police were ordered to be especially lenient about 

nudity (one band played completely nude on stage) and drug use to avoid confron-

tation, and to attract youths to the event.248 Many in the movement saw this state-

sponsored rock festival as a co-option to divert the people into the woods and away 

from the protests.249 “Vortex Rock Festival…was the most successful pig co-option 

ever perpetrated in the history of know Amerikkka”.250 Nonetheless, the Portland 

counterculture came together and tended collectively to the various needs of the 

festival. “The food co-ops and organic restaurants put together a facility that pro-
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vided free food for the tens of thousands of attendees. The community free clinics 

(Outside In and Looking Glass) provided medical care. The motor heads parked the 

cars. The rock and roll halls from Portland ran the stage. Yoga groups held classes. 

Peace activist groups sponsored teach-ins and so on. It was truly a community-

based, non-commercial event”.251 Moreover, the early pioneers of the still surviv-

ing hippie Rainbow Gatherings, worked there making “an information booth, help-

ing with security, lost children, supply trucks, stage building and that is where they 

took the name Rainbow Family”.252 253 

 August 28 – September 8, 1970 – Third annual Sky River Rock Festival and 

Lighter than Air Fair, held on a 160-acre farm several miles north of the town of 

Washougal, in Clark County, Washington.254 In order to pull it off, the festival was 

set up covertly. On August 24th, Ric Alba, a spokesman for Sky River, told Seattle 

press that a massive rock festival, aimed at attracting up to 100,000 persons, was 

being prepared at a secret site in Washington State.”255 Alba said that the site 

would be announced late Thursday, Aug. 27th," to put the courts out of action" by 

having thousands of young people converge at the site at once!256 He referred to 

new county ordinances that have placed strict rules on outdoor rock music festivals 

starting this year. At the festival, there were a few drug overdose cases. One man 

drowned after an apparent bad acid trip, and music played usually from late after-

noon to late at night, accompanied by a light show to compliment the acid rock 

sounds with visual imagery.257 Sky River festival had a strong hippie tribal feel to 

it, as did Vortex I, meaning, many hippies who belonged to the same commune 

were there together as a family.258 “Sky River was not just a rock-pop-bang festival 

– it was the creation of Sky River Nation”259 260 

 August 29, 1970 – In Los Angeles, California thirty thousand Chicanos from 

throughout the U.S. marched in the streets to protest and call for an end to the war 

in Vietnam.261 There were three demonstrators killed by the police, at the so-called, 

Chicano Moratorium, including Ruben Salazar, a Chicano television broadcaster 

and columnist for the L.A. Times.262  
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 September 3, 1970 – Explosions go off in at least three places throughout the 

Bay Area. In San Francisco, a police car is bombed, while in both Fremont and 

Milpitas auto plants are targeted.263 264 In Wichita, Kansas a plot to blow up the 

Nation Guard was stopped when 81 sticks of dynamite was discovered.265 Mean-

while, Chicago Seven defendants Rennie Davis and Tom Hayden issued an ultima-

tum to Nixon on behalf of the radical movement to stop the war by April 30, 1971 

or they will “converge on Washington to stop the government and sign their own 

peace treaty with North Vietnam”.266 

 September 4, 1970 – Black Panthers lead a meeting with other radicals in Phila-

delphia to “lay a new foundation for the welfare of the poor people in this country”. 

The other groups included Gay Liberation Front, Women’s Strike for Peace, The 

Resistance, and the Young Lords.267 

 September 11, 1970 – Two bomb scares in San Francisco related to corpora-

tions that supply the war effort. The Alcoa Building was emptied of its 3000 em-

ployees, as was the Levi Strauss Building four blocks away.268  

 September 12, 1970 – LSD guru Timothy Leary escaped from federal prison 

with the help of the radical Weatherman. It was not a natural alliance. Leary was a 

hippie preferring psychedelic spirituality to armed revolution. The Weathermen 

methods were aimed less at “blowing people’s minds than at blowing people 

up”.269 Nonetheless, Leary issued a statement that read “Brothers and Sisters this is 

a war for survival. Ask Huey and Angela. They dig it. ... To shoot a genocidal ro-

bot policeman in the defense of life is a sacred act….we’ll continue to stay high 

and wage revolutionary war”.270 It was a merger between “dope and dynamite, 

flowers and flames”, told Michael Kennedy.271 

 September 16, 1970 – Riot Occurred after a peaceful anti-war Chicano demon-

stration in East Los Angeles. About 2000 Chicanos throw rocks, bottles, and Molo-

tov cocktails at 500 Sheriff’s deputies.272 

 September 26-27, 1970 – About 300 West coast SDS members came together in 

Berkeley to “heal party splits” and plan for “fall revolutionary action”.273 Interest-

ingly, most history books claim that the SDS stopped existing after their famous 
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June 1969 convention fragmentation. For example, Wikipedia writes that the stu-

dent activist organization, “developed and expanded rapidly in the mid-1960s be-

fore dissolving at its last convention in 1969”.274 The fact is that some SDS chap-

ters survived until at least1976. While the Revolutionary Youth Movement I (RYM 

I) wing of SDS shut down the national offices of SDS soon after the split, the SDS-

Worker Student Alliance (WSA) faction used the name into the mid-1970s. Contra-

ry to Sixties mythology, SDS did not disappear when it broke into three parts over 

differences in ideology. RYM I (better known as Weatherman) adopted a politics 

that, “increasingly saw white people generally as bought off and therefore likely to 

be in the enemy camp of the ongoing global collisions”, and began a bombing 

campaign.275 RYM II, on the other hand, “identified with working class organizing, 

disciplined forms of left organization, and Marxism-Leninism, but rejected what it 

saw as (Progressive Labor’s ) PL sectarianism, anti-nationalism, and more revolu-

tionary than thou stance toward everyone”.276 RYM II quickly splintered into a 

large number of small Maoist groups, collectively known as the New Communist 

Movement. Latter SDS-WSA (PL) activity included: supporting the 1970 General 

Motors and Postal Workers’ strikes; demonstrating at the 1972 Democratic Nation-

al Convention in Miami, and demonstrating in 1973 against Anthony Imperiale 

(and his North Ward Citizens’ Council) which was opposing the construction of a 

Black nationalist sponsored Kawaida Towers in Newark, New Jersey.277 In other 

news, Isla Vista has a peace Faire which was peaceful for once!278 

 October 3, 1970 – The Seventh Big Sur Folk Festival was held at Monterey 

County Fairgrounds with bands such as the Beach Boys, Joan Baez, Country Joe 

McDonald, and Kris Kristofferson.279 They were an annual hippie type event that 

emphasized quality over publicity and commercial success. The audiences were 

limited to a few thousand to preserve an intimate atmosphere and human scale.280 

 October 8, 1970 – Weatherman Communiqué #5 announced a Fall Offensive as 

bombs exploded in various places throughout the United States.281 A symbolic 

detonation occurred at the Statue of the policeman in Haymarket Square, Chicago 

where the Haymarket massacre took place on May 4, 1886, and is considered the 

origin of the International May Day observances for workers. Another blast was at 

the Hall of Justice in Marin County (in response to the murders of Jonathan Jack-
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son, William Christmas, and James McClain in August).282 Further explosion were 

at the Criminal Courthouse in Queens (in solidarity with prison revolts in New 

York City earlier this month). Finally, a bomb went off at the Harvard Center for 

International Affairs, claimed by the Proud Eagle Tribe (women’s brigade).283 Oth-

er bombs exploded at the University of Washington in Seattle, and at the National 

Guard Armory in Santa Barbara. Still another bomb planted at the Center for the 

Study of Law and Society at the University of California at Berkeley failed to go 

off.284 The message in the communiqué stated that “Now we are every-

where…youth resistance will spread from Santa Barbara to Boston, back to Kent 

and Kansas”.285 286 

 October 9, 1970 – “Smoke-In” block party turned into a riot and street fight 

with the police in Berkeley.287 It started with, “Someone handed me a joint, and 

soon we were all stoned…Then people started spray-painting on the sidewalk and 

on a few store windows. Someone opened up a fire hydrant and soon there were a 

few hundred people joining in, smoking, painting, throwing streamers, dancing in 

the streets, making songs and sounds of revolution.”288 

 October 10, 1970 – Stringent security measures were instituted in California at 

public buildings, military installations and airports as a result of recent wave of 

bombings and bombing threats. Meanwhile, the California National Guard were 

hinted at being possibly activated to protect armories throughout the state.289 

 October 13, 1970 – An “overflow crowd” at Merritt College in Oakland came to 

hear Black Panthers Party leader Huey P. Newton speak, “We’re gonna use armor if 

the man don’t let the people respond to our efforts to create a new constitution”.290 

Moreover, Huey made it clear that although the Black Panthers would love to get rid 

of all their guns, and live in peace and love, the reality is that “political power grows 

out of the barrel of a gun”.291 Elsewhere, a short distance into Oregon, police 

stopped hippie guru Steve Gaskin’s 20-car caravan, and arrested three of its mem-

bers on drug charges.292 Police stated that some 200 people, riding in all sorts of 

vehicles, were members of the guru’s “Monday Night Class hippie family”, on a 
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speaking tour.293 Steve Gaskin, a former teacher at San Francisco State College, 

transformed his writing class, in the late 1960s, into an open discussion known as 

Monday Night Class. Upwards to 1,500 students would participate each Monday.294  

 October 16, 1970 – The Students for Democratic Society (SDS) publically dis-

claimed any connection with the bombings across the country.295 “We wish to 

make it clear that we are not the Weatherman, nor are they any part of the SDS.”296 

The SDS split into three factions in June of 1969. “We oppose the recent wave of 

terror bombings because they are going to bring repression, not revolution…Good 

violence…is like the Chicano riot in East Los Angeles, black ghetto rebellions and 

student disruptions against giant corporate recruiters in campus”.297 

 October 18, 1970 – The Young Lords Puerto Rican nationalist group protested 

the death of one of its members in New York City. First, they took over a church in 

East Harlem, than 1500 members marched through the community in memory of 

Julio Roldan who was murdered. “We’re not going to allow any more Puerto Ri-

cans to be brutalized and we will defend ourselves if the police attack us.”298 

 October 19, 1970 – An Eco-terrorist type note was found, declaring World War 

III against "materialism", and "persons who misuse the natural environment, at the 

scene of a mass murder in Santa Cruz, California.299 Only a year after the Charles 

Manson-led “Helter Skelter” murders, Dr.Victor Ohta, three other members of his 

family, and his secretary were found brutally slain. The following was the text 

written, “Today World War III will begin as brought to you by the people of the 

Free Universe. From this day forward anyone and/or company of persons who 

misuses the natural environment or destroys same will suffer the penalty of death 

by the people of the Free Universe. I and my comrades from this day forth will 

fight until death for freedom against anything or anyone who does not support nat-

ural life on this planet, materialism must die or mankind will stop.”300 It was signed 

with Tarot card symbols: Knight of Wands, Knight of Cups, Knight of Pentacles, 

and Knight of Swords.301 

 October 21, 1970 – First rally of the 1970–1971 University of California school 

year was held at Sproul Plaza in Berkeley. “President, vice-president, governor, 

regents are all doing their damnesdest to make this the most repressive year of all, 
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to give the kids something to fight about”.302 In other news, a bomb exploded out-

side a Roman Catholic Church in San Francisco shortly before the funeral services 

for a patrolman killed in a bank robbery by radicals earlier in the week. None of the 

300 policemen who attended the services were hurt.303 

 October 27, 1970 – A move by the authorities to evict American Indians from a 

section of Shasta Trinity National Forest, resulted in a violent battle. “Indians 

armed with tree branches battled toe-to-toe with club swinging sheriff’s depu-

ties”.304 The Indians had set up a camp to lay claim to the land.305 In other news, as 

a result of guerrilla activity throughout the U.S., figures released by General John 

N. Michel stated that, in the three months of July, August and September, “Twen-

ty-one police officers were killed, 500 wounded, and 141 bombings occurred”.306 

October 31, 1970 – Another Anti-War rally took place in San Francisco’s Civic 

Center. Frustration was in the air as the turnout was less than expected. “Things are 

worse now (in Vietnam), and yet we have fewer people than we did last November 

15”, said Dan Siegal, one of the speakers.307 “…when we’ve got 10 or 30 million 

people in the street, then we’ve got a revolution, but this tactic just isn’t making an 

impression” (see above).308 

 November 3, 1970 – Arrested in San Francisco were OM and his OM Lovers 

(Nancy OM, Larry OM, and Pat OM) for failure to produce proper last names to 

the police.309 Other charges were for “indecent exposure in front of a night-

club…that features ‘Totally naked Dancers’ as well as topless waitresses.”310 OM 

told his “New World Community” followers, “The new world will be here in 30 

years, and so we must be patient with the limited and sick minds that have control 

on this plane”.311 Om offers his disciples messages that will “release them from 

their chains of sexual repression and economic oppression…we will soon abolish 

money!”312  

 November 11-13, 1970 – In the North Beach area of San Francisco, the police ar-

rested at least 35 “hippie-appearing youths”, most of them transients. Most of the ar-

rests have been on charges of “maliciously obstructing the sidewalk” and begging.313 
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 November 15, 1970 – Grade school student, at Willard Junior High, announced 

“Kid’s Liberation” as a “new popular front for the struggle for liberation and 

fighting U.S. Fascism”.314 

 November 20, 1970 – Today was the one-year anniversary of the takeover of 

Alcatraz Island (in the San Francisco Bay), and reclaiming it as Indian land, by the 

American Indian movement (AIM). Alcatraz was a big enough symbol that for the 

first time in eighty years, Indians are taken seriously. All over the country, the In-

dian movement has begun to fight for lost land and fishing rights.315  

 November 23, 1970 – Two violent Anti-War demonstrations erupted, one at the 

University in Berkeley, and the other at the Stanford campuses. The protesters in 

Berkeley attempted to march on the home of Dr. Edward Teller, “Father of the H-

Bomb”, to hold a so-called “War Crimes Tribunal”.316 At Sanford, students 

smashed 50 windows in “protest over renewed bombing in Vietnam”.317 Stones 

damaged the Physics Lecture Hall and the William F. Durand Building for Space 

Engineering and Science.318  

 November 24, 1970 – Anti-War protests continued at both the University of 

California in Berkeley, and at Sanford, for the second day in a row. Afterwards, 

many high school students joined to picket the Stanford Research Institute head-

quarters in Menlo Park.319 

 November 27, 1970 – FBI director, J. Edgar Hoover, while testifying before a 

U.S. Senate appropriations subcommittee, announced that followers of Philip and 

Daniel Berrigan (the priests who were currently in jail for destroying draft records) 

planned to "kidnap a highly placed Government official”.320 The ransom was to be 

"an end to United States bombing operations in Southeast Asia and the release of 

all political prisoners."321 Their militant organization, called the “East Coast Con-

spiracy to Save Lives”, was composed of Catholic priests and nuns, teachers, stu-

dents, and former students. According to Hoover, they also intended to “blow up 

underground electrical lines and steam pipes in Washington, in order to disrupt 

Federal Government operations”.322 323 

 November 30, 1970 – There was a protest march and rally outside the Berkeley 

Municipal Court, in support of two SDS members on trial for “their participation in 

the April 7 ROTC action”.324 Inside, the court was packed with 40 SDS members 
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and Arab students showing their support. Two radical news reporters were arrested 

and one beaten when the Judge ordered the clearing of the courtroom after “the 

spectators broke out laughing and gave the clenched fist”.325 

 December 1, 1970 – Violence and chaos at a protest rally, in Fremont, Califor-

nia, against the visiting South Vietnamese Vice-President Nguyen Cao Ky. Not one 

of the 15 speakers spoke at the rally, because of a police sweep and occupation. 

“Mounted cops were charging up and down California Street to shove on group of 

kids, mostly teenage girls, back on the sidewalk only to have more kids flow out 

into the street again and so on and so on…”326  

 December 6, 1970 – The Weatherman change their name to the Weather Un-

derground, as they release a new Communiqué entitled, “New Morning – Changing 

Weather”.327 In the letter, they write, “belief that armed struggle is the only real 

revolutionary struggle….would become secondary to a return to the mass move-

ment.”328 329 

 December 10, 1970 – The Vietnam Moratorium Committee, so rarely men-

tioned in history books after the fall 1969 protest rallies, announced a “new front 

against the war – a 1971 Spring Offensive to Repeal the Draft!”.330 The new push 

is to ask youths to sign a personal commitment to refuse induction. “It is time we 

take the offensive to defeat the draft. Remember—they can’t jail a generation if 

that generation refuses to be jailed”331  

 December 17, 1970 – The “April Coalition” held a mass meeting, in Berkeley, 

to finalize arrangements for their January 1971 “People’s Convention” for the 

April city elections.332 The coalition consisted of 25 groups such as the campus-

based Sixth of April Movement, Ecology Action, the Hearst community Associa-

tion, and the National Organization of Women.333 

 December 18, 1970 – Potluck supper for all prospective members of a new “Al-

ternative natural Foods Co-operative”.334 The draft by-law proposals included “no 

returns on capital investments and no extra voting privileges for larger invest-

ments.”335  

 December 21, 1970 – Chippewa medicine person Sun Bear founds a new 

“tribe” consisting of Indians and non-Indians.336 “This is an effort on the part of 

                                                 
325 Ibid.  
326 Shit-Kickers vs Ky Stone Kops, In: Berkeley Barb (4-10 December 1970), 2.  
327 DOHRN – AYERS – JONES 2006: 161-162.  
328 Ibid. 
329 No Bangs Fo Bernardine? In: Berkeley Barb (18-24 December 1970), 6.  
330 They Can’t Jail A Generation, In: Berkeley Barb (11-17 December 1970), 3.  
331 Ibid.  
332 April Coalition Rally, In: Berkeley Barb (11-17 December 1970), 5.  
333 Ibid.  
334 Organic Co-OP, In: Berkeley Barb (18-24, 1970), 4.  
335 Ibid.  
336 Bear Tribe … Ripping Off A Generation, In: Berkeley Barb (18-24 December 1970), 5.  



The Counterculture After Altamont 113

 

 

Indian traditional people to reach non-Indians and educate them to share kinship 

with us. In all our beliefs and prophecies, there was a time when this would come 

about. Now we need people who have seen the white way of life, and seen that it 

lacks balance, who are ready to share our way of life instead.”337 In the Hopi 

Prophecies on the end of the world, the Eighth Sign: You will see many youth, who 

wear their hair long (hippies) like my people, come and join the tribal nations, to 

learn their ways and wisdom.338 After this, there is but one more, and then great 

destruction is coming.339 

 In conclusion, to state that the Sixties era ended at Altamont in December of 1969 

is simply preposterous. As the chronology of events of 1970 show, that nothing real-

ly changed the following year after the numerical 1960’s decade ended (in other arti-

cles I will present that this in fact continues for many more years). The same type of 

events and beliefs held by the countercultural movement during the late 1960’s per-

sists. The Vietnam War, and the protests against it, extends well into the next decade. 

The “hippie” lifestyle, and with it the appetite for rock festivals, rock music, sexual 

liberation, experimentation with psychedelic drugs, freedom to explore one’s poten-

tial, freedom to create one’s self, freedom of personal expression, freedom from 

scheduling, freedom from rigidly defined roles and hierarchical statuses increased 

unabated. The clamor for equality, justice, liberation for women, and various racial 

and ethnic groups, such as African Americans, American Indians, Chicanos, and 

Puerto Ricans intensified. While other social movements such as Alternative Medi-

cine, Anti-Nuclear, Environmental, Gay Rights, Organic foods surged.  

 The claim that the Sixties ended at Altamont is in large extent based on several 

misunderstandings, or myths, such as:  

 The 1960’s were a time of hope, unity, and peace for the counterculture (that is 

why violence and chaos signified the end of the Sixties). 

 During the 1960’s the political establishment and the majority culture were 

accepting towards hippies, student radicals, and minority struggles (violence such 

as that at Altamont turned them against the movement).  

 The philosophical basis for the movement from the beginning was solely of 

some variation of Mahatma Gandhi’s belief in non-violent civil disobedience. 

 Woodstock was the opposite of Altamont, the fiction of duality.  

 The first myth that the 1960’s were a time of hope, unity, and peace for the 

counterculture is far from the truth. Altamont was not the first time violence oc-

curred in connection with the movement. It was also not the first time division and 

a loss of optimism arose. Concerning the hippie movement, even during the so-

called “Summer of Love” there were already riots, rapes, and murders. In Sixties 

mythology, the summer of 1967 is when the hippie movement was at its supposed 
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highest and most pure (the First Human Be-In in January 1967 was when most 

people first even heard of them). However, deleted from this first myth of peaceful 

coexistence, are incidences such as on July 9 when peace ‘n’ love hippies physical-

ly attacked tourists who came to observe them in Haight-Ashbury, when the police 

came they fought with the officers.340 To be clear, this was not a unique occurrence 

in the Haight (where the hippie movement began). In fact, there had already been 

similar incidences in this still budding bohemian enclave on January 14, March 26, 

April 2, April 10, April 23, and June 22.341 342 343 344 345 346 Rape, according to the 

hippies themselves, was “as common as bullshit on Haight Street”.347 Printed by 

the Diggers own Communication Company on April 16, 1967 was the following. 

“Pretty little sixteen-year-old middle-class chick comes to the Haight to see what 

it’s all about & gets picked up by a seventeen-year-old street dealer who spends all 

day shooting her full of speed again & again, then feeds here 3000 mikes (mi-

crograms of LSD, 12 times the standard dose) & raffles off her temporarily unem-

ployed body for the biggest Haight Street gang bang since the night before last.”348 

Finally, on August 3, and again on the sixth, found murdered were well-known 

Haight-Ashbury LSD drug dealers John Kent Clark and Superspade, with more 

hippies killed in the following weeks.349  

 The situation with violence at hippie communes and rock festivals around the 

country were no different either. In October of 1967, found murdered were Groovy 

21 and Linda 18, at a Lower East Side New York City “hippie drug party”.350 Ac-

cording to Time magazine, “Groovy tried to defend the girl and was smashed with 

one of the boiler-wall bricks, his face crushed. Linda was rapped four times and 

bashed with a brick.”351 Lastly, there were Rock festivals with large –scale violence 

even before Altamont, these would include Newport ’69 Festival on June 20-22, 

1969; Denver Pop Festival on June 27-28, 1969; New Port Jazz Festival (with rock 

bands included) on July 3-6, 1969.352 353 354 The following was a description of 

what happened at the Denver Pop Festival. “First came a barrage of rocks, then 
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came bottles and beer cans. Those who had crashed the fence successfully at the 

south end of the stadium and were now inside climbed to the top of the grandstand 

and burled objects down on the police below. Political slogans were heard amid the 

shouting, and ALM members who had been passing out leaflets before the disturb-

ance began became part of the unruly crowd. One Police officer was knocked to 

the ground by a large wine bottle, and the police decided that the situation was now 

serious enough to use tear gas. The canisters were shot into the crowd, only to be 

thrown back at the police by brazen members of the throng.”355 

 The second myth that during the 1960s the political establishment and the majori-

ty culture were accepting towards hippies, student radicals, and minority struggles is 

also not true. Violence such as that at Altamont did not turn the average person away 

from the movement; it only reinforced their already negative views about them. The 

common person believed hippies to be decadent, self-destructive, unhealthy, immor-

al, and as a California state assemblyman stated, “potentially the greatest threat to our 

nation’s traditional social structure.”356 In fact, on March 23, 1967, the City of San 

Francisco officially declared hippies “unwelcome.”357 As far as the Vietnam War, 

many ordinary folks supported U.S. involvement giving credence to the “domino 

theory”, a belief if one country fell to communism, then the bordering countries 

would also fall, thus justifying the war.358 As a result, student anti-war activists were 

viewed as unpatriotic, communists, traitors, faggots, and agitators. Some blue-collar 

workers, or “hard hats”, even physically assaulted anti-war demonstrators. The most 

famous “hard hat riot” was in New York City when 200 construction workers broke 

through police lines and injured 73 by beating the “longest haired youths first.”359 

What they considered the most despicable was how “radicals would wave the Viet 

Cong and North Vietnamese battle flags, while burning and urinated on the Ameri-

can flag”.360 Their favorite slogans after watching the riots at the Pentagon in Octo-

ber 1967, university take-over at Columbia in April and May 1968, the violent clash 

at the Chicago Democratic National Convention in August of 1968 (to mention just 

of few) became, “All the way, USA,” and “America, Love it or Leave it.”361 To 

Middle America, the revered Woodstock itself was not a triumph. Instead, for them 

seeing half a million kids, smoking dope, bathing naked and listening to loud rock 

music as an “outrage and an affront to American values of decency and duty”.362 
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 The third myth that the philosophical basis for the movement from the begin-

ning was solely of some variation of Mahatma Gandhi’s belief in non-violent civil 

dis-obedience was never completely true even from the beginning. It is beyond 

question that Martin Luther King emulated Gandhi’s example during the African 

American Civil Rights struggles from 1955 to his death in 1968.363 It is also valid 

that today King is the most famous leader of that era, and even back then, had the 

most national exposure for delivering his famous “I Have A Dream” speech in 

1963, and winning the 1964 Nobel Peace prize.364 Nonetheless, many have argued 

that in the Negro community, it was not King but Malcolm X, and others like Rob-

ert F. Williams, and Ernest “Chilly Willy” Thomas who supported an alternative to 

the pacifist’s strategies of the national civil rights organizations, that had the most 

influence over the black community.365 In his book about the Deacons for Defense, 

Lance Hill wrote that disenchantment with passive resistance was common among 

blacks even during the early years of the movement. They had refused to partici-

pate in nonviolent protests because “they believed that passive resistance to white 

violence simply reproduced the same degrading rituals of domination and submis-

sion that suffused the master/slave relationship.”366 Moreover, that it was difficult 

to live Martin Luther King’s message of nonviolence when the Ku Klux Klan was 

raping black women, burning down negro houses, beating black people to death, 

and bombing black churches in which black little kids died in. As time went on the 

ideology of non-violence, fell further and further out of favor. After 1965, virtually 

scorned was pacifism by the newer and more radical Black Power movement. Rob-

ert F. Williams was perhaps the first to create an armed self-defense unit in the 

black community. In 1957, Williams transformed his local NAACP branch, in 

Monroe, North Carolina, into an armed self-defense unit, made up of former WWII 

and Korean veterans of war.367 He declared that it was time to “meet violence with 

violence.”368 That black citizens unable to receive legal support must defend them-

selves because “the federal government will not stop lynching, and since the so-

called courts lynch our people legally.”369 Another armed self-defense organization 

formed in Jonesboro, Louisiana, in 1964, to protect civil rights activists from the 

KKK.370 Led by Ernest Thomas, by the end of 1966, the Deacons had grown to 

twenty-one chapters, mostly in the states of Louisiana and Mississippi.371 The Dea-

cons “guarded marches, patrolled the black community, to ward off night riders, 
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engaged in shoot-outs with Klansmen, and even defied local police in armed con-

frontations.”372 The rise of white supremacist violence, in response to desegrega-

tion, made armed self-defense a must for most black organizing efforts, especially 

in the South.373 As the years passed, even Martin Luther King began to understand 

the limits of nonviolence to “awaken a sense of moral shame in white southern 

racists.”374 King gave up on Gandhi’s theory of “redemptive suffering”, the idea 

that if one suffers enough violence through nonviolent resistance, that it could 

eventually change the hearts and minds of the perpetrator.375 Moreover, King 

wrote, “I knew that I could never again raise my voice against the violence of the 

oppressed in the ghettos without having first spoken clearly to the greatest purvey-

or of violence in the world today – my government.”376 On October 15, 1966, a 

new group emerged, in Oakland, California, called the Black Panther Party of Self 

Defense.377 It borrowed many of the same self-defense principals, and becomes the 

new vanguard of the movement, not of civil rights, but of African American libera-

tion. Inspired by what Malcolm X stated before his death “the time has come to 

fight back in self-defense whenever and wherever the black man is being unjustly 

and unlawfully attacked.”378 The Black Panther Party started “armed citizens' pa-

trols to evaluate behavior of police officers.”379 Their confrontational, militant, and 

violent tactics included carrying weapons openly and making threats against police 

officers.380 Their chants included, “The Revolution has come, it's time to pick up 

the gun, off the pigs!”381  

 With the rise of armed black liberation radical groups, the mostly white anti-war 

student movement too began to emulate the increasing rhetoric of armed struggle. 

As all aspects of the larger Sixties movements followed the lead of the African 

American civil rights movement, since the early days, their steady rise in the belief 

in violence, effected both student activists and hippies. The 1960s politicos moved 

away from merely protesting to fighting back and finally to “bringing the war 

home.”382 This often translated into the acts of demonstrating, to street fighting, to 

bombing. The Sixties myth that non-violent protests suddenly turned violent at the 

end of the 1960s decade, which signaling the end of the Sixties era, is not true. 
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There always was a violent element to the Sixties. Relating this to the civil rights 

movement, according to Hill, “The myth posits that racial inequality was disman-

tled by a nonviolent movement….In this narrative Martin Luther King Jr. serves as 

the moral metaphor of the age while black militants-advocates of racial pride and 

coercive force-are dismissed as ineffective rebels who alienated whites with Black 

Power rhetoric and violence.”383 Hippies too moved increasingly away from flow-

ers and beads of 1967, to images of armed survivalists in the country by 1969, as 

portrayed by the “Déjá Vu” album cover of Woodstock artist Crosby Stills Nash 

and Young (released on March 11, 1970).384 385 On the other hand, some original 

hippies, like the Diggers, were never as benign and transcendental as the so-called 

flower children.386 In fact, Emmett Grogan, the leader of the Diggers, talked of 

“revolution of violence” to come, as early as the spring of 1967.387 By the end of 

1967, a new type of hippie arose calling itself the Yippies.388 They were a cross 

between the flower type hippies, and the new political white revolutionaries in 

gauging in radical politics.389  

 The fourth myth that Woodstock was the opposite of Altamont is a fiction of 

duality that did not exist. Woodstock and Altamont being polar opposites was a 

mass media-generated parable.390 “Woodstock is peace and love, the triumph of 

Woodstock Nation (the peak of the Sixties). Altamont is guns, drugs and the end of 

the world (the end of the Sixties). But in reality they were….the same fuck-ups, the 

same cast of characters.”391 Woodstock was no more peace and love than Altamont 

was. The two events were not much different; accept that Woodstock was better 

planned and luckier. Woodstock could have just as easily turned into a disaster as 

Altamont (in fact it was a sort of disaster zone with traffic jams, lack of food, wa-

ter, medicine, electricity, sewerage problems).392 “In one sense, Woodstock had 

been a success for what didn’t happen – more than 400,000 young people had con-

gregated and it did not lead to mass rioting or destruction.”393 However, Wood-

stock did have its share of other problems too. To begin, it only became free once it 

was overrun by “unruly” ticketless gatecrashers, “but its commercial origins are but 
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a footnote in its mythology.”394 Many who were actually at Woodstock describe 

their experience as not all peace, love, and fun (just as Altamont was not all con-

flict, hate, and misery). A former assistant Attorney General of the State of New 

York said, “Instead of the widespread notion of joy and an outpouring of goodness, 

the people I met told tragic stories of lack of consideration, nonexistent sanitation 

… fear and pain.”395 Many of the countercultural musicians performing at Wood-

stock also agreed. Barry Melton of Country Joe and the Fish said, “When they tell 

me it was great, I know they saw the movie and they weren’t at the gig.”396 Jerry 

Garcia of the Grateful Dead remarked, “Woodstock was a bummer. It was terrible 

to play at…”397 While Janis Joplin stated soon after Woodstock, “I can’t relate to a 

quarter of a million people.”398 Trouble simmered throughout the festival, but ma-

jor catastrophes miraculously averted. Because of the heavy rains and winds, the 

stage was close to collapsing.399 Faulty grounding shocked musicians when touch-

ing their instruments.400 With the crowd growing restless, performers were per-

suaded to play impromptu sets to avert riots.401 Everywhere there were thousands 

of people suffering from the ill effects of drugs.402 When gangs of Black Panthers 

and Hell’s Angels arrived on motorcycles, and acted tough, needing extra caution 

they came close to confrontations.403 Moreover, Abbie Hoffman, veteran of the 

1968 Chicago Convention riots, gatecrashed the festival with his fellow Yippie 

activist’s intent on “liberating Woodstock from the hippie capitalists.”404 On the 

third day of the “peace” festival, Hoffman walked on stage during The Who's set 

and tried to make a political speech to only get hit on the head by Pete Towns-

hend’s guitar.405 “I think this is a pile of shit while John Sinclair rots in prison,” 

Hoffman shouted. “Fuck off my stage,” screamed The Who guitarist, “The next 

person that walks across the stage is going to get killed. You can laugh but I mean 
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it.”406 In the meantime, the militant group, the Motherfuckers, torched a hamburger 

van, also protesting hippie capitalism.407 Later, someone pulled a gun on Wood-

stock promoter Artie Kornfeld in the backstage area. "I was chatting to David 

Crosby and Stephen Stills when this crazy revolutionary dude suddenly appears 

and sticks a gun to my forehead," asserted Kornfeld, “He said I'm going to blow 

you away, you fuckin' hippie capitalist pig!”408 A roadie jumped on the person and 

saved his life.409 In the end, thousands at Woodstock sustained injuries (mostly cuts 

from stepping on barbed wire and glass barefoot), and three people died, only one 

less than later at Altamont.410 411 One person died of a heroin overdose; another run 

over accidentally by a tractor, while a third festivalgoer died of a ruptured appen-

dix. Nonetheless, with most of the negativity at the Woodstock festival deliberately 

brushed aside, it seemed that only negativity could describe Altamont. 

 Interestingly, movies were made of both events released in 1970. While the 

Woodstock film created an incredibly positive image of the summer festival, the 

“Gimme Shelter” Altamont film (about the Rolling Stones 1969 U.S. tour) ironical-

ly left one with a prophecy of doom. As the Woodstock movie conjured up child-

like idealism, Gimme Shelter distorted the complete understanding of what hap-

pened at Altamont. The pessimistic exaggerations were not by accident. According 

to the New York Times, Rolling Stone magazine, and Variety, the Maysles Broth-

ers and Charlotte Zwerin (who directed the film) applied techniques that fictional-

ized the Altamont event.412 By using “Direct Cinema” methods, they shaped the 

reporting of events.413 The previously mentioned magazines, in fact, criticized the 

three for exploiting the murder to their economic advantage.414 In the Gimme Shel-

ter film, the filmmakers “construct a narrative to lead inexorably to the murder,” by 

not adhering precisely to the chronology of events of the festival.415 Examples in-

clude the Flying Burrito Brothers playing before the Jefferson Airplane in the film, 

when in reality they played after them. However, in order to show the mounting 

tension and violence, the movie “situates the Jefferson Airplane’s set, in which 

singer Marty Balin was knocked out by an Angel when he jumped into the crowd 
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to stop a fight, after the Burritos.”416 Furthermore, the movie makes it appear that 

the Rolling Stones opened their set with the foretelling “Sympathy for the Devil,” 

which again is not accurate, that was the third song played.417 Finally, the movie 

makes it appear that Altamont concluded with Meredith Hunter’s stabbing at the 

end of “Under My Thumb,” which it did not.418 The movie ends with complete 

despair, and end to the Sixties. In reality, the Rolling Stones went on to play eight 

more songs, and as many claim, gave one of their greatest performances ever.419 

Nearly an hour later, at the end of the concert performance, the live audio produced 

of the Altamont festival, reveals a thrilled, enthusiastic audience laughing, shout-

ing, completely enjoying themselves, in seemingly good vibes. Mick Jagger finish-

es the show by saying goodbye to the crowd “were going to kiss you good bye, and 

we leave you to kiss each other good bye, and we will see you again, alright, kiss 

each other goodbye, sleep at night.”420 This surely does not fit the image of how all 

was death, hate and panic. After the film’s original release, its distortions made 

Altamont even more notorious then ultimately the murder itself.421 The myth fabri-

cated, it secured the festival’s bad reputation as marking the end of the Sixties.  

 To end, it would seem peculiar to consider the Woodstock and Altamont rock 

festivals as opposite bookends from one another. The events were less than four 

months apart. How could an event be considered the height of an era, while the 

other as its end in such a short time interval? Many of the same people were in-

volved in both events. The answer lies in myth making. The chaos and murder at 

Altamont was ultimately overstated, and made unique, while Woodstock had all its 

flaws white washed from its blemishes. The whole Sixties era can be fit into this 

understanding. The early 1970s are not something to be labeled as not belonging to 

the Sixties era because of increased violent radical behavior. As the 1960s should 

not to be cleansed and idealized as some kind of peaceful time. In this article, I 

showed how the version of the sixties (seen often in films today) in which the mass 

of youths took drugs, defied society and the establishment, listened to hard rock on 

free form radio and wore long hair took place even during 1970. During the first 

several years of the 1970,’s the counterculture continued and found strength, 

though eventually coopted, de-politicized, and mass-marketed to youth by the es-

tablishment. “By 1973, the typical American college student more closely approx-

imated this profile (of the Sixties counterculture), and it is clear that the inspiration 

for this model was the countercultural elite of the 1960's.”422 Nothing ended at 
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Altamont in December of 1969, not the war in Vietnam, not the protests again im-

perialism, not the back to the land hippie communal movement, not black libera-

tion, not women’s liberation, not the concern for the environment, nothing that 

emerged from the second half of the 1960s counterculture – key players agreed. 

Ralph “Sonny” Barger, leader of the Hell’s Angels wrote, “All that shit about 

Altamont being the end of an era was a bunch of intellectual crap. The death of 

Aquarius, Bullshit, it was the end of nothing.”423 Mick Jagger of the Rolling 

Stones, “It’s all so wonderfully convenient (that Altamont was the end of an era) 

things aren’t quite as simple as that.”424  
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The Hell’s Angels Have Never Been Hippies 

LOUIS JUNGMAYER 

The 1969 Altamont Rock Festival has been called the event which signaled the end 

for the countercultural sixties area in America. The hippie (and the New Left) 

dream of creating a better world, supposedly, got shattered because of the havoc 

caused by the Hell’s Angels motorcycle club while hired to guard the stage.1 The 

Angels beat up concertgoers throughout the day and stabbed to death one person 

who had a gun, this all at a gathering of thousands, who saw themselves “as har-

bingers of a new age based on peaceful coexistence”.2 Many historians seem to 

agree with author Todd Gitlin’s statements, that Altamont “burst the bubble of 

youth culture’s illusions about itself” and “had witnessed the famous collectivity of 

a generation cracking into thousands of shards”.3 The fact that young idealists em-

phasizing peace and love of one’s brother, realizing that there were both good and 

bad in and around their movement (to change the world and liberate themselves) 

seemed like a startling new discovery.4 Nonetheless, the notion that the sixties 

counterculture “really” ended at Altamont is a myth. While Altamont did signify, 

for some, a sort of awakening to the fact that their youth culture was not made of 

perfect people (and that there were severe differences of opinion) one could argue 

that this was nothing new and that there had been a continual awakening or disillu-

sionment over the years for those involved.5 As for the fragmentation of the sixties 

generation (leaving out the enormous fact that those who made up the countercul-

ture were but a small part of their own generation) one must question if the term 

“counterculture” (as popularly used) was ever in reality meant to signify a unified 

entity in the first place. To state such an assertion, one would have to claim, for 

example, that the Hell’s Angels (who caused most of the problems at Altamont) 

and the “hippies” in the audience were like-minded. This off course could not be 

further from the truth. While the Angels had indeed hung around the hippie scene 

for several years, and both groups were attracted to each other for various reasons, 

they represented very different worlds holding diametrically opposing views con-

cerning: hierarchy, rules, discipline, Vietnam War, racism, sexism, and violence.6 

The hippie youth culture believed in creating a world of peace, love, and no war. 

This contrasted with the Hell’s Angels belief in the necessity of physical, brutal, 
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retaliation and confrontation to make right some supposed wrongs.7 For the Hell’s 

Angels beating people bloody was a frequent reality.8 As a result, the Altamont 

rock festival can in no way symbolize the end of the sixties based on the Hell’s 

Angels behavior on that day, because they who created the violence did not believe 

in the Age of Aquarian philosophy of peace.9 The truth was that the Hell’s Angels 

were not really part of the counterculture. 

 The Hell’s Angels, to begin with, predated the sixties hippie counterculture by 

many years, first forming in Fontana and San Bernardino, California in 1948.10 The 

outlaw motorcyclist phenomena in general had existed on the American landscape 

for at least since the end of WW II, getting their first taste of national recognition 

in Hollister, California in 1947 with the 4th of July celebrations and motorcycle hill 

climb, that attracted cyclists and clubs from all over the state.11 The event turned 

into “40 hours of lawlessness and a drunken take-over of the town by rowdy mo-

torcyclists”, and which was the origin of the Marlon Brando/Lee Marvin film The 

Wild One (1953).12 Unlike the later more docile hippies, throughout the 1950s and 

early 1960s, violent incidents in various California towns involved clashes between 

townspeople, law enforcement and the growing “outlaw” motorcycle club subcul-

ture.13 The “1%er” patch worn by Hell’s Angels (as legend has it) was inspired by 

the American Motorcycle Association (AMA) claims that 99% of motorcycle rid-

ers were law abiding citizens, and so they became the other 1%, who disregarded 

the law.14 Eventually, the Federal Bureau of Investigation, and the Canadian Secu-

rity Intelligence Services, classified the Angels as one of the "big four" motorcycle 

gangs, contending that members carry out widespread violence, drug dealing, traf-

ficking in stolen goods, and extortion (and later murder).15 

 The name “Hell’s Angels” (as opposed to the more positive hippie names such 

as heaven, bliss, love, beauty, earth, truth, etc.) was believed to of been inspired by 

the common historical use, in both world wars, to name squadrons or other fighting 

groups with death-defying names.16 Born of war instead of peace, one America 
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squadron of P-40s in Burma and China, in fact, did call themselves the “Hell’s 

Angels”.17 While the notion that former pilots, bored with middle-class life, made 

up the original motorcycle club seems not to be true, some cite returning wartime 

bike riding veterans as the beginning of “outlaw motorcycle types” during the late 

1940’s.18 After WWII, both the aggressive spirit of war and combat and the look – 

leather bomber jackets, flight goggles, and long scarves remained.19 Not surprising-

ly, the Hell’s Angels over the years (again contrary to the hippie anti-war counter-

culture) very much did support the military efforts of the United States govern-

ment, including the Vietnam War.20  

 The two Hell’s Angels chapters most associated with the Altamont rock festival 

fiasco, started in the 1950’s in San Francisco and Oakland, California.21 Told by 

existing chapters in other cities about how a motorcycle club should and should not 

be. Procedures many borrowed from the Army were set-up: meetings, dues, rules and 

regulations.22 Unlike hippies, the Hell’s Angels were not very inclusive of who could 

join them, nor very accepting of other motorcycle clubs in the area. One group vio-

lently run out of California, after a nasty turf war, was a motorcycle club called the 

Gypsy Jokers.23 Similarly, another motorcycle club, called the Diablos, disbanded 

after the Angels terrorized them in a series of stompings, beatings and chain-

whippings.24 The Hell’s Angels showing no signs of brotherly love hunted them 

down one by one and “did them in”.25 In complete opposition to the hippie counter-

culture, they were young toughs loving a street-fight, swinging chains and big 

wrenches, using knives, and displaying no mercy.26 The Hell’s Angels motorcycle 

club gained mass notoriety by the mid-1960’s due to their involvement in many high-

ly publicized run-ins with the law and rival biker gangs. Sensational articles began to 

appear about motorcycle gangs over running California with names such as: Coffin 

Cheaters, Comancheros, Galloping Gooses, Gomorrah, Iron Horsemen, Nightriders, 

Presidents, Question Marks, Road Rats, Satan’s Slaves, Stray Satans. No matter, 

according to town folk throughout the state, the most hard core and “rottenest motor-

cycle gang in the whole history of Christendom” were these Hell’s Angels.27 With 

                                                 
17 Hell’s Angels. http://en.wikipedia.org/wiki/Hells_Angels (March 2, 2011)  
18 BARGER, RALPH „SONNY”: Hell’s Angel: The Life and Times of Sonny Barger and the Hell’s Angels 
Motorcycle Club, New York, Harper, 2001. 29.  
19 Ibid.  
20 Hell’s Angels – A Strange And Terrible Saga Of The Outlaw Motorcycle Gangs. http://nader-
library.com/huntert.hellsangels21.htm (March 4, 2011)  
21 CURRAN, TOM: Ralph “Sonny” Barger: An Outlaw’s Tale Of Harleys, Highways & Hell. 
http://www.ignitionnation.com/profiles/blogs/ralph-sonny-barger-an-outlaws (March 23, 2011)  
22 BARGER 2001: 31.  
23 Ibid., 35.  
24 Hell’s Angels. http://www.enotes.com/topic/Hells_Angels#History (April 3, 2011)  
25 THOMPSON 1967: 10.  
26 Ibid., 106.  
27 Ibid., 5.  



126 Louis Jungmayer

 

 

almost all, its members having a long police record including offenses such as vehi-

cle theft, assault and battery, burglary, rape, narcotics, and public cunnilingus.28  

 By late 1964, California Attorney General Thomas C. Lynch began an investi-

gation concerning the Hell’s Angels motorcycle gang, after public outcry following 

a notorious Monterey incident allegedly involving the rape of minors (described 

later).29 A fifteen-page report released, in March 1965, profiled their activities over 

the previous ten years. From 104 California sheriffs, district attorneys and chiefs of 

police, Lynch amassed a mountain of evidence against the Hell's Angels, the thrust 

of which showed that the group had more than lived up to its “sinister moniker” of 

being angels from hell.30 The “bikers” described as being tough, mean, and “poten-

tially as dangerous as a pack of wild boars.”31 According to 1965 figures, the police 

counted 463 Hell's Angels: 205 around Los Angles and 233 in the San Francisco-

Oakland area. Among them, they boasted 874 felony arrests, 300 felony convic-

tions, 1,682 misdemeanor arrests, and 1,023 misdemeanor convictions.32  

 In the section of the Lynch report entitled Hoodlum Activities, the following 

occurrence provides just one example of how the Hell's Angel belief in total retal-

iation had made them both a terrifying law onto themselves, and a far cry from the 

spirit of peace and harmony of the hippies. As told, on November 4, 1961, “a San 

Francisco resident driving through the town of Rodeo, struck a motorcycle belong-

ing to a Hell's Angel parked outside a bar. A group of Angels pursued the vehicle, 

pulled the driver from the car and attempted to demolish the rather expensive vehi-

cle. The bartender claimed he had seen nothing, but a cocktail waitress in the bar 

furnished identification to the police concerning some of those responsible for the 

assault. The next day it was reported to officers that a member of the Hell's Angels 

gang had threatened the life of this waitress as well as another woman waitress. A 

male witness who definitely identified five participants in the assault including the 

president of Vallejo Hell's Angels and the Vallejo Road Rats told officers that be-

cause of his fear of retaliation by club members he would refuse to testify to the 

facts he had previously furnished.”33 While the Angels often claimed that they 

don't start trouble, their idea of provocation was dangerously broad, and their big-

gest problem was that nobody else seems to understand it, leading to incidences 

like at Altamont where they got into fistfights all day.34 When anyone got into an 

argument with the Hell’s Angels, one could generally count their chances of 

emerging unscathed to be small. In that 1961 incident, one of the Angels declared, 

"I smashed his face, he got wise. He called me a punk. He must have been stu-
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pid."35 Even dealing with them personally, on the friendliest terms, wrote Hunter S. 

Thompson, you can “sense their hair-trigger readiness to retaliate.”36  

 According to the Lynch report, the favorite activity of the Hell’s Angels seemed 

at times to include terrorizing whole towns.37 One story in the report described what 

happened in the town of Porterville, California (pop. 7,991) in September of 1963 

after the Hell’s Angels roared in on their "chopped hogs" (customized Harley-

Davidson machines). By Saturday evening they had assembled in the center of the 

city. Most of them started to drink in the local bars and became obnoxious and vul-

gar. They stood in the middle of the street, where they stopped vehicles, opened car 

doors and attempted to pet and paw female passengers in the automobiles. The 

women who accompanied the group lay in the middle of the street, where they went 

through suggestive motions. At about this time, some half-dozen motorcyclists in-

vaded a bar and brutally beat an old man and attempted to abduct the barmaid. 

Shortly thereafter some dozen motorcyclists went to the local hospital, where they 

pushed in every door of the hospital looking for the victim of the beating.38 

 While the sexually lewd conduct of the Hell’s Angels might not seem that dif-

ferent from the hippies, the ethic of vengeance was diametrically opposite. For 

example, on September 19, 1964, a large group of Hell's Angels converged on a 

bar in the South Gate (Los Angeles County), “parking their motorcycles and cars in 

the street in such a fashion as to block one-half of the roadway. They told police 

later that three members of the club had been recently asked to stay out of the bar 

and that they had come to tear it down.”39 Upon their approach the bar owner 

locked the doors and turned off the lights, and while they did not enter, the Angels 

demolished a cement block fence outside. After the police arrived, the Hell’s An-

gels reluctantly left the city after ordered to do so. Nonetheless, as they were leav-

ing, several threatened to come back and obliterate the bar. The ethic of total retali-

ation once again contrasted completely with the hippie countercultural ideals of 

peace, love, understanding, and forgiveness. One member of the Angels stated that, 

“If you're asked to stay out of a bar, you don't just punch the owner; you come back 

with your army and destroy the whole edifice.”40 Similar patterns of destructive 

behavior, along with rape complaints, and assaults on citizens who dare to talk 

back, made up the bulk of the Lynch report.41  

 More than any event, however, it was the previously mentioned Monterey mo-

torcycle run incident, during the 1964 Labor Day weekend, marred by violence and 

rape charges that transformed the Hell’s Angels image to menacing savages, and 
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made them known to a wider audience.42 The Labor Day weekend newspapers all 

over California gave front-page reports of a “heinous gang rape in the moonlit sand 

dunes” near the town of Seaside on the Monterey Peninsula.43 Two girls, aged 14 

and 15, were allegedly taken (charges were dropped for lack of evidence) from 

their dates by a “gang of filthy, frenzied, boozed-up motorcycle hoodlums called 

Hell's Angels,” and dragged off to be "repeatedly assaulted".”44 A deputy sheriff, 

summoned by one of the dates, said he “arrived at the beach and saw a huge bon-

fire surrounded by cyclists of both sexes. Then the two sobbing, near-hysterical 

girls staggered out of the darkness, begging for help. One was completely nude and 

the other had on only a "torn sweater".”45 What happened that weekend would 

make them notorious for being “rumbling barbarians looking for young woman to 

gang bang, and scores to settle?”46 These stories exaggerated or not, got the Hell’s 

Angels publicity, and put them into the limelight.  

 On March 15, 1965, the releasing of the Lynch report, marked the end to ano-

nymity for the Hell’s Angels and other outlaw clubs collectively.47 The Attorney 

General’s report became the basis of most of the initial information that the press 

had to go on concerning the clubs, as can be seen in many of the magazine articles 

released during that time, which quote and cite Lynch’s report. The May 17, 1965 

issue of The Nation in which Hunter S. Thompson’s influential article called "The 

Motorcycle Gangs, Losers and Outsiders" appeared only two months later, and 

combined with the Lynch report, started the ball rolling as far as national attention.48 

Quickly, another incident kept the cyclists subculture in the news, the Weirs Beach 

riots in Laconia, New Hampshire. It took place on June 19 and 20th, 1965, during 

the 44th Annual New England Tour and Rally, and this too made the national head-

lines, including Life magazine.49 On that occasion, arrested were thirty-four cyclists, 

while injured were 70 people fighting the police.50 Until then the outlaw motorcycle 

clubs had been a West Coast phenomenon, but by 1966, they had reached the peak 

of their media coverage, and had become rebel antiheroes to some all across the 

country.51 In effect, the onslaught of numerous magazine and newspaper articles put 

the images of outlaw motorcyclists like the Hell’s Angels in the forefront of popular 

culture, and imagination of the then budding youth counterculture.  

 For some who would later make up the sixties counterculture, as children, their 

initial views about Hell’s Angel types were already being shaped by 1950’s pop 
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culture.52 A biker archetypal image portrayed them as individualistic heroes, which 

incorrectly linked them with other early countercultural rudimentary elements of 

the period.53 Through The Wild One, the future members of the counterculture 

were duped into believing that all bikers were fashioned from the same mold as 

Marion Brando's hip character Johnny, a sullen individualist who bucks the ultra-

conformity of 1950s America.54 It would take several negative encounters with the 

Hell's Angels in the 1960s for the hippie counterculture to understand that this as-

sumption was very incorrect. One striking example of the linking of the two groups 

comes in the form of a scene from The Wild One in which members of a biker 

gang called the Black Rebels converse with an elderly bar owner. The bikers con-

fuse the old man with an array of slang meant to evoke the language of the jazz 

musicians and the Beat poets of the era.55 While a case can be made for the Beats 

being the originators of what would later be called the counterculture, they were in 

no way connected to the outlaw bikers of the 1950s, and outlaw bikers almost defi-

nitely did not speak in this type of lingo.56 A different type of example of linking 

bikers with the Beats comes from rock n’ roll musicians like Gene Vincent (1956 

top ten hit “Be Bop A Lula”) and even early Bob Dylan (before being famous) who 

performed in black leather in an effort to once again mimic the image of a biker 

inspired by The Wild One movie.57  

 Another inaccurate depiction of bikers as heroes against the establishment had 

to do with imagining them as being some sort of modern Wild West outlaws.58 The 

1950’s was the heyday for movies about the old American wild west. According to 

a later day president of the Ventura Hell’s Angels, George Christie, explained the 

romanticism of the Angels as the “desire for non-bikers, hippie or otherwise, to 

recreate such nonconforming western outlaws as Jesse James, Billy the Kid, and 

Doc Holiday".59 Throughout the 1960s, the counterculture, with the rest of Ameri-

ca, was fed the image of the biker as the new American outlaw through dozens of 

so-called Biker movies. These movies had the same misleading effect on the coun-

terculture as The Wild One did in the 1950s when they were children, but unlike in 

The Wild One, the bikers in these movies were portrayed usually as Hell's Angels. 

These films, often set in the deserts of the American southwest, relied so heavily on 

the image of the frontier and the outlaw figures of the "old west", that they called 
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these movies “biker-westerns”.60 These low-budget films held religiously to a 

standard plot revolving around the plight of an individualist biker who (like the 

hippies and student radicals) battles against conformity and modern society.61 

 Not surprisingly then, starting in the mid-1960’s, both California hippie flower 

children, and student intellectuals, saw the Hell’s Angels and other bikers, as fel-

low rebels against the establishment, and allowed them to “hang-out” with them at 

such early countercultural events as Ken Kesey's "acid tests" and the Human Be-

In.62 Many members of the counterculture, who saw the Angels as being similar to 

the “violent and independent yet goodhearted bikers romanticized in The Wild 

One,” envisioned the Angels as their protectors from the establishment.63 Sixties 

popular culture continually fueled the counterculture's belief in the supposed link 

between Angels and themselves with movies such as 1969's Easy Rider, which 

portrayed bikers as little more than “motorized hippies.”64 Yet, it was Kesey, more 

than anyone, who first got the Hell’s Angels to associate with the counterculture by 

inviting them to his LSD parties. 

 The invite was during the summer of 1965, the year that the sixties countercul-

ture began to emerge in earnest. It was the first big year of the Vietnam War, folkies 

were turning electric, younger “New Beatniks” (soon to be called hippies) were 

beginning to gather in Haight-Ashbury part of San Francisco, and the Hell’s Angels 

at their “notorious all-time high” were celebrities in California.65 As mentioned, 

intellectuals around San Francisco, particularly at Berkeley, at the University of 

California, were including the Hell’s Angels into the equation of “Alienation” and 

“a generation in revolt”.66 While this idea of motorcycle outlaws was not consistent 

with reality, and the Angels themselves “did not understand their own new image of 

being symbolic heroes to people with whom they had almost nothing in common”, 

they were eager to gain access to a “whole new reservoir of women, booze, and 

drugs.”67 At Ken Kesey’s Merry Pranksters hideout, there were plenty of all three! 

 Freelance Journalist Hunter S. Thompson, introduced Kesey to a group of 

Hell’s Angels in July of 1965. The Hell’s Angels were said to be “as impressed 

with Kesey as he was with them”, and in August were invited to Kesey’s first ever 

“Acid Test” which was held at his home in La Honda, California.68 Nobody knew 
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what to expect, Hunter thought it might be a disastrous mix since the Hell’s Angels 

had never tried LSD.69 Kesey posted a sign on his gate saying “The Merry Prank-

sters welcome The Hell’s Angels” which surprised the Angels as it was perhaps the 

first time that anyone wanted to befriend them.70 The party was wild and loud with 

people dancing half-naked to “rock-‘n’–roll sounds piped out through the trees 

from massive amplifiers, reeling and stumbling in a maze of psychedelic lights”.71 

Many of the Angels were posturing and defensive until they got drunk, while some 

never got over the idea that they were “going to be challenged and whipped on at 

any moment.”72 As a group, the Hell’s Angels eventually realized that most people 

at the party were too “stoned out of their heads” on LSD to be much concerned 

about the Angels.73 This lack of spotlight put them at first a bit off balance, a little 

less confident, and mellower. 

 The parties usually went for two days and two nights. There was little optimism, 

at first, on the part of many about these “LSD orgies”, some worried about what 

might happen when the “violence and rape worshiping, and swastikas wearing 

Hell’s Angels would mix with a crowd of intellectual hipsters, Marxist radicals and 

pacifist peace marchers”.74 Indeed many who came to these parties were “made 

fearful” and they never came back.75 Even the Pranksters were uncertain about the 

Angels at the first party and had noticeably less LSD. Then, once the “threat of vio-

lence seemed to fade”, there was acid in great abundance.76 The Hell’s Angels used 

it cautiously at first, but after several Kesey parties they began to eat LSD as often 

as they could get their hands on it.77 Contrary to expectations, most of the Angels 

became peaceful on acid.78 With a few exceptions, it made them much easier to get 

along with then normally. The acid dissolved many of their conditioned reflexes. 

There was less of a readiness to fight, that usually pervaded their attitude towards 

strangers. For a while, the aggressiveness went out of them; they lost the quality of 

“wild animals sensing a snare”.79 Some went into, “long fits of crying and wailing, 

babbling incoherent requests to people nobody else could see.”80 Others fell into 

“catatonic slumps” and said nothing for hours at a time, “then sprang to life again 
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with tales of traveling to distant lands and seeing incredible sights, or went off into 

the woods and became panic-stricken screaming for help until somebody led him 

back to the light.”81 Yet some had an uneasy feeling that it was a “lull before the 

storm”, that sooner or later, the whole party would be “razed by some kind of hell-

ish delayed reaction”.82 One Hell’s Angel did try to strangle his “old lady” on 

Kesey’s front porch.83 While the philosophy of the Acid Tests was that of “We are 

all One” and so everyone could and should hang out together in these altered states 

of awareness, “dropping acid with the Angels was an adventure”. 84 Keeping com-

pany with an Angel lent a feeling of menace, similar to being with a tiger and not 

knowing when it will strike. After three or four months of “chronic overindulgence 

on acid”, most of the Hell’s Angels began to taper off the drug, or had quit com-

pletely.85 Nonetheless, quickly finding their own sources of LSD, they would soon 

sell it to Ken Kesey.86 In the meantime, Kesey after several highly publicized public 

Acid Tests (from the fall of 1965 to the spring of 1966) held in various places 

around California, served time in prison for the possession of marijuana (which for 

the Angels was a badge of honor and made them respect Kesey even more).87  

 Throughout 1966, and peaking during the summer of 1967, the new countercul-

ture began to gather and grow dramatically in the Haight Ashbury district of San 

Francisco.88 The Hell’s Angels thanks to Kesey were already familiar with this new 

scene. Always on the lookout for new action, began to linger around the hippie 

flower children, which became the hippest place to be for the whole nation’s 

young. Accepted in the environment of “do your own thing”, the Angels became 

fixtures playing the role of “another heavy fraternity,” similar to the more political-

ly minded anarchist group the Diggers.89 The slang “heavy” was not in the least 

positive, as it meant to be “troublesome or threatening”.90 Nonetheless, the Hell’s 

Angels during this period seemed to of been around all of the most influential 

counterculture leaders and events. Some of the Hell’s Angels would drop over 

Michael Bowen‘s place, the renowned artist who co-founded the underground 

newspaper the San Francisco Oracle, and was the primary organizer for the first 

Human Be-In.91 They were friends with beatnik-hippie poet Michael McClure.92 
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Although not allowed to wear their colors, they attended the legendary concerts at 

Bill Graham’s Fillmore Auditorium.93 In the streets, they often participated in pa-

rades, guerrilla theaters, and riots. During the “death of money now” party, notori-

ous Hell’s Angel Hairy Henry Kot (recently released from San Quentin prison) was 

arrested with fellow Angel Chocolate George Hendricks for disturbing the peace.94 

In this case, the hippies marched to the Park Police Station chanting “Free the An-

gels” “Free the Angels” to demand their release.95 The president of the San Fran-

cisco chapter of the Hell’s Angels, Angel Pete, reciprocated by putting on a free 

New Year’s Day party to bring in 1967.96 

 On the other hand, the reality between the hippies, student activists, and the 

Hell’s Angels in Haight-Ashbury or other places were not always harmonious or 

integrated. While most of the counterculture believed in love, compassion, and 

equality, the Hell’s Angels in many cases did not see hippies and others as equals 

in return, and often would judge those who they did not like and pushed them 

around. There were many incidences, even during the 1967 Summer of Love, in 

which the Hell’s Angels would brutally beat those they did not fancy including 

peace marchers.97 The relationship between the Hell’s Angels and the countercul-

ture always seemed unstable. While the hippies at times had a softening effect on 

the Angels, they too often would revert to their primary instincts of violence. 

Moreover, the strict membership requirements always separated the Hell’s Angels 

from other rebellious elements. To them all comparisons to other groups were ei-

ther presumptuous or insulting. “There’s only two kinds of people in the world,” 

explained the Hell’s Angels, “Angels, and people who wish they were Angels.”98 

 A first shocking incident (and an early would be reality check concerning the 

Hell’s Angels relationship with the counterculture) was during an early anti-war 

peace march in 1965. On October 15, after a teach-in at the UC Berkeley campus, 

around 15,000 mostly students (but also a busload of Ken Kesey and his Merry 

Pranksters) attempted to march to the Army induction center in neighboring Oak-

land, California.99 At the city line, the protesters could see about 400 Oakland po-

lice in riot gear blocking the way. After negotiation, the march proceeded to Oak-

land Civic Center Park instead, where the teach-in was continued and another 

march called for the next day.100 The following day, about two to five thousand 

marchers returned (About 100 had remained in the park overnight) but were 
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stopped at the Oakland City line by the police. The police asked the protestors to sit 

down in the street to avoid violent confrontations. Just when beat poet Allen Gins-

berg began chanting "Hare Krishna" at the front of the march, the Hell's Angels 

motorcycle gang appeared, and began ripping down banners, attacking protestors, 

yelling, "Go back to Russia you fucking communists!"101 When the Angels threat-

ened to attack the next peace march scheduled for mid-November, Ginsberg, Kesey 

and his Pranksters quickly visited the home of Oakland Hell’s Angels president 

Sonny Barger to discuss the situation and share some LSD with Barger and his 

friends.102 According to hipster legend, “by dawn the two groups had chanted to-

gether”, and all was all right.103 Nonetheless, after the LSD had worn off, the Hell’s 

Angels were already changing their minds.  

 During the coming weeks, Neal Cassidy, Ginsberg, Kesey, and others spent 

much time trying to persuade Barger and his people not to attack the marchers. The 

hipster leaders tried to explain to the Angels that that cops were just using them, 

and that the “secret Right Wing money” given to them had “temporarily turned 

their heads.”104 That the Hell’s Angels beating peace demonstrators was just a mis-

understanding, and that they would “adjust their allegiance just as soon as they 

knew the score.”105 On the Wednesday before the march, another meeting took 

place, “a lot of LSD was taken, and foolish political discussion was resolved by 

phonograph voices of Joan Baez and Bob Dylan, all concluding with the whole 

group chanting the text of the Prajnaparamita Sutra, the Buddhist Highest, Perfect 

Wisdom Sermon.”106 The outlaws had never met anyone quite like Ginsberg who 

they considered otherworldly. “Man, you shoulda been there when he told Sonny 

he loved him,” said Terry one of the Angels, “Sonny didn’t know what the hell to 

say.”107 The Angels never really understood what Ginsberg meant, but his “unnerv-

ing frankness”, and the fact that Kesey liked him, gave them second thoughts about 

attacking a march that he obviously considered a Right thing to do.108 Nevertheless, 

the Angels remained ambivalent. Despite Ginsberg’s pleas, Sonny Barger was still 

telling others on how he was going to meet the peace march with “the biggest 

bunch of outlaw bikes anybody ever saw in California.”109 Allen and his friends 

meant well, he said, but they just “didn’t know what was happening.”110 So it came 
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as somewhat of a surprise when, on November 19 – the day before the march – the 

Angels called a press conference to announce that they would not show up the next 

day. Their explanation was written in a mimeographed press release. “Although we 

have stated our intention to counter demonstrate at this despicable, un-American 

activity, we believe that in the interest of public safety and the protection of the 

good name of Oakland, we should not justify the Vietnam Day Committee by our 

presence – because our patriotic concern for what these people are doing to our 

great nation may provoke us to violent acts and that any physical encounter would 

only produce sympathy for this mob of traitors.”111  

 The goal of bringing the Hell’s Angels and other motorcycle gangs into the coun-

terculture was from the beginning a lot more complicated than the hipsters realized. 

The idealistic honeymoon lasted about three months, “the existential heroes” who 

had passed the joint with Berkeley liberals at Kesey's parties, suddenly turned into 

“venomous beast”, assaulting the same liberals with fists and shouts of “Traitors,” 

“Communists,” “Beatniks!”112 When push came to shove, the Hell’s Angels lined up 

with the enemies of the counterculture, “the cops, the Pentagon and the John Birch 

Society.”113 Moreover, the attack was an awful shock to those who had seen the 

Hell's Angels as “pioneers of the human spirit”, but to anyone who knew them it was 

entirely logical.114 The Angels collective viewpoint had always been fascistic, not 

really in doctrine but in attitude and mannerism. Them wearing swastika’s was very 

symbolic, and perhaps more than just a “gimmick to bug the squares”.115 During the 

numerous meetings between the antiwar brain trust and the Hell's Angels, Barger 

would sit in his living room and listen patiently to everything the Vietnam Day 

Committee had to say, afterwards brushing it all aside. The Berkeley antiwar people 

argued long and well, but they never understood that they were talking on a different 

frequency. “It didn't matter how many beards, busts or acid caps they could muster; 

Sonny considered them all chicken shit – and that was that.”116 

 The Angels, like all other motorcycle outlaws, were rigidly anti-Communist. 

Their political views were limited to the same kind of “retrograde patriotism” that 

motivated the John Birch Society, the Ku Klux Klan and the American Nazi Par-

ty.117 They were blind to the irony of their role, “knight errants of a faith from 

which they have already been excommunicated.”118 The Angels would be among 
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the first to be locked up or killed if the politicians they thought they agree with ever 

come to power.  

 The highlight of the November 1965 press conference was the reading, by 

Barger, of a telegram he had already sent to the President of the United States:  

PRESIDENT LYNDON B. JOHNSON  
1600 Penn. Ave.  
Washington D.C.  

Dear Mr. President:  

On behalf of myself and my associates I volunteer a group of loyal Ameri-
cans for behind the lines duty in Viet Nam. We feel that a crack group of 
trained gorrillas [sic] would demoralize the Viet Cong and advance the cause 
of freedom. We are available for training and duty immediately.  

Sincerely  
RALPH BARGER JR.  
Oakland, California  
President of Hell's Angels119 

 For reasons never divulged, President Johnson was slow to capitalize on 

Barger's offer and the Angels never went to Vietnam. However, they did not bust 

up the November 20 protest march either, and some people said this meant the 

outlaws were coming around to their side, and getting hip to things, and so be giv-

en another chance.120  

 From the summer of 1965 onward, the New Beatnik hippies and the political 

radicals both claimed the Hell’s Angels as their own. As mentioned before, both 

parts of the counterculture were enamored with the Angles, and envisioned them as 

an important element of the movement. For many old hopes died hard, especially 

as the movement for change met resistance, and things became bitterer. Underneath 

the countercultures philosophical facade of peace and nonviolence, there existed an 

undercurrent of entertaining the role of violence in bringing about change, especial-

ly as the 1960’s decade progressed. The Hell’s Angels fit the old radical dream of 

making contact with delinquent gangs, theorizing about “our violent brothers” and 

their role in the coming revolution.121 The peaceful hippies on the other hand, had 

fantasies about “Angelic Barbarians,” protecting them from straight society, the 

police, and the neighboring ghettos.122 Indeed, during the first Human Be-In gath-

ering, in San Francisco’s Golden Gate Park (on January 14, 1967) the Hell’s An-

gels volunteered and guarded the sound system’s generators from neighborhood 

teenage punks who tried to disrupt the event. Although there were fights through-
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out the day, and knots of violence, nobody came close to the generators not want-

ing to take on the Angels.123 The Hell’s Angels also warned San Francisco’s Fill-

more Ghetto, in July of 1967, that their force would meet any black uprisings spill-

ing over into the Haight-Ashbury.124 Indeed, by the fall of 1967, it looked as if 

there would be a race war between “longhaired, shaggie honkies” led by the San 

Francisco Hell’s Angels on one side, against the “back-stabbin, women-killin nig-

gers” from the Fillmore.125  

 When put in a situation of protecting generators and such (in contrast to Alta-

mont their role was usually off to the side of the stage) the Angels and other gangs 

usually did quite well. However, to share a living space with bikers, in either a 

commune or a neighborhood, was another matter. On August 12, 1967, a biker 

gang called the Gypsy Jokers took over Morning Star Ranch commune in Sonoma 

County California.126 The commune was a ‘free land’ sanctuary for anyone who 

needed a place to live. It was where the Diggers grew food, to help supply their 

free meals, that was passed out every day at Golden Gate Park Panhandle, next to 

Haight-Ashbury.127 After sheriffs had rousted the Jokers for camping on public 

land, they moved to Morning Star, where the rule was that nobody could be kicked 

out. The bikers moved onto the ranch, and ordered everybody out of the Big House 

and took it for themselves, while everyone else was forced into shanties and the 

surrounding sheds. Unable to share and live as equals with the hippies, the biker 

problem forced the Sonoma County sheriffs to deal with it, but not before gunfire 

erupted on September 7 due to a rivalry over a seventeen-year old girl.128  

 In Haight-Ashbury, sharing the same main street was often a problem too. The 

south side of Haight Street on which the bikers hung out had a reputation for having 

many more “eerier” things occurring.129 Those who did not respect the bikers 

enough could be beaten or humiliated in other ways. Those with guitars and other 

musical instruments were often forced to play for hours against their wishes.130 Cute 

girls would often be sexually harassed (usually aggressively grabbed and kissed) 

and at times, more seriously molested.131 Some had to share whatever they had be-

yond normal expectations even for hippies, while others were simply robbed.132 
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Refusing to give money was not an option. On August 24, 1967, Chocolate George 

one of the most popular Hell’s Angels with the hippies, died after an automobile 

collided with his motorcycle at the corner of Haight and Shrader. On August 28, 

some 1,500 people attended a wild wake after the funeral services in Lindley Mead-

ow part of the Golden Gate Park. There were many bands such as the Grateful Dead 

and the Big Brother and the Holding Company playing music, and various motorcy-

cle clubs joining the Hell’s Angels.133 The event turned into a drunken riot as the 

motorcycle gangs beat up several hippies for fun! Some hippies would be stomped 

for disobeying orders such as, “get me six cans of beer and get it in a hurry”.134 

Most hippies would jump at the command, but not all. However when a “Negro 

hippie” refused to follow orders, he was chased through the crowd by the Hell’s 

Angels and kicked repeatedly till his “face was cut open and blood spurted out.”135  

 Still the Hell’s Angels were an accepted part of the Haight-Ashbury street sce-

ne. Most of the time they would sit on or near their bikes stoned on drugs and alco-

hol. The hippies usually sanctioned the Hell’s Angels, who according to hippie 

beliefs were only “doing their thing”.136 Somehow ignored was how the Angels 

behavior contradicted the counterculture principles of love and peace. While some 

of the Angles, over time, began to act as if they loved and were protectors of the 

hippies, this so-called love would often erratically change to violence.137 At almost 

any time, and often for unknown reasons, they went on a violent rampage that in-

volved blood flowing, fists and boots stomping on someone. As mentioned before, 

often the Hell’s Angels ruled many hippies, who came near them, by inflicting 

subtle terror. The Angels commandeered whatever they wanted; they considered 

themselves elite people.138 Perhaps for these two reasons, the anarchist improvisa-

tional group, the Diggers, was attracted to them.  

 The Diggers were a radical countercultural group of community activists and 

actors operating from 1966–68, in the Haight-Ashbury.139 They were often referred 

to as the conscience of the hippie counterculture.140 Like the Hell’s Angels, they 

too called themselves 1%ers, suggesting that free people were the minority, and 

inciting others to step up and help. The group sought to create a mini-society free 

of money and capitalism.141 The Diggers provided a free food service every day at 

4 p.m., generally feeding (often with stolen food) over 200 people who had no 
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other source of food.142 They opened numerous Free Stores in which all items (fre-

quently shoplifted) were free for the taking or giving.143 The stores offered items 

that even if discarded were still in usable condition. Moreover, they also arranged 

free “crashpads” for homeless youth drawn to the Haight-Ashbury area.144 Being 

more aggressive, and closer in temperament then the spaced-out, spiritual hippies, 

several amongst the Diggers tried to form closer connections to the Hell’s Angels, 

not always ending well.145  

 For example, during the summer of 1968, one of the founding members of the 

Diggers called Peter Coyote moved into a house shared by a Hell’s Angels named 

Pete Knell. Knell helped Coyote get a motorcycle together, and had interesting 

talks about current events, and politics in general. However, wrote Coyote, “The 

time I spent at Peter Knell’s was unnerving and stressful. Having to be preternatu-

rally alert all the time around the Angels was exhausting and required even more 

self-medication.”146 He continued to relate how his status at Pete’s house was curi-

ous, because he was not a “Prospect” seeking admission to the Hell’s Angels but 

was there often at the start of “club business” which he was not privy to know.147 

When three or four Angels would congregate in his living room, and the “wooden 

soup bowl of pills were passed around”, it was never long before someone, 

“wheeled around demanding to know just what the fuck I was doing there.”148 He 

learned quickly when to “get lost”.149 Emmett Grogan, another founder of the Dig-

gers, would also come over and hang out with the Angels, it was sort of a test to 

pass, “a way of measuring our courage, as well as forging an alliance that support-

ed our social agenda.”150 One night several members decided to give Emmett a 

beating, “as a warning to the rest of us about getting too close.”151 Even so, by the 

late 1960s, many in the counterculture began to ride motorcycles and wore leather. 

A few even became full members of various motorcycle clubs.152 However, the 

Hell’s Angels (and the other gangs) never knew what to think of most hippies and 

student radicals. In their eyes, they were a combination of friends, pretenders, and 

potential adversaries.153  

 What set the Hell’s Angels apart especially from the hippies, more than any-

thing, was the built in structure of bylaws and hierarchy. The Angels were a very 
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secretive group and it took a long time to get in. To protect their activities the 

Hell’s Angels maintained strict discipline over their members. While anyone could 

be a hippie, there were stringent rules, requirements, and systematic stages, on who 

could be a Hell’s Angels. As mentioned, the Hell’s Angels hung around hippies for 

many reasons: because of potential sex with loose hippie girls, a good setting to 

buy and sell illegal drugs, the exciting music scene, but perhaps most importantly 

to find either Angels sympathizers or recruits. The bottom level of the Angels hier-

archy consisted of the Hang around, the Associate, and the Prospects.154 

 The Haight-Ashbury hippie neighborhood was a good place for finding people 

who were useful for the Hell’s Angels. Either these folks were general supporters, 

or those who wanted to join called the Hang around. Both types were people who 

thought of themselves as allies, and could be counted on to help during an emer-

gence: to give a place to sleep, tools, money, food, etc.155 In exchange, the Hang 

around would be allowed to mingle with the Angles and attend some club 

events.156 A fair amount of hippies during the late sixties did indeed become sort of 

Hang arounds. Moreover, if some Hell’s Angels members took a deeper liking and 

interest in a Hang-around, an Associate status could be given to him.157 However, 

to be offered this higher status, or that of a Prospect, one had to fit the following 

instructions: 

• Be a motorcycle enthusiast who uses a motorcycle as a primary means of 

transportation. 

• Ride an average of 20,000 miles (32,000 km) a year. As the Hell's Angels 

brochure said, "this means [in] rain, snow, or sunshine." 

• To have never applied to be a police officer or prison guard.158  

• Have to be a Male and not gay. 

• Be white since the Angels have had alliances with such groups as the Aryan 

Brotherhood, and its fondness for Nazi symbolism.159  

 To become a Prospect, on the other hand, was a full-acknowledgement that an 

individual was in the “pipeline” for consideration to join their group. These persons 

could participate in all club activities but had no club voting privileges.160 But both 

Hang arounds and Prospects were expected to do chores which included, things 
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that need to be done around the clubhouse, “like fixing the dishwasher, reposition-

ing the television satellite, cleaning out the bathroom cupboards, power washing 

the deck, cleaning the coffee machine, ice bins and gym and to ‘pledge’ the 

wood.”161 However, sometimes the Hell’s Angels would turn against and abuse 

both Hang arounds and Prospects, at any time, when not satisfied. Thus, the road to 

Full membership was not easy for wannabes, and the process could last years.162  

 Full member or Full-patch was when successful Prospects graduated to this sta-

tus. The step of attaining Full membership was referred to as "being patched".163 To 

become a Full member, the Prospect had to be voted in by the rest of the Full club 

members. Prior to votes being cast, a Prospect usually had to travel to every chapter 

in the sponsoring chapter's geographic jurisdiction (city/county/state) and introduce 

himself to every Full-Patch. This process allowed each voting member to become 

familiar with the subject and to ask any questions of concern prior to the vote. Suc-

cessful admission usually required more than a simple majority, and some clubs 

rejected a Prospect by a single dissenting vote. Some form of formal induction fol-

lowed, wherein the Prospect affirmed his loyalty to the club and its members at an 

initiation ceremony.164 Furthermore, the Full-Patch, or being "patched" referred to 

the fact that the member now had the right to wear all the sanctioned jacket patches, 

including the Hells Angel "death head" logo, the words "Hells Angels" on the top 

patch panel (called a rocker), and the club location on the lower rocker.165 These 

patches were sewn on the back of a usually sleeveless denim or leather jacket. In 

addition, some members wore various types of Luftwaffe insignia and reproductions 

of German iron crosses for mostly decorative and shock effect.166 Others had badges 

reading 1%-er, or the number 13, which represented the letter M, the 13th letter of 

the alphabet, and indicated that the wearer was a user of marijuana.167 No matter 

what, after becoming a Full member, there was no let up, as each member had to 

continue to maintain a stringent behavioral code at all times. 

 Hells Angels members and prospects followed strict rules that lent to their mys-

tique and gave them some security. Part of that security meant that rank-and-file 

members (as opposed to the leadership) could not talk to the media and could never 

talk to the public about their codes or other members.168 In addition, if one Hells 

Angels member was pulled over by law enforcement officers, the entire group 
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traveling with him would also pull over, making it less likely that it would hap-

pen.169 The Hells Angels would never go out together without their "colors" - the 

winged death's-head patch on the back of their leather vest or jacket. Even after a 

member was patched-in, the patches themselves remained the property of Hell’s 

Angels Motorcycle Club rather than the individual members.170 It was easy to 

know who was a Prospect and who was a full member because the word “Prospect” 

was stitched on the front of their vest while the backs of their jackets were missing 

the words "Hells Angels" and the flying skull - the full colors for the gang.171 Once 

someone was a full member, nonmembers would not dare touch the vest of a Hell’s 

Angel unless allowed. Getting colors on your vest was so sacred, that often if one 

of the Angels were arrested, they would try to give their jacket to another member 

to take it from them for safekeeping.172 They were sensitive to any so-called dese-

crations of their symbols. Nevertheless, on leaving the Hells Angels, or being 

ejected from the group, everything had to be returned to the club.173 Even though a 

person was voted in as full member, and got a jacket with an mc (motorcycle club) 

patch on it, one could keep it only as long as he was a Hell’s Angels in good stand-

ing. To get on the bad side of the Angels, the club would come and take the patches 

from the individual. People kicked out of the club with a Hell’s Angels tattoo on 

their body would have them cut and burned out with no anesthesia.174  

 The various Hell’s Angel’s rules and codes were enforced by strict discipline, 

which included beatings and sometimes expulsion. For each chapter, there were 

weekly meetings called “church” by some members.175 Whether you got into the 

Hell’s Angels, or not, were debated at this time. Minutes of each meeting, for all 

the chapters, are gathered together as information for the particular regional Hell’s 

Angels executive body.176 While the Hell’s Angels have no national or internation-

al hierarchy, chapters are grouped into regions, which monitor both individual and 

even chapter behavior. At the regional level, business decisions are made, for ex-

ample, on which new chapters were accepted, falling out of favor, below expecta-

tions, or who should get new favors.177 Moreover, at these assembles, new rules 
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were established, information was shared, and all individual chapters disciplined 

and maintained through a ridged power structure. The overall arrangement was 

very similar to that of the military because of its top down approach.  

 The following is the hierarchy for each Hell’s Angels chapter, from the highest 

to the least important: President, Vice President, Sergeant at Arms, Intelligence 

Officer, Road Captain, general Club members, Prospects, Associates, Hang 

arounds.178 Under the chapter power structure, the President was the absolute lead-

er and had veto power over decisions made by members. The Vice-President re-

placed the President in his absence. The Sergeant at Arms was responsible for dis-

cipline at club meetings, funerals and special events. The Secretary-Treasurer kept 

minutes of club meetings and managed the club's finances, including member dues, 

fines and paying club bills and expenses. He also sometimes acted as an intelli-

gence officer, gathering information about police and rivals. The Road Captain was 

in charge of organizing mandatory club runs, including the destination and stops 

for food and gas.179 Moreover, the order of rank also included riding formations. 

When the Angels would go out for a group ride, they had set positions for the dif-

ferent members in the group. In the pole, position was the Road Captain. He had 

the responsibility of making sure that the group got where it intends to go. Spaced 

out 10 to thirty feet (roughly 3 to 9 meters) behind the Road Captain was the Presi-

dent of the chapter, then the Sergeant at Arms, followed by the Vice President. 

Following them were the rest of the members with the Prospects and finally the 

Hanger arounds of the club bringing up the rear. In the case of a major ride, a Scout 

might be riding five to ten miles (8 to 16 km) ahead of the main pack to warn of 

any roadblocks or other obstacles.180 They would all pull over together to avoid 

disrupting the order.181  

 By Altamont, the Hell’s Angels and the hippies had coexisted for over four 

years. Altamont was a free concert put on by the Rolling Stones near the San Fran-

cisco Bay Area on December 6, 1969. It came on the heels of the legendary Wood-

stock music festival held during August, which captivated the entire country with 

400,000 to 500,000 youthful “hippies”, and its “three days of peace and love.”182 

 During the fall, the media was ablaze with stories of the hopefulness of a New 

Age dawning.183 Altamont was supposed to be the West coast version of Wood-
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stock, but perhaps even better.184 The Altamont concert was simply the next logical 

upward tick of the “youth explosion” which had already risen in a steady, ascend-

ant line from the early 1960’s (arguably since the mid-1950s) to December of 

1969.185 It had always (at least in myth) seemingly gotten bigger, always gotten 

better, always gotten loftier.  

 The original idea for the free Rolling Stones concert stemmed from the Stones 

successful free concert in London’s Hyde Park in July 1969.186 In early November, 

the Stones began their first U.S. tour in more than three years. The first concert was 

in Los Angeles, and the last would be the free one in San Francisco a month lat-

er.187 The plan was to have the free concert in the Golden Gate Park, next to the 

Haight Ashbury district were the hippie movement had started from a few years 

earlier. The Hell’s Angels, suggested by Emmett Grogan, would escort the band in 

and out of the park. “We’ll have one hundred Hell’s Angels on their hogs escort the 

Stones….nobody will come near the Angels, man. They wouldn’t dare.”188 How-

ever, this did not happen as the San Francisco City Parks and Recreation Depart-

ment turned down the application for the event on November 30.189  

 Next, Sears Point Raceway in Sonoma County became the alternative site. Chip 

Monck (who was also the stage manager at Woodstock) was in the process of build-

ing the stage with his crew when things hit a snag again. A disagreement concerning 

the ownership of film rights forced the concert to move once again, this time with 

only two days before the concert date.190 With less than 48 hours and still no loca-

tion, Dick Carter came through with his Altamont Speedway, in the desolate brown 

hills near Livermore.191 Still, the sound system, the lights, and the partially built 

stage, everything was all driven down eighty miles (129 km) to the southeast in time. 

Nevertheless, the Altamont rock festival should not have taken place because of the 

lack of time for needed preparation for such a large event. For most rock festivals, it 

took months of planning, and even than they were usually not “hassle free.”192  

 The Altamont rock festival ultimately ended in disaster, but Woodstock (after 

the fact considered the peak of the counterculture) and other rock festivals too 

barely avoided this same fate.193 It had nothing to do with the end of the Sixties, or 

it being the end of the 1960’s decade, nor was Altamont predestined to fail. The 

role of the Hell’s Angels would have been different also if the stage was built high-

er. Indeed, one of the biggest reasons that things went wrong at Altamont was that 
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the stage was less than a meter in height.194 At Sears Point (where constructed) it 

would have been sufficient, because there was a ten-foot drop in front of the stage, 

so no one could have gotten onto it.195 Unfortunately, they took that same stage to 

Altamont and compounded the problem by placing it in the foot of a hill in the 

neck of a valley, or as some called it, “in the bottom of a bowl.”196 Either way, its 

location was the worst possible for a concert of 400,000 people eager to get close 

to the stage.197 Thus, the stage at Altamont was in need of protection from the huge 

crowd, especially by the hysteria usually generated by Mick Jagger and the Rolling 

Stones. As a result, Monck decided to build a barricade of cars and trucks to shield 

the back area from the throngs.198 The Hell’s Angels, on the other hand, were to 

expand their role and take care of the front of the stage. While the Grateful Dead 

had used the Angels for security in the past without incident, and the Stones them-

selves had used the British arm of the Hell's Angels for an "honor guard" earlier 

that year at their Hyde Park memorial show for Brian Jones, this was a different set 

of circumstances.199 For perhaps the first time, the Hell’s Angels received center 

stage authority, and placed in a difficult situation.200  

 The Rolling Stones allegedly hired the Hell's Angels as security for $500 worth 

of beer. The deal was simple, the Oakland and Frisco Angels would sit up on the 

stage, watch the crowd, and drink free beer.201 Soon enough though, the Stones 

would find out that California Hell’s Angels were different from their English 

counterparts. As Rolling Stones guitarist Mick Taylor would say, “These guys in 

California are the real thing. They’re very violent.”202 With hundreds of thousands 

of optimistic and excited people arriving already the day before, it was a beautiful 

start to the festival. Rolling Stones other guitarist Keith Richards helped inspire the 

workers building the stage by his presence wandered around through the crowd.203 

“The night before the concert was just mystical….it was nice and laid-back and 

beautiful, sitting around the campfire, drinking wine, everybody talking….a great 
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prelude to what we all thought was going to happen”204 Then came the next day, 

with the Hell’s Angels deciding to show everyone who was in charge by going 

right thru the crowd of thousands on their motorcycles to park in front of the 

stage.205 It is said, that the beauty of the festival began to end when the power trip-

ping Hell’s Angels showed up carrying sawed-off pool cues. Their idea was to 

intimidate people, and to have everyone see them as cops carrying a nightstick.206 

As far as the real cops, there was perhaps only a half a dozen near the stage and at 

the whole festival. They said that they did not come because of how spontaneously 

the festival was organized; there was no time for arrangements.207 Unlike the other 

rock festivals, such as Woodstock, they irresponsibly did not show up to help (con-

trol the crowd and the Angels). The Hell’s Angles, on the other hand, not trained in 

crowd control, and having free reign, acted as thugs that they are.  

 The first hint of violence to come occurred sometime after 11.30 am. Down by 

the stage someone allegedly insulted a Hell’s Angel and was punched and kicked 

by several bikers until he fell on the ground and “begged for mercy.”208 Another 

fight broke out some thirty yards away when an Angel rode over a blanket of food 

with his motorcycle. When the person objected to this rude act, he was hit across 

the legs with a “rusty chain”.209 Santana was the first band to perform on the Alta-

mont stage, and played the same songs as they had at Woodstock a few months 

before. The quick tempo and energy of the music, however, feed the hostility of the 

Hell’s Angels.210 Santana’s set was marred twice by violence, as Angels battled 

with ecstatic fans who attempted to climb onto the stage. During the second inci-

dence, Carlos Santana made his band stop playing. He pleaded in vain with the 

people up front not to come near, but the temptation was too strong. As soon as the 

Santana band began to play their music, excited fans rushed to the front of the stage 

again. When realizing how easy it was to climb on, some of them tried to do just 

that.211 The Hell’s Angels, in the meantime, acting on emotion and pride used bru-

tal force in often-uncontrollable fashion. As the day went on, the Hell’s Angels 

began to attack the crowd for the sheer pleasure of beating people up.212 

 Santana had intended on playing for more than forty-five minutes, but cut their 

set short because of the fighting.213 The next band to perform was the Jefferson 

Airplane who met with the same fate. The Airplane deliberately started with the 
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song “We Can Be Together” in hopes of toning the mood down.214 While it seemed 

to work briefly, the crowd got on its feet and pushed towards the stage during the 

next song. Two Hell’s Angels were pushed, one briefly to the ground. Fellow 

members quickly retaliated by jumping those closest, and “hammering them with 

punches and kicks.”215 Marty Balin, one of the singers of the band, jumped off 

stage to stop further beatings of the crowd. The Angels did not care who he was 

and punched him in the head and groin, and knocked him unconscious.216 Bill 

Thompson, the Airplane’s manager, had to come down from the stage and assist 

Balin to his feet. Guitarist Paul Kanter quickly motioned for the Airplane to stop 

playing. Like Carlos Santana before him, he pleaded with the Angels to cease their 

brutality, but a Hell’s Angel confiscated his microphone. Then another Angel 

walked up to Kanter and nearly punched him.217 After about ten minutes, the An-

gels cleared the stage and allowed the Airplane to finish their set, which consisted 

of another three songs, including, “Somebody to Love”. Later, when Thompson 

asked why they attacked Balin, the answer was that, “He spoke disrespectful to an 

Angel.” He supposedly said, “fuck you” to a Hell’s Angels named Animal who 

was beating on a black kid.218 However, some had the feeling that it went deeper, 

that the Angels resented these original psychedelic Haight-Ashbury hippie 

longhaired musicians singing about peace and love, during a time when “com-

munists in Vietnam needed killing.”219 

 The third group to play at Altamont was the Flying Burrito Brothers. They 

quickly went on to play for fear that any long pause in the music might allow the 

Hell’s Angels to grow restless and provide their own entertainment of choosing 

people to punish.220 The Burritos played a type of country rock style that was much 

more mellow and soothing then had been the previous two bands. Their mild sound 

temporarily soothed emotions, and no fights erupted during their performance.221 

They were careful not to play anything that would instigate a surge by the crowd 

toward the stage. For a while, it seemed as though the remainder of the festival 

would be free of conflict, but hope was short-lived as the Hell’s Angels began a 

new series of assaults.222  

 Not long after the fourth band, Crosby, Stills, Nash and Young, began to play, a 

young man under the influence of either alcohol or LSD, walked up to an Angel’s 
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bike that was parked alongside the stage, and kicked it.223 Perhaps the person was 

angry over the way the Angels had been treating the crowd; nevertheless, a group 

of Angels sitting on the side of the stage jumped and kicked him until it looked as 

if he might be dead. The Angels looked down at him, convinced that he had re-

ceived his rightful punishment, went back to sit on the stage.224 A little later, anoth-

er round of violence occurred when the Angels decided to beat an obese young 

man who had taken all his clothes off. To some of the Hell’s Angels, he was simply 

too ugly to be naked and they set about clubbing him just for that fact.225 The 

Grateful Dead were to follow Crosby, Stills Nash and Young, but decided not to go 

on because of all the violence.226 Thus, all the opening bands had finished playing, 

the sun was still out and it was time for the Rolling Stones to come out to play, but 

they made the crowd wait till it got dark and cold.227  

 Wintertime in California, especially during the night, can be quite nippy. The 

crowd had waited all day to see the Stones perform, and was getting restless and 

angry. Meanwhile, the Stones, “acting like prima donnas,” stayed in their trailers 

wanting the crowd to get more and more agitated and frenzied before they came 

out on stage.228 This strategy worked as they finally began to play the crowd went 

wild and crazy. While the Hell’s Angels had eventually succeeded in creating a 

buffered roped-in area around the stage with their motorcycles by late afternoon, 

people rushed back in trying to jump on the stage. In response, the Angels began 

pushing people off, and beating those who they saw, “messing with our bikes.”229 

At one point, smoke was seen coming out around the battery of one of the motor-

cycles. Some fan kneeling on the seat, caused contact with his weight between the 

springs and the electrical storage unit, shorting out the bike.230 A number of Hell’s 

Angels jumped down from the stage and pushed their way through the crowd to get 

to the burning motorcycle. This incident ignited even more tension between the 

Angels and the crowd, as many people were hit and shoved. Many hippies began to 

retaliate by throwing bottles and smashing the motorcycle. That was a big mistake 

according to Oakland Hell’s Angels leader Sonny Barger, “that’s when we entered 

the crowd and grabbed some of the assholes vandalizing our bikes and beat the 

fuck out of them.”231 

 The Hell’s Angels really hated hippie talk of peace and love. Now that the situa-

tion had totally spun out of control at Altamont, the Rolling Stones began to talk of 
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“brothers and sisters type of hippie shit.”232 This they considered an insult as they 

blamed most of the problems on the Stones. Everybody who tried to rush the stage 

was thrown off to protect, what the Angels called “a bunch of sissy, marble-mouthed 

prima donnas.”233 One such person was a big fat topless girl who was trying to climb 

up, a Hell’s Angels simply kicked her in the head, and she fell off.234 Keith Richards 

told the Angels that they were not going to play anymore until they stopped the vio-

lence. “Either these cats cool it, man, or we don’t play,” Mick Jagger announced to 

the crowd.235 Barger replied by sticking a pistol into Richard’s side and told him to 

play or he was dead!236 Wave after wave of violence swept through the crowd caus-

ing people to be jammed against each other. There was some sort of commotion 

halfway through every song it seemed. There was no space, but the crowd would 

suddenly open and six or seven Angels would be seen whacking people with pool 

cues.237 During one of these episodes, a young black man pulled out a gun and 

promptly stabbed to death by the Hell’s Angels.238 It was argued that one could not 

fault the Angels for killing a person with a gun in his hand. Moreover, he allegedly 

took a shot in the direction of the stage, and supposedly grazed an Angel with a bul-

let.239 Nonetheless, as seen on photos and on a video, these Angels seem to rather of 

enjoyed the ghastly encounter. A couple of minutes afterwards their faces seem to 

reveal a state of celebration and ecstasy in some sort of “death ritual.”240 Afterwards, 

Barger wrote in his book, “I didn’t feel too bummed about what had happened at the 

concert. It was another day in the life of a Hell’s Angel.”241Basic physical intimida-

tion and a natural inclination of busting people’s heads that as much looked at them 

funny was just natural behavior for the Hell’s Angels.  

 Ever since the end of World War II, wild men on motorcycles had strangely 

plagued California. They usually traveled in groups of ten to thirty, booming along 

the highways and stopping here or there to get drunk and raise hell. There was plenty 

of mad action, senseless destruction, orgies, brawls, perversions and many innocent 

victims.242 Nevertheless, their outlaw attitude elicited a certain popular appeal in 

California and elsewhere in the West where the outlaw tradition was still honored.243 
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"We're bastards to the world and they're bastards to us," one of the Oakland Hell’s 

Angels told a Newspaper reporter. “We are complete social outcasts – outsiders 

against society.”244 Nonetheless, their attitude and conduct was not the type condu-

cive in creating a better world based on peace, love, justice, and equality as espoused 

by the counterculture. The Hell’s Angels, though outsiders to the rest of society, were 

not the visionaries that the hippies and the student activists had hoped they would be.  

 The Hell's Angels' massive publicity in 1964 and 1965 came right after the 

widely publicized student Free Speech rebellion at the University of California in 

Berkeley. The liberal-radical-intellectual circles mistakenly thought that there was 

a natural alliance between them and the bikers. The Angels' aggressive, antisocial 

stance, their perceived alienation, had a tremendous appeal for the more passive 

Berkeley temperament. “Students who could barely get up the nerve to sign a peti-

tion or to shoplift a candy bar were fascinated by tales of the Hell's Angels ripping 

up towns and taking whatever they wanted.”245 Most importantly, the Angels had a 

reputation for defying police, for successfully opposing authority, and to the frus-

trated student radicals this was a powerful image indeed.246 “The Angels didn't 

masturbate, they raped. They didn't come on with theories and songs and quota-

tions, but with noise and muscle and sheer balls.”247 In spite of that, what the coun-

terculture came to realize was that Angels were not “some romantic leftover from 

the American individualist tradition,” but perhaps the “first wave of a future of 

losers, dropouts, failures and malcontents.”248 With the vast majority of motorcycle 

outlaws being uneducated, unskilled men between 20 and 30, they came from a 

vastly different economic background than themselves. While the majority of the 

counterculture came from upper-middle class, or middle class environments, the 

door to financial prosperity was still open to them if needed.249 

 The Hell’s Angels, on the other hand, were mostly from working class families 

rendered useless in a highly technical economy. They were part of a fast growing 

group of young unemployables whose untapped energy was beginning to find some 

kind of destructive outlet (same types of youths joined the Punk movement just a 

few years later).250 

 For the outlaw bikers it was more than a wistful yearning for acceptance in a 

world they never made it in; their real motivation was an instinctive certainty as to 

what the reality was. “They are out of the ball game and they know it - and that is 

their meaning; for unlike most losers in today's society, the Hell's Angels not only 
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know but spitefully proclaim exactly where they stand.”251 The paradox for these 

outlaws was after a man blew all his options, he could not afford the luxury of 

changing his ways. However, instead of losing quietly, one by one, they banded 

together with a fierce loyalty creating strength in unity.252 The Hell’s Angels’ view 

of humanity was completely different from those in the counterculture. Their feel-

ing of society screwing them led to an ethic of total retaliation, or ‘at least the kind 

of random revenge that comes with outraging the public decency.”253 They were 

rejects looking for a way to get even with a world by causing problems, not by 

building a new and better one.  

 On the other hand, the Hell’s Angels were not very political to the disappoint-

ment of the political Left. This was especially true before the Angels got all their 

publicity. As late as early 1965, they seemed to have had no interest in what was 

happening during the Free Speech movement on the Berkeley campus, CORE’S 

civil rights picket lines in Jack London Square, in the middle of downtown Oak-

land, nor the first Get Out of Vietnam demonstrations.254 However, the responsibil-

ities of fame made the Hell’s Angels very conscious of their image; and as they 

dealt more and more with the press, they commented on the issues of the day. “Tell 

me, Sonny, do the Hell’s Angels have any position on the war in Vietnam?”255 

Other questions would include, “How do you feel about the civil rights movement, 

Tiny?”256 As it turns out, the Hell’s Angels supported social political positions in 

opposition to the counterculture. Most of them, or at least not enough of them, 

simply just did not care.257 “But if Sonny had a beef with some pinko demonstra-

tors, then by God, they all had a beef. And that was the way it went.”258 Group 

loyalty was one consistent, and it often got them in trouble as a fellow Angel was 

always right when dealing with outsiders.259 This sort of reasoning made a group of 

offended Hell’s Angels nearly impossible to deal with.  

 Finally, at Altamont, all the differences between the counterculture and the 

Hell’s Angels became clear. Their behavior shocked even the most permissive 

supporters. Even those in the counterculture with the most liberal views of accom-

modating all types of behavior had to acknowledge the limits to their beliefs. While 

they seemed to pop up wherever anything significant was happening, the Hell's 

Angels instilled fear in anyone who crossed their path.260 A black-sheep counter-

point to the hippie movement, they became increasingly less appealing after Alta-
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mont.261 The disillusionment was surprising only because it took so long to occur. 

Disregarding the beards and long hair, the Hell’s Angels were from the beginning a 

motorcycle gang. A group of criminals who progressively committed every more 

beatings, drug distributions, racketeering’s, rapes, riots, stabbings, eventually fatal 

shootings and fire bombings.262 Instead of living in togetherness as the hippies 

believed, they escalated turf wars between themselves and their rivals such as the 

Pagans, Outlaws, Bandidos, and the Los Angeles-based Mongols.263 Even though, 

the counterculture graciously tried to create a role for the Hell’s Angels, and other 

bikers, within their countercultural movement. That is why at Altamont, Grace 

Slick on stage with the Jefferson Airplane just a couple of minutes after the Angels 

had knocked out her band mate, could say, “People get weird, and you need people 

like the Angels to keep people in line. But the Angels also- you know, you don't 

bust people in the head for nothing. So both sides are fucking up temporarily. Let's 

not keep fucking up.”264 

 To claim that the actions of the Hell’s Angels biker gang had showed, at Alta-

mont, that the counterculture did not work (and thus the Sixties had ended) would 

be like saying the same if the FBI, the U.S. Army, or the KKK had been entrusted 

in that same role. In other words, these groups were not, and never had been, part 

of the counterculture. Though the counterculture had embraced various biker gangs 

during the 1960’s, put simply, the Hell’s Angels were neither hippies nor student 

protesters. They were around the counterculture (as were criminal drug addicts, 

mainstream and religious cult groups, social scientists, and curious tourists) but not 

truly part of it.265 Instead, they were an outlaw syndicate who, in numerous ways, 

mimicked many of the values of mainstream American society that they, the coun-

terculture, had opposed: discipline, hierarchy, patriotism, rules, and violence.266 As 

a result, it is contradictory to claim that the Sixties counter-culture had ended be-

cause of the actions of some group who was not really a part of it in essence! The 

Altamont rock festival did not show the disintegration of the sixties hippie/anti-war 

counterculture, instead, it once again showed the reality of how not all subcultural 

groups were the same, and thus not truly united to each other in the first place.  
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Muszlimok a szocialista Jugoszláviában 
Út a nemzeti elismerés felé (1945–1971) 

LUKÁCS B. GYÖRGY 

A jugoszláviai muszlimok 

A soknemzetiségű Jugoszlávia területén jelentős muszlim gyökerű népesség élt. Ide 
sorolható a koszovói és makedóniai albánok döntő többsége és a kisszámú török 
nemzetiség képviselői is, nemzeti öntudatukat azonban nem vallási hovatartozásuk 
határozta meg. A bosznia-hercegovinai, valamint a Szerbia és Montenegró között 
felosztott Novi Pazar-i Szandzsákban élő muszlimok nemzeti hovatartozása nem 
volt ilyen egyértelmű, és ugyanez mondható el a kisebb lélekszámú délszláv nyel-
vet beszélő csoportokról: a makedóniai torbesekről és a dél-koszovói Šar Planinát 
benépesítő gorániakról is.1 Az elvándorlás következtében jelentős muszlim lakos-
sággal rendelkeztek Jugoszlávia nagyobb városai (Zágráb, Dubrovnik), egyre töb-
ben éltek a nyugati országokban és a korábbi migráció következtében közülük 
sokan Törökországban találtak új hazára. 
 Legnépesebb csoportjuk Bosznia-Hercegovinában élt, a hivatalos nemzeti elis-
meréshez vezető folyamat legfőbb eseményei is ehhez a tagköztársasághoz kötőd-
nek, ezért a világon egyedülálló „muszlim nemzet” kialakulásának megértéséhez a 
boszniai események elemzése szükséges. A boszniai muszlimok mindig is erős 
regionális tudattal rendelkeztek, köztársasági státuszú terület lakóiként elitjüknek 
jóval kedvezőbb lehetőségei voltak az érdekérvényesítésre, mint akár a Szandzsák 
délszláv nyelvet beszélő muszlim lakosságának. 
 A Novi Pazar-i Szandzsák az 1878-as okkupációig a Boszniai vilájet része volt, 
s bár az Osztrák-Magyar Monarchia részlegesen e területeket is megszállta, a 
Szandzsák az Oszmán Birodalom része maradt, ezt követően fejlődése eltért Bosz-
nia-Hercegovináétól. Területét Szerbia és Montenegró 1913-ban osztotta fel egy-
más között.2 A Szandzsák gazdaságilag elmaradott hegyvidéki terület, de a tenger 
felé vezető útvonalak rajta keresztül húzódnak, ezért Szerbia számára stratégiailag 
mindig is fontos volt. A második világháború után felmerült az autonóm területté 
válás lehetősége, végül azonban maradtak az 1913-as határok, a két jugoszláv tag-
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köztársaság közötti felosztottság állapota. Az itteni muszlimok függetlenségre és a 
Boszniával való egyesülésre vonatkozó követelései nem valósulhattak meg.3 

Bosznia-Hercegovina múltja – a három nemzet kialakulása 

Horvát és szerb történetírók heves vitát folytattak és folytatnak ma is a középkori 
Boszniáról, jelesül arról, hogy területén a különböző korszakokban mely nemzet és 
kultúrkör befolyása érvényesült a leginkább. Bosznia-Hercegovina muszlimjainak 
nemzetté válásában azonban – mégha a középkori önállóságra később sokat is 
hivatkoztak – a vallási-civilizációs hovatartozásnak és politikai státuszuknak volt a 
legnagyobb szerepe, ezért annak megértéséhez nem szükséges az etnikai eredet és a 
kora középkori előzmények, a középkorban államisággal rendelkező Boszniáról 
kialakult viták pontos áttekintése. Tény, hogy az 1463-as oszmán hódítást követően 
sokkal sikeresebbnek bizonyult a stratégiai helyzete miatt kiváltságos tartomány 
lakosságának iszlamizációja, mint a többi legyőzött nép esetében. Az iszlámra való 
áttérés módja és gyorsasága vitatott. Abban sincs egyetértés, hogy mekkora szerepe 
volt ebben a Boszniában elterjedt bogumil vallásnak, tehát mennyiben 
magyarázható az európai területeken szokatlanul sikeres, széles társadalmi 
rétegeket érintő iszlamizáció azzal, hogy a boszniaiak az üldözött vallásról 
könnyebben tértek át. Annyi bizonyos, hogy a muszlimok a XVI–XVII. század 
fordulójára Boszniában már a lakosság abszolút többségét alkották és az iszlám 
vallás Hercegovinában is jelentőssé vált,4 kialakult egy délszláv nyelvű, tartományi 
tudattal rendelkező muszlim társadalom. 
 Az iszlamizáció nem lehetett teljes, ferencesek által irányított katolikus, 
valamint ortodox vallású lakosság is maradt a területen. Ez utóbbiak aránya a 
betelepítések következtében a XVI–XVIII. században jelentősen nőtt. A nemzeti 
ébredés korában az előjogokkal bíró muszlimok és az alacsonyabb társadalmi 
státusszal rendelkező keresztények körében nem jött létre közös boszniai nemzeti 
ideológia.5 A katolikusok és a pravoszlávok körében a horvát és a szerb nemzeti 
gondolat a XIX. században terjedt el, ekkortól beszélhetünk a horvát és szerb naci-
onalizmus Boszniáért folytatott küzdelméről is. Mindkét nemzeti mozgalom hívei 
igényt tartottak a területre és annak lakóira. A szerbeknél szakítottak az addig a 
szerbséget a pravoszláv vallással azonosító nézettel, és a nép által beszélt nyelv 
alapján kezdték meghatározni a nemzetiséget. Az Obrenović-dinasztia bukása 
(1842) után trónra kerülő Karađorđevićok azonnal hozzáláttak a szerb nemzetpoli-
tika kidolgozásához. Ebben kulcsszerepe volt az 1843 és 1852 között a külügymi-
niszteri posztot betöltő Ilija Garašaninnak (1812–1874), aki 1844-es Načertanije 
(Tervezet) című dokumentumában alkotta meg Szerbia terjeszkedésének tervét, 
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melyben természetesen Bosznia-Hercegovina megszerzése is szerepelt. A horvátok 
történeti jogokkal magyarázták boszniai igényeiket. Ante Starčević Jogpártja 
Nagy-Horvátország és a horvát mint egyetlen politikai nemzet szószólójaként ko-
moly erőfeszítéseket tett a bosznia-hercegovinai muszlimok (horvát) nemzeti tuda-
tának fejlesztésére, aminek következtében a muszlim értelmiség jelentős része 
döntött a horvát nemzet mellett.6 Starčević a boszniai muszlimokat „a legjobb 
horvátoknak“ tartotta, feltűnő szimpátiával viszonyult hozzájuk. Még az is 
felvetődött, hogy székhelyét Szarajevóba teszi át.7 
 A boszniai keresztények tehát a XIX. század második felétől kezdtek aktívan 
bekapcsolódni a nemzeti mozgalmakba, tisztán a vallási határok mentén elkülönül-
ve. A muszlimok esetében nem beszélhetünk a két keresztény felekezethez hasonló 
erős külső hatásokról. Széles rétegeik nem vallották magukat sem horvátnak, sem 
szerbnek, az „átállók” az iskolázottabb rétegekből kerültek ki. 
 Az osztrák-magyar okkupáció idején Kállay Béni (1839–1903) közös pénz-
ügyminiszter támogatásával integrális boszniai nemzeteszme kidolgozására is sor 
került. Ennek szellemi atyja egy muszlim arisztokrata, Mehmed-beg Kapetanović 
Ljubušak (1839–1902) volt, aki a „bosnyákok” délszláv jellegét, autochton szláv-
bogumil eredetét hirdette. A boszniaiakat vallásra való tekintet nélkül egy nemzet-
nek gondolta.8 A nemzetteremtési kísérlet azonban kudarcot vallott, a horvátok és a 
szerbek pedig továbbra is a muszlimok „nacionalizálására” törekedtek. Az osztrák-
magyar uralom éveiben a muszlim lakosság aránya csökkent, 40 év alatt összesen 
mintegy 300 000-en távoztak a tartományból.9 1910-ben a lakosság 43,5%-a volt 
szerb, 22,9%-a horvát, vagyis a 32% fölötti muszlim lakosság megnyerése mindkét 
nemzet tagjait a többség megszerzésével kecsegtette.10  
 A két világháború közötti, királyi Jugoszlávia hivatalos ideológiájában nem volt 
helye sem Bosznia-Hercegovinának, sem pedig az ottani muszlimoknak. A feszült 
belpolitikai helyzetben a muszlim vezetők megosztottak voltak, egyesek szerb, 
mások inkább horvát orientációjúnak számítottak. A legbefolyásosabb muszlim 
párt, a Jugoszláv Muszlim Szervezet (JMO) pragmatikus okokból inkább a szer-
bekhez húzott. A párt vezetője, Mehmed Spaho (1883–1939), „minden jugoszláv 
kormány minisztere” Jugoszlávián belül autonómiát kívánt elérni. A JMO nem 
korlátozta azt, hogy tagjai milyen nemzetiségűnek vallják magukat, de ez nem 
veszélyeztette a párt egységét.11 
 Az első Jugoszlávia fennállásának utolsó időszakában, az 1939. augusztus 23-i 
Cvetković-Maček egyezmény értelmében a horvátlakta boszniai területek horvát 

                                                 
6 PAŠIĆ, DŽEVAD: Zemlja između istoka i zapada: odbrana kontinuiteta državnosti Bosne i Hercego-
vine, Tuzla, Bosnia ARS, 1996. 105. 
7 BANAC, IVO: Nacionalno pitanje u Jugoslaviji: porijeklo, povijest, politika, Zagreb, Globus, 1988. 339. 
8 RESS IMRE: i.m. 261. 
9 RESS IMRE: i.m. 260. 
10 BANAC, IVO: i.m. 337. 
11 BANAC, IVO: i.m. 349. 
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igazgatás alá kerültek. 1941-ben viszont már egész Bosznia-Hercegovina a meg-
alakuló usztasa Független Horvát Állam része lett, amit a muszlim elit nagy része 
elfogadott, autonómiát azonban ebben az időszakban sem sikerült elérniük. Az 
usztasa rezsim a szerb lakosságot elsőszámú ellenségének tekintette, és tömeggyil-
kosságokat követett el ellene. A hivatalos ideológia ezzel szemben a muszlimokat 
„a horvát nemzet virágaként” emlegette, Zágrábban egy nagyméretű dzsámit is 
építettek a tiszteletükre. A második világháború során a partizánharcban Bosznia 
hegyvidéki részei központi szerepet kaptak, a legnagyobb csaták itt zajlottak. A 
partizánok soraiban kevés volt a muszlim és később sokáig nem tudták lemosni 
magukról az usztasákkal való együttműködés vádját sem.12 

Bosznia-Hercegovina a szocialista Jugoszláviában, a muszlimok helyzete 

A második világháború alatt ismét felvetődött Bosznia kérdése, döntést kellett hozni 
annak a leendő föderációban elfoglalt helyzetéről. A köztársasági státusz megadása 
sok kommunista számára nem volt magától értetődő. A szovjet modell alapján a 
föderális egységeknek nemzeti alapokon kellett nyugodniuk, az etnikailag kevert 
régióknak pedig autonóm területként kellett csatlakozniuk valamely köztársasághoz. 
Felvetődött autonóm tartományként a Horvátországhoz vagy Szerbiához való csato-
lás, egyesek a közvetlenül a föderációhoz tartozó autonóm státusz megadását java-
solták.13 A két tagköztársaság közötti felosztásra azért sem gondolhattak, mert a két 
nemzet képviselői keverten éltek a muszlimokkal. Végül azok a boszniai kommu-
nisták győzedelmeskedtek, akik azt hangsúlyozták, hogy a terület egy gazdasági-
történelmi egységet képez – a világháború utáni első kommunista pártkongresszu-
son úgy határoztak, Bosznia-Hercegovina különálló köztársaság lesz. 
 A kommunista hatalomátvétel nehéz időszakot hozott a boszniai muszlim egy-
ház számára. Az iszlámot „elmaradott, keleti babonaként” az új hatalom sem tole-
rálta, a muszlim életvitelt és szokásokat sokáig korlátozták. 1950-ben betiltották a 
muszlim nők fátyolviselését, a hadseregben és a munkahelyeken sertéshús fogyasz-
tására kényszerítették az azt vallási okokból megtagadókat is. A hivatalt vállalónak 
nem volt tanácsos körülmetéltetnie gyermekét. Egészen 1964-ig nem jelenhetett 
meg legálisan iszlám tankönyv, a muszlim oktatási egyesületek bezárásával (kivéve 
egy állami ellenőrzésűt) gyakorlatilag betiltották a vallási oktatást, ami azonban az 
otthonokban a tiltás ellenére is tovább folyt.14 Az igazi csapást azonban az államo-
sítás jelentette, melynek során az egyház tulajdonát (a többi egyházéhoz hasonlóan) 
elkobozták. 
 Később, főleg az ötvenes évek közepétől jelentősen javultak a muszlim vallási 
élet lehetőségei. A pravoszláv egyház és a kommunisták viszonyának látványos 
javulása következtében a hatóságok Bosznia-Hercegovinában 1956-tól komoly 

                                                 
12 PLETERSKI, JANKO: Narodi, Jugoslavija, revolucija, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1986. 320. 
13 DŽAJA, SREĆKO M.: Politička realnost jugoslavenstva, Sarajevo-Zagreb, Svjetlo riječi, 2004. 232. 
14 MALCOLM, NOEL: Bosnia: A Short History, London, Papermac, 1996. 195. 
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összegeket fordítottak a világháború során megsérült ortodox templomok felújítá-
sára, majd fokozatosan a muszlim egyház felé is nyitottak. Ehhez egészen biztosan 
hozzájárult a titói külpolitika alakulása, mivel Jugoszlávia muszlim vallású közös-
ségei egyre inkább a Kominform-konfliktust követően új utakat kereső jugoszláv 
külpolitika eszközévé váltak. Nasszer egyiptomi és Szukarno indonéz elnököt belg-
rádi látogatásuk alkalmával bemutatták a legfőbb muszlim vallási vezetőnek (reis-
ul-ulema) is.15 A muszlim gyökerekkel rendelkezők hamar előnyt kezdtek élvezni a 
jugoszláv diplomáciában. Az arab és más iszlám országokban szolgáló nagyköve-
tek közül is sok volt a boszniai muszlim származású. Öntudatra ébredésüket segí-
tette az is, hogy jelentősen könnyebbé vált a többi muszlim országgal való 
kapcsolattartás, egyre több hallgató tanulhatott ezek egyetemein is. 
 A vallási, majd „nemzeti” jogok akadályozása mellett mindenképpen figyelmet 
érdemel, hogy a szocialista korszakban a legtöbb muszlim életszínvonalának növeke-
dését élte meg. A szociális vívmányok, az ingyenes oktatás, az egészségbiztosítás 
Boszniában is nagy előrelépést jelentettek. A szocialista időszakban indult meg a szé-
lesebb muszlim értelmiségi réteg kialakulása.16 Kedvező hatása volt annak is, hogy a 
Sztálinnal való szakítást követően biztonsági okokból a hadiipari és a stratégiai szem-
pontból fontos üzemek jelentős részét telepítették a központi elhelyezkedésű, jórészt 
hegyvidéki Boszniába. Ezek az üzemek rengeteg munkahelyet teremtettek.17 
 A pozitív változások ellenére Bosznia-Hercegovina Jugoszlávia egyik gazdasá-
gilag legelmaradottabb területe maradt. Az ország fejlettebb területein sokak által 
csak „sötét vilájetnek” nevezett tagköztársaság mutatói (csecsemőhalálozás, anal-
fabetizmus stb.) Koszovó tartomány után rendszerint a legkedvezőtlenebbek vol-
tak. Bosznia volt az a köztársaság, ahonnan a legtöbben távoztak: az 1950-es és 
’60-as években évente átlagosan 16 000 fő hagyta el a köztársaságot. A távozók 
többsége Szerbiába települő szerb volt, ami a muszlimok nagyobb népszaporulatá-
val (1948-ban Jugoszlávia lakosságának 5%-át, 1981-ben már 9%-át tették ki)18 
hozzájárult ahhoz, hogy az 1960-as évek közepére a muszlimok a legjelentősebb 
etnikai csoporttá váltak Bosznia-Hercegovinában.19 Ebben szerepe volt annak is, 
hogy egyre többen kezdték vállalni muszlim identitásukat azok közül is, akik aze-
lőtt horvátnak, szerbnek vagy éppen jugoszlávnak vallották magukat. 
 A relatív szerb többség megszűnésének komoly pszichológiai hatása volt, erősí-
tette a muszlimok nemzeti tudatát. A szerbek és horvátok elvándorlása pedig fel-
gyorsult ütemben folytatódott – 1971-ig mintegy 540 000-en távoztak Boszniából, 

                                                 
15 MALCOLM, NOEL: i.m. 196. 
16 FILANDRA, ŠAĆIR: Bošnjačka politika u XX. Stoljeću, Sarajevo, Sejtarija, 1998. 231. 
17 DŽAJA, SREĆKO M.: i.m. 274. 
18 ROMSICS IGNÁC: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. 
században, Budapest, Napvilág Kiadó, 1998. 297. 
19 MALCOLM, NOEL: i.m. 202. 
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közel 300 000-en Szerbiába, több mint 217 000-en Horvátországba, 33 000-en más 
köztársaságba.20 

A muszlim nemzet elismeréséhez vezető út 

Annak ellenére, hogy a kommunista vezetés a nemzeti kérdést már az 1950-es 
években megoldottnak gondolta, az Boszniában változatlanul napirenden volt. Fel-
vetődött a kérdés, hogy „boszniai muszlimnak lenni vallási, etnikai vagy nemzeti 
identitást jelent-e”.21 Bosznia-Hercegovina köztársasági státuszának megadásához 
hozzájárult az is, hogy a horvátok és szerbek között részben keverten élő muszli-
mok még „nem döntöttek nemzeti hovatartozásukról”.  
 Egyes konzervatív kommunisták úgy tekintettek a boszniai muszlimokra, mint 
olyan anacionális rétegre, amelyre építeni lehet majd az új jugoszláv nemzetet. 
Sokan nyíltan ellenezték a muszlimok bármiféle különállását. Sok kommunista 
számára Bosznia-Hercegovina az okkupátor ellen, a szocializmusért vívott harcon, 
nem pedig nemzeti alapokon nyugvó tagköztársaságként a nemzeti kérdés jugosz-
láv megoldási kísérletének sikerességét bizonyította.22 
 A világháború után a muszlim párttagok többsége (60% fölött) a néhány évvel 
azelőtt tapasztalható tendenciával ellentétes döntést hozott, szerbnek vallotta ma-
gát. Ez az adat persze csak azt mutatja, hogy a boszniai politikai életet ekkoriban 
kik irányították, illetve az abban való érvényesüléshez mire volt szükség. 1971-ben 
Bosznia-Hercegovina Kommunista Szövetsége tagságának 53,5%-a volt szerb, míg 
horvát 11,1%-uk, muszlim pedig 28,3%-uk.23 A szerbek arányukhoz képest minden 
állami szervben jelentősen felülreprezentáltak voltak. 
 A szélesebb társadalmi rétegek véleményéről a legjobban a népszámlálási adatok 
tanúskodnak. Az 1948-as népszámláláson a boszniai muszlimok három lehetőség 
közül választhattak: vallhatták magukat „muszlim szerbnek”, „muszlim horvátnak” 
vagy „nemzetileg be nem sorolt muszlimnak”. Ez az eredmény mutatta meg a világ-
háború után először, hogy a muszlimok többsége meg akarja őrizni „nemzeti önálló-
ságát” és továbbra sem kíván sem a szerb, sem a horvát nemzet részéve lenni: több 
mint 778 000-en vallották magukat be nem soroltnak, míg szerbnek majdnem 
72 000-en, horvátnak pedig mindössze 25 000-en.24 Az 1953-as népszámlálás ha-
sonló eredményt hozott, azzal a különbséggel, hogy a „nemzetileg be nem sorolt 
muszlim” helyett ezúttal 891 800-an vallhatták magukat jugoszlávnak.25  

                                                 
20 TRUD, ŽIL: Etnički sukobi u Titovoj Jugoslaviji: (1960–1980), Sremski Karlovci – Novi Sad, 
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2010. 129. 
21 IZETBEGOVIĆ, ALIJA: Sjećanja: autobiografski zapis, Sarajevo, Šahinpašić, 2001. 18. 
22 HUMO, AVDO: Bosna i Hercegovina u novim odnosima, In: ISAKOVIĆ, ALIJA (Szerk.): O „nacio-
naliziranju“ Muslimana: 101 godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana. 
Zagreb, Globus, 1990. 165. 
23 RADELIĆ, ZDENKO: Hrvatska u Jugoslaviji 1945–1992, Zagreb, Školska knjiga, 2006. 401. 
24 IZETBEGOVIĆ, ALIJA: i.m. 18. 
25 DŽAJA, SREĆKO M.: i.m. 263. 



Muszlimok a szocialista Jugoszláviában. Út a nemzeti elismerés felé (1945–1971) 159
 

 

 Tito többször is felszólalt az ellen, hogy a muszlimokat „valamely nemzet mel-
letti döntésre” kényszerítsék. Jugoszlávia elsőszámú vezetője 1959 novemberében a 
Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Bizottságának második plénumán a 
következőket mondta: „Az embereket hagyni kell, ha úgy akarják, legyenek Jugosz-
lávia nemzetileg be nem sorolt állampolgárai. Legyenek boszniaiak és hercegovina-
iak. Bosznián kívül magukat nem is nevezik másképp, mint boszniaiaknak, legyen 
szó muszlimokról, szerbekről vagy horvátokról.”26 A szocialista Jugoszlávia fő ide-
ológusa, Edvard Kardelj így ír a bosznia-hercegovinai muszlimokról: „A muszlimok 
nem érzik magukat sem szerbnek, sem horvátnak, ezért mindenképpen önálló etni-
kai csoportnak kell őket tekinteni, önálló nemzetet azonban nem alkotnak.”27 
 Komoly változások előszelét jelentette az 1961-es népszámlálás, amikor már 
volt „etnikai értelemben muszlim” rubrika, amit 842 000-en jelöltek be,28 a „nem-
zetileg nem besorolt jugoszláv” kategóriát ekkor 276 000-en választották, akiknek 
többsége feltételezhetően szintén a muszlim gyökerűek közül került ki.29 Az 1963-
as boszniai alkotmány preambuluma már szerbekről, horvátokról és muszlimokról 
beszél, azt sugallva, hogy a muszlimok is önálló nemzetet alkotnak. Az 1963-as 
jugoszláv alkotmány szerint megváltozott az állami címer: a nemzeteket szimboli-
záló, egy lánggá összeolvadó fáklyák száma ötről hatra változott.30 Ettől kezdve 
általánossá vált a muszlimok egyenrangú nemzeti csoportként való említése, töb-
bek között a kommunisták hivatalos irataiban is.31  
 A muszlimok különálló nemzeti egységként való kezelése tudományos körök-
ben is fokozatosan elfogadottá kezdett válni, erről tanúskodik már az Istorija 
naroda Jugoslavije (Jugoszlávia népeinek története) 1959-ben kiadott III. kötete. 
Muhamed Hadžijahić, a téma jeles kutatója kiemeli a Matica hrvatska és a Matica 
srpska 1969. január 4-5-i értekezletének jelentőségét, melyen a szerbhorvát irodal-
mi nyelv szótárának elkészítésével megbízott zágrábi és belgrádi szerkesztőség 
tagjai az irodalmi nyelvről beszélve a szerbek, horvátok és montenegróiak mellett 
már önálló szubjektumként említették a boszniai muszlimokat is.32 
 A muszlim nemzet hivatalos elismeréséhez vezető folyamat „a nagy M-betűért 
folytatott küzdelemként” vonult be a muszlimok történetébe. A déli szláv nyelvek 
helyesírása szerint a nemzetnevek nagybetűvel írandóak, a kis kezdőbetűvel írt musz-
lim tehát nem jelent többet vallási hovatartozásnál. Az „új nemzet” elismerésének 
szószólói között voltak, akik a bosnyák népnevet preferálták (Bosznia-Hercegovina 

                                                 
26 PURIVATRA, ATIF: Nacionalni i politički razvitak Muslimana, Sarajevo, Svjetlost, 1970. 13. 
27 KARDELJ, EDVARD: Razvoj slovenačkog nacionalnog pitanja, Beograd, Kultura, 1960. 104. 
28 TRUD, ŽIL: i.m. 128. 
29 PURIVATRA, ATIF: i.m. 34. 
30 DŽAJA, SREĆKO M.: i.m. 264. 
31 MALCOLM, NOEL: i.m. 198. 
32 HADŽIJAHIĆ, MUHAMED: Od tradicije do identiteta: geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslima-
na, In: ISAKOVIĆ, ALIJA (Szerk.): O „nacionaliziranju“ Muslimana: 101 godina afirmiranja i negi-
ranja nacionalnog identiteta Muslimana, Zagreb, Globus, 1990. 288. 
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Kommunista Szövetsége Központi Bizottságának tagjai közül elsősorban Enver 
Redžić (1915–), az emigrációban Adil Zulfikarpašić (1921–2008)), a többség azon-
ban ez ellen volt, hiszen az a tagköztársaság teljes lakosságára vonatkozhatott, ezáltal 
sérthette a horvátok és a szerbek érzékenységét.  
 Sok értelmiségi és muszlim hátterű kommunista csatlakozott a mozgalomhoz, 
amely nem iszlám vallási mozgalom volt, hiszen „világi” muszlimok és kommunis-
ták vezették. Szellemi atyjának Muhamed Filipović (1929–) professzort tekinthet-
jük, aki először fogalmazta meg a muszlimok külön nemzeti státuszára vonatkozó 
követelést. A kommunisták soraiból az ügyet rendkívül aktívan támogatta Atif 
Purivatra (1928–2001) is. Utóbbi egyre hevesebben hangoztatta a muszlimok alul-
reprezentáltságát a boszniai politikában, továbbá azt, hogy Bosznia-Hercegovina a 
gyakorlatban a többi köztársaságnál alacsonyabb státusú, a föderális rendszerben 
kisebb a súlya. Ennek okát abban látta, hogy Boszniára úgy tekintenek, mint két 
nemzet töredékét és egy „nem-nemzetet” magába foglaló köztársaságra.33 Purivatra 
azt bizonygatta, hogy a muszlim nemzet több évszázados történelmi fejlődés ered-
ménye, a bosnyákokat az autochton bogumiloktól eredeztette, hangsúlyozva azok 
szláv etnikai gyökereit.34  
 Ebben az időszakban Boszniában tapasztalható volt az iszlám vallásosság feltá-
madása is, ezt azonban meg kell különböztetnünk a szekuláris muszlim nacionaliz-
mustól. Előbbi talán legismertebb megnyilvánulása Alija Izetbegović (1925–2003) 
1960-as évek végén írt, az iszlám és a politika kapcsolatáról és a muszlim vallás 
helyzetéről szóló kommunistaellenes élű Iszlám deklaráció című rövid értekezése.35 

A jugoszláviai politikai változások hatása – a végkifejlet (1966–1971) 

A titói Jugoszlávia fennállása alatt a nemzeti kérdés a legnyíltabban az 1960-as 
évek második felében és az 1970-es évek elején került elő. Ezekben az években 
minden tagköztársaságban új vezető réteg vette át az irányítást, amely szabadabban 
vetette fel a föderatív állam ezen kérdéseit is. Egyes köztársaságokban az ilyen 
jellegű problémák megvitatása az egyik központi témává vált, Bosznia-
Hercegovina is ezek közé tartozott.  
 A Jugoszlávia több köztársaságában hatalomra kerülő reformkommunisták je-
lentős újításokat hoztak a politikába, Bosznia-Hercegovinában azonban a kritikai 
értelmiségi gondolatok a kommunista szövetségben olyan mértékben nem terjedtek 
el, mint másutt.36 A boszniai közéletre jellemzőek voltak a kommunisták különbö-
ző politikai szövetségeinek küzdelmei, amelyeknek olykor nemzeti élük is volt. 
 Az 1965-ös gazdasági reform, majd a politikai élet hatalmas változásai, 
Aleksandar Ranković (1909–1983) belügyminiszter bukása a „kemény kéz politiká-

                                                 
33 MALCOLM, NOEL: i.m. 201. 
34 PURIVATRA, ATIF: i.m. 8-9. 
35 Izetbegovićot 1983-ban letartóztatták az Iszlám deklaráció miatt, melyet 1990-ben újra publikált. 
36 REPE, BOŽO: „Liberalizem“ v Sloveniji, Ljubljana, Borec, 1992. 249. 
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jának” végét, jelentős decentralizálás kezdetét jelentették. A demokratikusabb légkör 
kedvezett a muszlim elit törekvéseinek. A köztársaságok önállóságának és államisá-
gának erősödésével a „muszlim nemzet” kérdése is új lendületet kapott.37 Az „integ-
rális jugoszlávizmus” elvetése mellett nemzetként való elismerésüket elősegítette az 
is, hogy ekkorra kezdett igazán megerősödni a boszniai muszlim kommunista elit.38 
A föderáció erőviszonyait firtató horvát (és részben a szlovén) vezetésnek is érdeké-
ben állt a boszniai szerb káderek dominanciájának meggyengítése.39 
 A politikai irányváltás egybeesett a kommunista vezetés generációváltásával, a 
régi vonal főleg szerb kommunistáit (mint Đuro Pucar (1899–1979)) a legfonto-
sabb pozíciókon új káderek váltották fel, akik között jóval több volt a horvát és 
muszlim származású. Ekkortól erősödött meg a boszniai horvát Branko Mikulić 
(1928–1994) és a muszlim gyökerű Hamdija Pozderac (1924–1989) befolyása.40 
 A „horvát tavasz” (1967–1971) időszakában újra felszínre kerültek a nemzeti 
sérelmek, Bosznia problémáját a tagköztársaságon kívül is sokat emlegették: a 
boszniai politikai életben a szerbek felülreprezentáltságát hangoztatták. Gyakorlati-
lag újra kezdődött a szerb és horvát nacionalizmus „harca” Boszniáért. 1969-ben 
napvilágot látott könyvében a szerb író, Josip Potkozorac azt bizonygatta, hogy 
Bosznia-Hercegovina (és Dalmácia) népessége valójában szerb. Većeslav Holjevac 
(1917–1970) író a Matica hrvatska által 1967-ben kiadott könyvében iszlám hitű 
horvátoknak nevezte a boszniai muszlimokat.41 Ezt követően mindkét oldalon nyíl-
tan beszéltek a horvát és szerb területek elcsatolásának szükségességéről.42 
 A párt kezdeti ellenállása (Muhamed Filipovićot 1967-ben kizárták soraikból) 
enyhült, a muszlim nemzet ügye elől lassan elgördültek az akadályok. Bosznia-
Hercegovina Kommunista Szövetsége Központi Bizottságának 18. ülésén, 1968 feb-
ruárjában43 a következő hangzott el: „A gyakorlat megmutatta, milyen káros a musz-
limokat a szerbség vagy horvátság vállalására kényszeríteni” és kijelentették, hogy 
„napjaink szocialista gyakorlata megerősítette, hogy a muszlimok külön nemzetet 
alkotnak”.44 Mindez Bosznia-Hercegovina és a Szandzsák muszlimjaira vonatkozott, 
az „iszlám hitű makedónokra” nem.45 A bosznia-hercegovinai muszlimok nemzeti 
voltának hivatalos elismerését végül az 1971-es jugoszláv alkotmánymódosítás hoz-
ta. A muszlimok egyenrangú nemzetté válása több évtizedes törekvéseik sikerességét 
és egyben az asszimilálásukra tett politikai kísérletek tartós kudarcát jelentette. 

                                                 
37 FILANDRA, ŠAĆIR: i.m. 230. 
38 MALCOLM, NOEL: i.m. 198. 
39 FILANDRA, ŠAĆIR: i.m. 232. 
40 DŽAJA, SREĆKO M.: i.m. 275. 
41 HOLJEVAC, VEĆESLAV: Hrvati izvan domovine, Zagreb, Matica hrvatska, 1967.  
42 MALCOLM, NOEL: i.m. 204. 
43 RAMET, SABRINA P.: i.m. 179. 
44 PURIVATRA, ATIF: i.m. 30. 
45 TRUD, ŽIL: i.m. 148. 
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 A muszlim nemzet elismerését Belgrádban is elfogadták. Latinka Perović, a 
szerb KSZ KB titkára azt nyilatkozta, hogy Jugoszlávia minden polgára szabadon 
választhatja meg nemzeti hovatartozását.46 Akadtak azonban heves ellenzők is, a 
legnevesebb a szerb író és politikus, Dobrica Ćosić (1921–) volt. 1968 májusában, 
Szerbia Kommunista Szövetségének 14. ülésén Jovan Marjanović (1922–1981) 
történésszel együtt az elismerést értelmetlennek és károsnak nevezték. Marjanović 
a következőket mondta: „Az új muszlim nemzet kikiáltása abszurd. Ez mindenkép-
pen a nemzeti feszültségek növekedéséhez és intoleranciához vezet”. Ćosić 
balkanizációról beszélt. Hamarosan mindkettőjüket kizárták a pártból.47  
 Egyes szerbek muszlimokkal szembeni ellenszenvét fokozták az egyre feszültebb 
koszovói állapotok, hiszen a koszovói albánok javarészt az iszlám követői. Szerbiá-
ban és Montenegróban is aggodalommal figyelték a Szandzsák muszlimjainál tapasz-
talható folyamatokat. A boszniai muszlimok nemzetként való elismerése a makedón 
vezetés számára is kellemetlen volt, hiszen saját szláv nyelvű muszlimjainak öntudat-
ra ébredésétől kellett tartaniuk. Makedón hivatalos körök a bosznia-hercegovinai 
muszlim nemzet létét is megkérdőjelezték, s bár később ettől visszaléptek, a make-
dón muszlimok bevonását továbbra is hevesen ellenezték. A helyzetet bonyolították 
az 1945 után a távozó törökök hátrahagyott makedóniai birtokaira költöző, a make-
dónoktól nyelvileg is élesen elkülönülő boszniai, hercegovinai és szandzsákbeli 
muszlimok.48 A boszniai és hercegovinai szerbek és horvátok is fenyegetésnek érez-
ték a muszlim nemzet elismerését, attól tartottak, hogy a megerősödő muszlimok 
saját köztársaságot akarnak majd kreálni Bosznia-Hercegovinából. 
 Amint már említettük, a muszlim öntudat megerősödése, a muszlim nemzet 
hivatalos elismerése hozzájárult a köztársaságból való elvándorlás további felgyor-
sulásához. Ebben az időszakban a legnevesebb muszlim gyökerű értelmiségiek 
közül is sokan a távozást választották. Az újonnan elismert muszlim nemzetnek 
rögtön legnagyobb elméinek távozásával kellett szembesülnie. A hiány pótlása, a 
megfelelő muszlim értelmiségi réteg kinevelése még hosszú időt vett igénybe. Az 
ismert költő, Skender Kulenović (1910–1978), a szociológus Esad Ćimić (1931–) 
és a világhírű író, Meša Selimović (1910–1982) is Horvátországba, illetve Szer-
biába költöztek.49 S habár a jeles személyiségek távozásának oka körül sokszor 
legendás történetek keletkeztek, nem vitatják, hogy legtöbbjüknek nem tetszettek a 
kibonatkozó folyamatok, sokan tüntetőleg a szerbség, illetve a horvátság mellett 
kötelezték el magukat. Az utóbbiak közé tartozó Ćimić professzor a muszlimokat 

                                                 
46 RAMET, SABRINA P.: i.m. 183. 
47 TRUD, ŽIL: i.m. 149. 
48 IMAMOVIĆ, MUSTAFA: Nesporazumi oko Muslimana, In: ISAKOVIĆ, ALIJA (Szerk.): O „nacio-
naliziranju“ Muslimana: 101 godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana. 
Zagreb, Globus, 1990. 237-239. 
49 FILANDRA, ŠAĆIR: i.m. 253. 



Muszlimok a szocialista Jugoszláviában. Út a nemzeti elismerés felé (1945–1971) 163
 

 

nemzeti hibridnek nevezte, „a szláv folyó egy muszlim ágának, mely túl nagy ah-
hoz, hogy kiszáradjon, a tóvá váláshoz azonban kicsi.”50  
 A hetvenes évek elején a párt növekvő aggodalommal tekintett egyesek musz-
lim öntudatának szerintük veszélyes megerősödésére – ezt jelezte több muszlim 
párttag (Avdo Humo és Osman Karabegović) eltávolítása. A vád muszlim naciona-
lizmus volt – egyre több értelmiségi vetette fel például a Matica muslimanska lét-
rehozásának szükségességét is, boszniai nyelvészek hamarosan külön boszniai 
nyelvről, az irodalmárok külön boszniai irodalomról kezdtek beszélni. A hivatalos 
nemzeti elismerést a hetvenes évek elejétől a megkésett nemzetépítés követte. A 
Bosznia 1878-as okkupációjával kezdődő, a királyi Jugoszláviában háttérbe szorí-
tott, majd a szocialista föderációban új formában ismét feléledő nemzeti fejlődés a 
megerősödő muszlim gyökerű kommunista elit törekvéseinek eredményeként, a 
kedvező kül- és belpolitikai helyzetet és a muszlim lakosság széles rétegeinek tá-
mogatását kihasználva vezetett el a hivatalos elismeréshez. A muszlimok a szocia-
lista Jugoszlávia fennállásának utolsó két évtizedét már egy államalkotó nemzet 
tagjaiként élték meg, ám a fokozatosan háborúba torkolló, egyre mélyülő gazdasági 
és politikai válság újra veszélybe sodorta nemzeti különállásuk alapjait. 
 

                                                 
50 ĆIMIĆ, ESAD: Muslimani nisu nacija, In: ISAKOVIĆ, Alija (Szerk.): O „nacionaliziranju“ Muslimana: 
101 godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana, Zagreb, Globus, 1990. 231. 



 

 

 



A 117 és 161 közötti katonai diplomák topográfiai vizsgálata 

a britanniai határvédelem tükrében 

MÁRVÁNYOS KRISZTIÁN 

Bevezetés 

Jelen tanulmányomban szeretném megvizsgálni P. Aelius Hadrianus (117–138) és 
T. Aelius Antoninus Pius (138–161) császársága idején a Britannia provinciában 
keletkezett katonai diplomák forrásértékét. Ezen belül pedig arra a kérdésre szeret-
nék választ keresni, hogy milyen összefüggés van a különböző diplomákon szerep-
lő csapatfelsorolásoknak, illetve segédcsapatoknak a Római Birodalom e két ki-
emelkedő uralkodójának határvédő és háborús politikája között. Foglalkozom az 
egyes okmányok tipizálásával, a rajtuk szereplő segédcsapatok sorrendisége sze-
rint, továbbá azzal is, hogy az e provincia esetében talált elbocsátó okmányok 
csapatfelsorolási módjánál mennyire helytálló a Visy Zsolt1 által a történettudo-
mányba, illetve a régészetbe bevezetett ún. kryptotopográfia fogalma, és az erre 
épülő elmélete az auxiliáris katonák elbocsátása kapcsán. 
 Külön szeretnék kitérni a határvédelem szerepére, különösen a Hadrianus csá-
szár által kőbe építtetett limesre, aminek szó szerinti jelentése ‛mezsgye, határ’. A 
téma kutatói az Imperium Romanum védelmi rendszerrel megerősített (katonai 
táborok határvonalon történő felsorakoztatása) határát értik alatta, melynek kiépíté-
se többnyire a Krisztus utáni második századtól vette kezdetét, és ez a birodalom-
nak a további hódításokról való lemondásával hozható összefüggésbe.2 A romjai-
ban még ma is az egyik legjelentősebb római kori emléknek számító angliai Vallum 
Hadrianum (Hadrianus-fal), eredetileg mintegy 76 római mérföld (körülbelül 112,5 
kilométer) hosszan és körülbelül 15 láb (körülbelül 4,74 méter) magasan húzódott 
az Északi- és az Ír-tenger között. A South Shields (Arabeia) és Bowness (Maia) 
közötti vonalon − mérföldenként kapuval ellátott kiserődökkel, köztük tornyokkal 
− szerves részét képezte a római császárok defenzív külpolitikájának.3 
 Fontos megjegyezni, hogy az auxiliáris (castellum) és legiotáborok (castra), 
továbbá őrtornyok (burgus) láncával, esetenként fallal és árokrendszerrel 
(fossatum) megerősített birodalmi határ kiépülése, a köztudattal ellentétben, már 
Domitianus császár (81–96) alatt elkezdődött, igaz, komolyabb lendületet valóban 
csak Hadrianus uralkodása alatt vett. Ennek okát a birodalom erejét túlfeszítő 

                                                 
1 VISY ZSOLT: A pannoniai auxiliáris diplomák kryptotopográfiai csapatfelsorolása, In: Antik Tanul-
mányok, 32., 1985-86. 18-45. 
2 Római történeti kézikönyv, Szerk.: NÉMETH György, Budapest, Korona, 2001. 321-322. 
3 LŐRINCZ BARNABÁS: Határvédelem és hadsereg Hadrianus és Antoninus Pius korában, In: Aelius 
Aristeidés. Róma magasztalása (eis Rhómen, or. XXVI-K.). Fordítás és kísérő tanulmányok, Szerk.: 
SZLÁVIK Gábor, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortörté-
neti Tanszék, 2002. 261-267. 
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traianusi offenzív politika csődje jelentette: újszerű védelmi stratégiához vezetett, 
ami nem is fejeződött be Hadrianus halálával, hiszen utóda is folytatatta ezt a de-
fenzív külpolitikát, kezdeti hódító politikája után. Ennek eklatáns angliai (Dél-
Skócia) példája a Vallum Antoninum (Antoninus-fal) felépítése volt Britannia pro-
vinciában, körülbelül 160 km-rel északra tolva ki ezzel a Római Birodalom 
legészakibb határát.4 Igaz, hogy Antoninus Piusnak elődjéhez képest már több lá-
zadással kellett szembenéznie, de ezeket az említett védekező politikával, helyi, 
provinciális szinteken sikeresen orvosolta, és egyúttal stabilizálta birodalmát. Iulius 
Capitolinus a Historia Augusta-ban így írt erről: 

Legatusai útján számos háborút viselt. Egyik ilyen alvezére, Lollius Urbicus 
révén ugyanis legyőzte a britan-nusokat, és hogy a barbárokat távol tartsa, 
gyeptéglákból újabb falat emeltetett; a maurusokat is arra kényszerítette, hogy 
békét kérjenek; elöljárói és alvezérei segítségével szétzúzta a germánokat és a 
dákokat, valamint a sok egyéb népet, így a zsidókat is, akik fellázadtak.5 

 Lollius Urbicus egyébként Hadrianus egyik hadvezére volt a iudaeai háborúban, 
később pedig Germania Inferior helytartója lett. 

A katonai diplomákról általában 

A katonai diploma (diploma militare vagy diploma honestae missionis) olyan jogi 
dokumentum, amelyet a római hadsereg katonái szolgálati idejük lejárta és/vagy a 
tisztességes elbocsátás (missio honesta) után kaptak meg, de részesülhettek diplo-
mából különleges elismerésként is. Már a köztársaság késői időszakában is szokás-
ban volt a különleges elismeréskor adományozott diploma. Mindazonáltal nem 
maga az elbocsátás ténye volt az okmány kiadásának apropója,6 hanem az a jogi 
aktus, amelynek folyományaképpen egy alakulat elbocsátott katonái a római pol-
gárjogot (civitas) és a törvényes házasságkötés jogát (conubium) megkapták. 
 A római hadsereg legióiban római polgárok szolgáltak, de a segédcsapatokba 
(auxilia) és a flottába (classes) felvettek peregrinus jogállású személyeket is, akik-
nek a – nagy vonzóerővel rendelkező – római polgárjog megszerzéséhez tulajdon-
képpen ez volt az egyetlen járható út. Katonai diplomákat nem csak az auxiliáris 
egységek katonái kaphattak, hanem a praetorianusok (praetorianiae cohortes) és az 
urbanae cohortes katonái is – esetükben természetesen nem a polgárjog adomá-
nyozása állt a középpontban (mivel a római polgárjog előfeltétele volt az ezekben a 
csapatokban való szolgálatnak), hanem a ius conubii, azaz a házasságkötés jogának 
megadása. A katonai diplomák túlnyomó többségét az auxiliáris egységekben szol-
gált katonák számára állították ki – a 100. és 165. év közé eső időszakban különö-

                                                 
4 HAVAS LÁSZLÓ − HEGYI W. GYÖRGY − SZABÓ EDIT: Római történelem, Szerk.: NÉMETH György, 
Budapest, Osiris, 2007. 749. 
5 SHA, vita Antonini V. 4. (Ford.: HAVAS László). 
6 ALFÖLDY GÉZA: Zur Beurteilung der Militärdiplome der Auxiliarsoldaten, In: Historia, 17., 1968. 
215-227. 
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sen nagy számban. Az auxiliárisok számára a kiadás 180 körül bizonyos okokból 
jelentősen lecsökkent, majd abbamaradt, mivel a második század folyamán sok 
olyan katona szolgált a segédcsapatokban, akik már a hadseregbe való belépéskor 
rendelkeztek római polgárjoggal, így a privilegizálás nem volt már szükséges.7 
Ugyanakkor más csapategységek számára a 212-ben – Caracalla császár (211–217) 
uralkodása alatt – kiadott Constitutio Antoniniana8 után is folytatódott a diplomák 
kiadása: az utolsó flottadiploma 249-re, az utolsó ismert praetorianus-diploma pe-
dig 306-ra datálható.9 
 A katonai diploma két, megközelítőleg 18*13 cm méretű bronztáblából állt, 
amiket általában gyűrűkkel vagy más módszerrel egymáshoz erősítettek. A belső 
két oldalon szerepelt a konstitúció szövege, amelyet hitelesítés gyanánt összekötöz-
tek, és viaszpecséttel hitelesítették az összekötözést szolgáló kötél végeit a külső 
oldalon. A diploma külső oldalára ismét felvésték a konstitúció szövegét, hogy azt 
a pecsétek feltörése nélkül is olvasni lehessen. A belső és a külső szöveg egyezését 
tanúk hitelesítették, akiknek nevei genitivusban a diploma külső oldalának másik 
táblájára voltak felvésve.10 
 Az auxiliáris diplomák kiállítását, és az ezzel kapcsolatos jogi eljárást, a követ-
kezőképpen lehet rekonstruálni: az adott provinciában a helytartó kancelláriáján, az 
összes auxiliáris csapat parancsnokától (praefectus vagy tribunus) bekért adatok 
alapján összeállították azoknak a katonáknak a listáját, akik a huszonöt év, vagy 
ennél is hosszabb szolgálati idő kitöltésével jogosultak voltak a civitas Romana és 
a conubium megszerzésére.11 A hosszú szolgálati idő és a halálozások miatt egyes 
csapatok esetében volt olyan év, amikor egyetlen katona sem érte meg a leszerelés 
időpontját, így ezeket a csapatokat nem tűntették fel az összesítésben és később az 
okmányokon sem. Az egyes tartományok összeírt listáit a helytartói hivatalok ezu-
tán Rómába küldték az illetékes hatóságnak. A lista nem csak a katona nevét tar-
talmazhatta, hanem (jövendőbeli törvényes) feleségének és gyermekeinek a nevét 
is. A szükséges listák beérkezése után Rómában elkészítették a császári konstitúció 
szövegét, és nyilvános helyen függesztették ki. Ez kezdetben a Capitoliumon, majd 
a 90 körüli időszaktól kezdve az isteni Augustus templomán volt. Ennek bizonysá-
gát olvashatjuk a 157. február 8-án kelt egyik dunakömlődi (Lussonium) katonai 
diplomán, az ún. „A diplomán”: „Rómában az isteni Augustus Minervának szentelt 

                                                 
7 ALFÖLDY 1968. 227. vö. LE BOHEC, YANN: Die römische Armee, Von Augustus zu Konstantin d. 
Gr., Stuttgart, Steiner, 1993. 
8 Ez az edictum a birodalom szabad lakói legnagyobb részének megadta a római polgárjogot. A ren-
delet szövegét lásd RTChr. 104. vö. GRSZ 191. 
9 LAMBERT, NICOLE – SCHEUERBRANDT, JÖRG: Das Militärdiplom. Quelle zur römischen Armee und 
zum Urkundenwesen, (Schriften des Limesmuseum Aalen 55). Stuttgart, Theiss, 2002. 11. vö. 
ALFÖLDY 1968. 217. 
10 LAMBERT – SCHEUERBRANDT 2002. 9. 
11 VISY ZSOLT: Az auxiliáris katonák elbocsátásában mutatkozó szabályszerűségek a katonai diplo-
mák alapján, In: Antik Tanulmányok, 31., 1984. 53-72. 
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temploma mögötti falra kifüggesztett bronztábláról.”12 Az okmányok keltezése a 
kifüggesztés időpontjának felelt meg.13 Ezután következhetett a hiteles másolatok 
kiállítása.14 A diplomákon, az auxiliáris katonákon és hozzátartozóikon kívül, a 
császár, a helytartó és a lovagrendű csapatparancsnokok neve van feltüntetve – 
ezek egyúttal az adminisztrációs szinteket jelzik, amik az eljárásban részt vettek.15 
Továbbá a megszövegezés napja és az éppen hivatalban lévő consulok nevei is 
felkerültek az egyes táblákra, illetve a konstitúció kiadásának időpontja.16  
 A katonai diplomákon található csapatfelsorolások kiemelten érdeklik a diplo-
mákkal foglalkozó tudósokat. A kutatások során többféle felsorolási rendet sikerült 
feltárni. A legegyértelműbb természetesen az egyszerű numerikus sorrend, amelyben 
az egyes csapatokat a nevükben szereplő sorszámok emelkedő rendjében tüntetik fel. 
A numerikuson belül másik nagy csoport az ún. kevert felsorolási mód, ami a csapa-
tokat ismeretlen módon, véletlenszerű („random”), szabálytalan sorrendbe rendezi. 
Azonban pont egy Magyarország területéről előkerült, Pannonia Inferior segédcsapa-
tait felsoroló diplomapár (regölyi) alapján sikerült kimutatni, hogy a kevert felsorolá-
si módszerben a látszólag értelmezhetetlen sorrend mögött jól követhető topográfiai 
rendezési elv húzódik meg.17 Később ez a megfigyelés más provinciákból előkerült 
diplomák esetén is bizonyítást nyert. Szintén egy Magyarország területéről (Albert-
falváról) előkerült diploma18 szolgált bizonyítékkal, hogy a numerikus és a topográ-
fiai elv kombinált alkalmazásával is állítottak össze csapatlistákat. Ebben az ún. 
kryptotopografikus (rejtett topografikus) csapatfelsorolásban a csapatok numerikus 
sorrendben állnak, az azonos sorszámú csapatok egymás között pedig valamilyen 
topográfiai elv szerint követik egymást. A forrásbázist kibővítve azt is sikerült kimu-
tatni, hogy Domitianus császárságának idejében kezdenek megjelenni a 
kryptotopografikus rendezési elv alapján elkészített csapatfelsorolások. Mauretania 
Tingitanaban Traianus császártól (98–117) kezdve beszélhetünk egyértelműen 
kryptotopográfiai csapatfelsorolásról, majd épp Hadrianus uralkodása alatt jelennek 
meg az első tisztán topográfiai csapat-felsorolásos katonai diplomák, Antoninus Pius 
idejében pedig már ezek vannak többségben.19 A topográfiai elv felismerése hadtör-
téneti szempontból fontos kiegészítésként szolgál már ismert, ám bizonytalan 
diszlokációs kérdések eldöntésében, illetve a rendelkezésre álló adatok segítenek a 

                                                 
12 RTSZ 2.19. (Ford.: BORHY László). 
13 LŐRINCZ BARNABÁS: Katonai diplomák, In: Az antik Pannonia forrásai 166-tól 192-ig, (Fontes 
Pannoniae Antique III), Szerk.: KOVÁCS Péter, Budapest, Pan, 2006. 195-197. 
14

 ALFÖLDY GÉZA: Die Truppenkommandeure in den Militärdiplomen, In: Römische Heeresgeschichte, 
Beiträge 1965-1985, (MAVORS III). Amsterdam, 1987. vö. LAMBERT–SCHEUERBRANDT 2002. 43-48. 
15 LŐRINCZ 2006. 195. 
16 VISY 1984. 61. 
17 RADNÓTI ALADÁR – BARKÓCZI LÁSZLÓ: The Distribution of Troops in Pannonia Inferior during the 
2nd Century A.D., In: Acta Archaeologica, 1., 1951. 191-226. 
18 CIL XVI 175. 
19 VISY 1985–1986. 18-24. 
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diplomák csapatfelsorolási módszereinek további tisztázásában.20 Figyelembe véve 
azt a tényt, hogy az utóbbi mintegy húsz évben ugrásszerűen nőtt a diplomák száma, 
sok provincia esetében szükségszerű a csapatfelsorolások elvének beható vizsgálata. 
Mindezt bonyolíthatja az is, hogy egyes csapatlista-rendszer nem automatikus a többi 
csapatlista esetében. Britannia provincia vonatkozásában ráadásul különösen kérdé-
ses a segédcsapatok diszlokációja, azt ugyanis kevéssé lehet végleges bizonyossággal 
megvilágítani, itt többségében a numerikus listák jellemzők.21 
 Az egyes csapatfelsorolási módok csoportosítása22 tehát a következő: 

− numerikus alfabetikus, 
− numerikus kevert, 
− numerikus kryptotopografikus, 
− nem numerikus topografikus, 
− nem numerikus nem topografikus. 

 A katonai diplomák – amellett, hogy felbecsülhetetlen forrásai a római társada-
lomtörténetnek és hadtörténetnek, prozopográfiának, kormányzattörténetnek, jog-
történetnek, epigráfiának stb.23 – a maguk egyedülálló szemszögéből rendkívül 
izgalmas bepillantást engednek a korabeli mindennapokba is. Sokrétű történeti 
következtetésekre adhatnak alapot a történészek és a régészek számára, és ez bizto-
sítja kétségtelenül jó forrásértéküket. Ez a forrásérték pedig az aktuális császár 
nevétől kezdve, az egyéb feltüntetett neveken át (a római kori név forrásértékének 
megfelelően a szereplő személyek népi hovatartozásának megállapítására is szol-
gálhatnak), a szereplő csapatnevekig és csapatfelsorolásokig terjed.24 
 A második század első harmada (Traianus, Hadrianus és Antoninus Pius ural-
kodásának kora) a feliratállítás lendületes korszakának számított, ekkor jelentek 
meg például a ligatúrák (betű-összevonások), valamint ebben az időszakban vált 
általánossá a feliratállítás. Természetesen ezek a jelenségek összefüggnek azzal a 
ténnyel, hogy Hadrianus császár korában kialakult egyes tartományok (pl. Panno-
nia) városhálózata, több tartománynak − köztük Britanniának − pedig kiépült a 
végleges formát öltő, fentebb már említett, határvédelmi rendszere, és ez a tenden-
cia folytatódott utóda, Antoninus Pius császársága alatt is.25 

                                                 
20 RADNÓTI – BARKÓCZI 1951. 24. 
21 VISY ZSOLT: Neuere Untersuchungen zu den Hilfstruppenlisten römischer Auxiliardiplome, In: Mi-
litärdiplome. Die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004, (MAVORS XV), Hrsg. 
SPEIDEL, Michael P. Stuttgart, Franz Steiner, 2007. 247-265. 
22 VISY 1985–1986. 18-24. 
23 WEIß, PETER: Militärdiplome, In: Der Neue Pauly 8, Hrsg. CANICK, Hubert – SCHNEIDER, Helmuth 
– LANDFESTER, Manfred. Stuttgart, J. B. Metler, 2000. col. 182-183. 
24 TÓTH ISTVÁN – SZABÓ ÁDÁM: Bevezetés a római feliratok világába. Pécs, University Press, 1999. 115. 
25 TÓTH – SZABÓ 1999. 71. 
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Határvédelem és a Hadrianus által építtetett britanniai kőfal 

Miután tehát uralkodóhoz illően megreformálta a katonaságot, Britanniába 
ment, ahol sok mindent helyrehozott és elsőként épített egy nyolcvanezer lé-
pés hosszúságú falat, hogy az válassza el a barbárokat és a rómaiakat.26 

 Hadrianus császár uralkodásának egyik legjelentősebb történelmi emléke a kö-
zel 76 római mérföld hosszúságú határvédő fal. Hadrianus császár feltehetően 122-
ben, Aulus Platorius Nepos és a legio VI Victrix kíséretében érkezett Britannia 
provinciába. A. P. Nepos Germania Inferiorból jött Britanniába, a neve pedig sze-
repel egy 122. július 17-re datált katonai diplomán, mint a provincia helytartója − 
ez a legkorábbi említése.27 A kormányzósága azonban nem tarthatott tovább a 127-
es év közepénél, mert egy másik, müncheni magánkézben lévő okmány (egy 127. 
augusztus 20-án kelt diploma) szerint a helytartó már Lucius Tiberius Germanus 
volt. Nepos személyének jelentősége a Hadrianus-fal kapcsán azonban kétségtelen, 
melyet az is bizonyít, hogy a fallal kapcsolatos építési feliratokon kizárólag az ő 
neve szerepel. Éppen ezért egyes kutatók erre az öt esztendőre teszik a britanniai 
kőfal felépítésének intervallumát is.28 
 Maga a Hadrianus-fal nyugatról keleti irányba Bowness-on-Solwaytól (Maia) 
húzódott Wallsendig (Segedunum). Ezt a kettőt leszámítva még mintegy tizennégy 
fontosabb erőd állt a fal vonalába építve. Ezek nyugatról keletre haladva: 
Drumburgh (Congavata), Burgh by Sands (Aballava), Stanwix (Uxellodunum), 
Castlesteads (Camboglanna), Birdoswald (Banna), Carvoran (Magnis), Great 
Chesters (Aesica), Housesteads (Vercovicium), Carrawburgh (Brocolitia), Chesters 
(Cilurnum), Halton Chesters (Onnium), Rudchester (Vindovala), Benwell 
(Condercum), Newcastle (Pons Aelius).29 Az egyes táborhelyek között pedig római 
mérföldenként egy-egy, közel 18 négyzetméter belső területű mérföldbástya állt, 
amik közre fogtak továbbá két-két őrtornyot is. Az őrtornyok, attól függően, hogy 
melyik legio építette, eltérő alakúak voltak. Az eredetileg gyeptéglából és fából 
készült sánc vonalát − a császár parancsára − törmelékkel és mészhabarccsal meg-
erősített kőfalra váltották fel, melynek szélessége a legkeskenyebb helyeken 6-8 
római láb30 volt, de bizonyos részein a 10 római lábat, azaz a három métert is elér-
te; ennek mértéke természetesen összefüggött az egyes helyeken lévő eltérő terep-
viszonyokkal is. Ez a szempont az őrtornyok esetében sem volt közömbös, hiszen a 
holttérbe való belátás lehetősége mindenhol más volt. Az egyes erődök funkciója 
kettős volt: a védelem mellett a hadsereg további északi hódításainak kiindulópont-
jai is ezek voltak. Természetesen a fal mögötti területen még további jelentős meg-
erősített települések feküdtek, amik egyben a falhoz vezető római utak csomópont-

                                                 
26 SHA, vita Hadriani XI. 2. (Ford.: KISS Sebestyén). 
27 CIL XVI 69. 
28 BREEZE, DAVID J. − DOBSON, BRIAN: Hadrian’s Wall, London, Penguin Books, 2000. 63-66. 
29 MRB 1978. North Sheet. 
30 1 római láb (pes) = 296 milliméter. 
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jait is jelentették, például Carlisle (Luguvalium), Corbridge (Corstopitum), Ches-
terholm (Vindolanda), Ebchester (Vindomora) vagy South Shields (Arbeia). Szere-
pük a falnál állomásozó egységek ellátásnak biztosítása volt, ezt a tényt támasztják 
alá a felsorolt helyeken feltárt nagyméretű magtárak, élelmiszerraktárak és műhe-
lyek. Ugyanakkor a katonai zóna legdélebbi határa pedig egy-egy alacsony töltés-
sel szegélyezett széles és lapos fenekű árok volt, amelyen az átkelést szintén a had-
sereg itt állomásozó egységei felügyelték.31 
 Hadrianus császár, Traianushoz hasonlóan, szintén a stabilitás híve volt a határpo-
litikát illetően, azonban elődjétől eltérően ő nem egy hódító szándékú uralkodó, célja 
inkább a birodalmi stabilitás megőrzése volt. A Hadrianus-fal volt az első tervezett 
építkezés e cél elérése érdekében. Az egyes csapattesteket megtartották a helyőrségi, 
valamint a rendfenntartó szerepekre a már meglévő erődökben, amely erődök egyben 
valójában megerősített kapuként is funkcionáltak a falon való átkeléshez, a római 
egységek számára. Az elsődleges cél az ellentétes irányba való átkelések megfigyelé-
se és felügyelete volt, azonban az erődöktől északi irányba vezető utak kis száma, 
vagy éppen hiánya ezt kérdésessé teszi. Ugyanakkor ismételten nyomatékosítani kell, 
hogy magát a falat nem egy küzdőtérnek szánták a tervezői, hanem inkább védelmi 
határvonalnak. Az erődített helyek pedig szűkösebb méretüknél fogva, ténylegesen is 
csak a különböző ellenőrzési és megfigyelési feladatokra adtak lehetőséget, minde-
mellett megadták a helyőrség számára azt a kulcsfontosságú előnyt is, hogy még 
hatékonyabban tudtak járőrözni a provincia északi részén, valamint a védelmi vonal-
tól északabbra is.32  A britanniai Hadrianus-fal védelmi szerepe a közép- és kora új-
kori várakkal ellentétben, nem a klasszikus erődített pozíciókéhoz hasonlítható. Egy 
nagyobb barbár haderő könnyűszerrel megostromolhatta, sőt létráikkal fel is mász-
hattak rá, de az előrehaladásukat mindenképp lassította, beleértve az állatokkal való 
átkelésüket. Ezt kihasználva a római haderő összevont csapataival könnyűszerrel 
megállíthatta a rájuk törő ellenséget. Ugyanezt a célt volt hivatott szolgálni, a táborok 
és az adott falszakasz köré a külső védelem és megerősítés célját szolgáló védmű 
(vallum), ami árokból (fossa) és sáncból (agger) állt. A vallum Hadriani tehát sokkal 
inkább a kereskedelem, a kisebb-nagyobb csapatmozgások ellenőrzését szolgálta, 
mintegy megkönnyítve a római csapatok feladatát, és megnehezítve a fosztogatók 
céljait. Maga a fal pedig nem jelentett a mai értelemben vett szigorú határt, hiszen a 
birodalom védelmének egyik legfontosabb elemét − a diplomácián és hírszerzésen 
alapuló − további római büntetőexpedíciók és nagyszabású hadjáratok jelentették.33 
Hadrianus falának felépítése tehát szerves részét képezte az uralkodó egész birodal-
mára vonatkozó határvédelmi programjának, hiszen a birodalom több pontján meg-
erősítették a korábbi limest. Igaz, a nagyobb folyamok (Euphrates, Danuvius, 

                                                 
31 GOLDSWORTHY, ADRIAN: A római hadsereg története, (Ford.: ENDREFFY Loránd), Pécs, Alexandra, 
2004. 157-161. 
32 FIELDS, NIC: Hadrian’s Wall AD 122-410,(Fortress 2), Oxford, Osprey, 2003. 35-37. 
33 GOLDSWORTHY 2004. 161. 
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Rhenus) már önmagukban jelentős védelmi tényezőt alkottak szélességük révén, 
ugyanakkor ezek is kiegészültek part menti táborokkal, valamint őr-, illetve jelzőtor-
nyokkal. A felső-germániai Odenwaldban a Main és Neckar folyók közötti, több 
mint harminc esztendeje − Domitianus uralkodása alatt kiépített − álló palánkszerke-
zetű limes kőbeépítése szintén Hadrianus uralkodása alatt kezdődött el.34 
 A Római Birodalomban − így Britanniában is − egyébként háromfajta auxilia 
típus létezett: gyalogság (cohortes peditatae), lovasság (alae) és a vegyes alakula-
tok (cohortes equitatae). A quingenaria ötszáz, míg a milliaria ezerfős egységeket 
jelölt, azonban a gyalogság esetén a cohors quingenaria 480 főből (hat 80 fős 
centuria), míg a cohors milliaria 10 ugyanekkora centuriáját 800 ember alkotta. 
Ezek a nagyobb egységek Nero idején, majd még határozottabban a Flavius-
dinasztiával (69–96) kezdődően jelentek meg. A lovas segédcsapatoknak, az 
aláknak szintén két típusa különböztethető meg: ala quingenaria (tizenhat 32 fős 
turma, összesen 512 fő), és az ala milliaria (harminckét 24 fős turma, összesen 768 
fő). Az equitata kifejezést pedig a gyalogos és lovas katonákat egyaránt tartalmazó 
egységekre használták, de ezek pontos szerkezete nem ismert, vélhetően a fentiek 
valamilyen kombinációjáról lehetett szó (az egységek proporciója kezdetben felte-
hetőleg 4:1 volt, a gyalogság javára). Lawrence Keppie becslései szerint a cohors 
equitatak attól függően, hogy quingenaria egységről vagy milliaria egységről van 
szó négy illetve nyolc turmaval egészültek ki. Így összesen vagy 608 vagy 1056 
auxiliáris katona alkotta azokat.35 
 Az alább látható táblázat36 tartalmazza a korábban már említett legfontosabb 
erődök neveit a Hadrianus-fal mentén keletről nyugat felé, a másik két oszlop pe-
dig a két császár uralkodása alatt az adott helyen állomásozó legiok, valamint se-
gédcsapatok nevét foglalja össze. Ezen auxiliáris csapatok esetében természetesen 
megkülönböztettem az alákat és a cohorsokat is. Fontos megjegyezni, hogy a fal 
mentén, vagy, ahogy az angol történetírás tágabb értelemben nevezi a „Tyne-
Solway rendszer” mentén sohasem a legiok, hanem a különböző auxiliáris egysé-
gek őrködtek. Ezt jelzi a vexillatio kifejezés is, ami az adott egység esetében a fő 
egységtől távolműködő különítményt jelöl.37 Ahogy a római legioknak, úgy termé-
szetesen a segédcsapatoknak is voltak különböző neveik és számaik. Nevüket kap-
hatták az őket alkotó néptörzs, alapítási régió vagy város után is. Ez jól látszik a 
lenti táblázat adatain is, amik a különböző epigráfiai források (RIB), is alátámasz-
tanak. Ezek közül a legjelentősebbek a katonai diplomák, amik bizonyítják az egy-
ségek britanniai jelenlétét és segítséget jelentenek a datálásban is. Azokon a helye-
ken, ahol nincs adat, ott az is feltételezhető, hogy az adott egység ugyanaz maradt, 
mint az előző uralkodó idejében is volt. A Flavius-kortól kezdve találkozhatunk 
                                                 
34 LŐRINCZ 2002. 263. 
35 KEPPIE, LAWRENCE: The Making of the Roman Army. From Republic to Empire, London, B. T. 
Batsford Ltd., 1984. 182-184. 
36 BREEZE – DOBSON 2000. 256-261., valamint FIELDS 2003. 42-44. alapján. 
37 FIELDS 2003. 40. 
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azzal a jelenséggel is, hogy egy segédcsapat teljes egészében megkapta a római 
polgárjogot a harctérről való visszatérésük után, a kiváló szolgálat jegyében, de ez 
csupán a titulatúrájuk kapcsán jelentett különbségtételt. Ezek az egységek a továb-
biakban viselték a 'c(ivium) R(omanorum)' megjelölést (a továbbiakban: c. R.), 
igaz mindenki maradt eredeti jogállapotában, és csak az elbocsátás idején kapták 
meg ténylegesen a civitas Romana-t a teljes szolgálati idő lejártakor, jutalomként.38 
Erre a táblázatban is látható példa, mégpedig a stanwixi ala Augusta Gallorum 
Petriana milliaria c. R. lovas segédcsapat. 
 

Erődök keletről nyugatra 

(római név) 

Hadrianus 

(117–138) 

Antoninus Pius 

(138–161) 

Wallsend (Segedunuum) cohors quingenaria equitata ? nincs adat 

Newcastle (Pons Aelius) nincs adat 
vexillatio legio VI Victrix pia 
fidelis; vexillatio legio XX 
Valeria Victrix 

Benwell (Condercum) ala quingenaria ? vexillatio Legio II Augusta 
Rudchester (Vindobala) cohors quingenaria equitata ? nincs adat 
Halton Chesters (Onnum) cohors quingenaria equitata ? nincs adat 

Chesters (Cilurnum) 
ala Augusta ob virtutem 
appellata 

vexillatio legio VI Victrix pia 
fidelis 

Carrawburgh (Brocolita) 
cohors I Aquitanorum 
quingenaria 

nincs adat 

Housesteads (Vercovicium) cohors I Tungrorum milliaria nincs adat 

Great Chesters (Aesica) 
cohors VI Nerviorum 
quingenaria 

nincs adat 

Carvoran (Magnis) cohors I Hamiorum nincs adat 

Birdoswald (Banna) 
cohors I Tungrorum milliaria 
? 

nincs adat 

Castlesteads (Camboglanna) 
cohors IV Gallorum 
quingenaria equitata 

nincs adat 

Stanwix (Petrianis) 
ala Augusta Gallorum 
Petriana milliaria civium 
Romanorum 

nincs adat 

Burgh by Sands (Aballava) nincs adat 
Bowness-on-Solway (Maia) nincs adat 

 
 Az egyes erődök alatt állomásozó egységek különböző fajtáiból adódóan szá-
mos következtetés vonható le, például Stanwix esetében, ahol egy ala milliaria 
neve szerepel (ebben a méretben az egyetlen Britanniában), ami a hely erősségét és 
megerősítettségét tükrözi. A fal keleti szektora mentén, Benwell és Chesters eseté-
ben szintén hasonló erősségekről beszélhetünk. Két hely esetében tudunk 800 fős 
gyalogos segédcsapatról: Birdoswald és Housesteads, amik a fal központi részén 
helyezkedtek el. Négy erődnél is (Wallsend, Rudchester, Walton Chesters és 
Castleteads) cohors equitatával, azaz vegyes alakulatokkal találkozhatunk. Ezek 
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mellett, ahogy a fenti táblázat is mutatja, sok quingenaria egység volt a fal mentén, 
de ezek száma a harmadik századra egyre ritkább lett. Britannia provincia területén 
49 cohortes quingenariae állomásozott (ebből 18 volt vegyes egység), ezeknek 
körülbelül a fele teljesített szolgálatot Hadrianus császár falánál.39 

A dél-skóciai Antoninus-fal 

A Hadrianust követő Antoninus Pius császárságának időszakát tekintik a 
principátus (egyik) fénykorának. A 138. január 24-én adoptált Antoninus közel 
negyedszázadon át kormányozta a Római Birodalmat, politikai pályafutása azon-
ban már korábbról indult. Előbb quaestor, majd praetor, 120-ban pedig consul lett 
(később még háromszor töltötte be a tisztséget). 135 nyarán kinevezték Asia pro-
vincia helytartójának, de közigazgatási megbízatása hamar véget ért, később pedig 
– a fennmaradt adatok alapján – soha nem hagyta el Itáliát. A határvidékeken fel-
merülő esetleges katonai problémákat helytartói és tábornokai útján oldotta meg. 
Igaz, nagyobb háborúk regnálása alatt nem zajlottak, ugyanakkor a határmenti ösz-
szetűzések és zavargások szinte állandóak voltak. Uralkodása elején adott paran-
csot a mai Skócia déli felének meghódítására, melyet 142-ben fejeztek be.40 Már a 
hódítások elején az elfoglalt területeken megkezdték az Antoninus-fal megépítését, 
amelynek befejezését a szakirodalom feltehetően 143-ra41 teszi. 
 Mivel a korábbi Hadrianus-fal feltételezhetően nem volt alkalmas az északabbra 
lévő részeket ért támadások kivédésére, ezért a skóciai Clyde folyó északi partja és 
a Forth torkolata között egy újabb lineáris védművet építettek: a vallum Antoninit. 
Ez a védmű mintegy 160 kilométerrel északabbra helyezkedett el, mint az elődje. 
Több, a 154-es és 155-ös évekre datálható feliratos forrás (különböző érmek és egy 
Tyne-i felirat a Hadrianus-fal mellől) pedig azt a tényt támasztja alá, hogy a szige-
ten kisebb felkelés is lezajlott, ezért került sor Germániából érkező csapaterősítés-
re, valamint az ekkori éremleleteken a „leigázott Britannia” megfogalmazás is 
szerepel.42 Igaz, az északabbra költözést követően a római helyőrség javarészt el-
hagyta a vallum Hadrianit, de ennek ellenére továbbra is fontos stratégiai vonalnak 
számított a korábbi védvonal. 
 Maga az Antoninus-fal nyugatról keleti irányba Old Kilpatricktól Carridenig 
(Veluniate) húzódott. Ezekkel együtt összesen huszonöt fontosabb erőd, illetve 
erődítmény állt a limes vonalába építve. (Latin nevükre a vonatkozó szakirodalom 
nem tesz említést.) Ezek nyugatról keletre haladva: Old Kilpatrick, Duntocher, 
Cleddans, Castlehill, Bearsden, Summerston, Balmuildy, Wilderness Plantation, 
Cadder, Glasgow Bridge, Kirkintilloch, Auchendavy, Bar Hill, Croy Hill, Wester-

                                                 
39 FIELDS 2003. 41-47. 
40 SCARRE, CHRIS: Római császárok krónikája. A Római Birodalom császárkorának története, (Ford.: 
ZSUPPÁN András), Budapest, Móra, 2008. 106-111. 
41 FIELDS, NIC: Rome’s northern frontier AD 70-235. Beyond Hadrian’s Wall, (Fortress 31), Oxford, 
Osprey, 2005. 4. 
42 HAVAS − HEGYI W. − SZABÓ 2007. 516. 
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wood, Castlecary, Seabegs, Rough Castle, Watling Lodge, Camelon, Falkirk, 
Mumrills, Inveravon, Kinneil, valamint a már említett Carriden.43 
 Az új fal felépítésének egyik nagy előnyét az jelentette a korábbi monumen-
tumhoz képest, hogy csupán 37 mérföld (kb. 60 kilométer) szélességben húzódott a 
sziget két végpontja között, azaz fele akkora távolságon feküdt, mint a korábbi 
építmény. Az új védvonal erősségét azon súlyos kőtömbök adták, amelyek kiegé-
szítésként kerültek rá a tőzeg rámpákra, így azok együttesen sokkal masszívabb 
konstrukciót képeztek a fal délebbi elődjénél. Természetesen ezt is körülvette egy 
árokrendszer, amely V-alakú volt, egy-egy ponton pedig akár a 3,6-4 méteres 
mélységet is elérhette. Az átlagos falszélesség körülbelül 2,4 méter, a magassága 
pedig átlagosan 2,25 méter volt.44 A falon húzódó erődöket eredetileg szélesebbre 
akarták tervezni, végül a köztük lévő távolság is kevesebb, átlagosan 3,6 kilométe-
res lett. Ez azt is világosan mutatja, hogy a Római Birodalom legészakibb limes 
szakaszának már jóval komolyabb védelmi feladatokat is el kellett látnia, mint a 
korábbi britanniai védvonalnak. Egy kivétellel (Bar Hill) az összes erődítmény 
befelé nézett.45 
 A falat eredetileg három legio hathatós közreműködésével építették. A munká-
latok 75%-át a legio II Augusta végezte, a többit pedig a legio VI Victrix pia fidelis 
és a legio XX Valeria Victrix katonái. A teljes munkaerő létszáma elérte a hétezer 
főt.46 Az építés emlékét több írott forrás is megőrizte, például a bridgenessi felirat, 
amelyet a fal keleti részének egy darabján találtak.47 Maga a szöveg a következő: 
„Imperatori Caesari Tito Aelio Hadriano Antonino Augusto Pio patri patriae legio 
II Augusta per millia passuum IIII DCL II fecit.”48 Ezek mellett fontos forrás, a 
korábban már említett, Historia Augusta Antoninus Pius életrajzának az új fal épí-
tésére vonatkozó részlete. 
 A dél-skóciai konstrukció és az újabb területek ellenőrzése egyértelműen egy 
erősebb katonai pozíciót alapozott meg a birodalom északi szegletében. Fontos 
ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a hadrianusi konstrukcióhoz hasonlóan itt sem 
elsődlegesen a katonai szempont, hanem egy jóval komplexebb birodalomigazgatá-
si és határellenőrzési, valamint gazdasági és politikai elv érvényesült a limes körüli 
területeken. Ezt a megállapítást támasztja alá az is, hogy az Antoninus-fal egyes 
pontokon csupán mellmagasságig ért.49 A határrendszer továbbá kijelölte a római 
területet a potenciális ellenségek számára, de egyúttal segítette is a különböző csa-
patmozgások, a kereskedelem, valamint az egész dél-skóciai térség ellenőrzését és 

                                                 
43 MRB 1978. North Sheet. 
44 BREEZE – DOBSON 2000. 94-97. 
45 FIELDS 2005. 36-38. 
46 BREEZE – DOBSON 2000. 98-99. 
47 FIELDS 2005. 43. 
48 RIB 2139 
49 GRÜLL TIBOR: Az utolsó birodalom. Az Imperium Romanum természetrajza, Budapest, Typotex, 
2007. 87. 
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felügyeletét. Ugyanakkor szimbolikáját tekintve magának a Római Birodalomnak a 
dicsőségét is jelezte az egyes barbár törzsekkel (kelták) szemben, de az ezen a vo-
nalon túli, északabbi expedíciók vezetése szigorúan tiltva volt az itt állomásozó 
katonák számra. A helyőrséget egyébként a legtöbb állomáshelyen cohors 
quingenaria egységek adták, csak egy-egy nagyobb ponton voltak ezer fős, 
auxiliáris csapatok (például Old Kilpatrick). A stratégiai és hadászati szempontból 
értékelhető az is, hogy egy-egy, a fal középső részére eső helyek (Castlecary, 
Westerwood, Croy Hill, Bar Hill, Auchendavy, Cadder, Balmuildy, Bearsden) 
legios tisztek irányítása alatt álltak, igaz itt is a segédcsapatok emberei adták a 
helyőrséget.50 
 Az Antoninus Pius császársága végén felélénkülő konfliktusok következtében, 
valamint a kelta támadások miatt egy időre fel kellett adni a vallum Antoninit. Ké-
sőbb a harcok újbóli fellángolását követően, amikor a caledoniaiak ismét a limesre 
törtek 208 körül, Septimius Severus (193–211) személyesen irányította az itt folyó 
hadműveleteket. Sikerült újjáépíttetnie a védvonal egyes részeit („Severus-fal”), de 
a princeps még a háború során, 211-ben életét vesztette. Betegség vitte el 
Eburacum-ban (York).51 

A vizsgált korszakra vonatkozó katonai diplomák 

Britanniára vonatkozólag több dokumentum is maradt az utókorra az általam vizs-
gált időszakból (117–161), amelyek a két híres limes-szakaszra vonatkoznak. 
Számszerűleg tizenkét diplomáról van szó, de ezek között nagyon sok a töredékes, 
csupán egy-két csapatot felsoroló diploma, kettő pedig egyáltalán nem tartalmaz 
semmilyen csapatnevet (RIB 2401.11 és a RIB 2401.13). 

sorszám diploma keltezés 

1. RMD V. 360 122. július 17. 
2. RIB 2401.6 124. szeptember 16. 
3. RIB 2401.7 98–117/126 ? 
4. RMD IV. 240 127. augusztus 20. 
5. RIB 2401.8 135. április 14. 

6. RIB 2401.9 146. (január-március) 
7. RIB 2401.10 145. (december 10.) / 146. (december 9.) 
8. RIB 2401.11 140. (december 14.) / 148. (október 8.) 
9. RMD III. 168. 140/154 ? 
10. RMD V. 420 158. február 27. 
11. RIB 2401.12 159. ? június 24. 
12. RIB 2401.13 140/161 ? 

                                                 
50 FIELDS 2005. 44-49. 
51 HAVAS − HEGYI W. − SZABÓ 2007. 540. 
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 A különböző okmányok esetében egy-egy táblázat segítségével szeretném meg-
vizsgálni az adott csapatfelsorolási módszert. Mindegyik táblázat tartalmazza a 
diplomán szereplő auxiliáris csapatok nevét, az ott szereplő eredeti sorrend szerint, 
majd a következő oszlopokban a vonatkozó szakirodalom által megállapított állo-
máshelyeket. Azon epigráfiai leletek, amelyek töredékes voltuk miatt alig, vagy 
csak egy-két csapat nevét őrizték meg, a vizsgálat szempontjából indifferensek, 
ugyanakkor a teljesség kedvéért megemlítem őket munkámban. Ezekhez természe-
tesen nem tartozik táblázat, így a csapatfelsorolást összesítő táblázat esetén hat 
diplomán keresztül vizsgálnám meg a britanniai csapatok diplomán szereplő sor-
rendjének összehasonlítását. 
 A táblázatok egyes oszlopaiban szereplő helységneveket ezután, a térképek 
alapján, a két védvonalat alkotó erődítmények topográfiai irányvonalát követve, 
igyekszem megállapítani azok sorrendiségét, amelyből következtetni lehet az egyes 
diplomák csapatfelsorolási módjaira. Ez a vizsgálat és felsorolás természetesen 
csak azon esetekben lehetséges, ahol az egyes régészeti dokumentumok ezt lehtővé 
teszik, a töredékes, kevés csapatot tartalmazó diplomák esetében erre nincsen mód. 
Azon − a diplomákon szereplő − segédcsapatoknak, amelyeknek a vizsgált idő-
szakban, a szakirodalom alapján, nincs egyértelműen megállapítható állomáshely-
ük, azt az egyes táblázatokban, az állomáshely oszlopban kérdőjel jelzi. Abban az 
esetben, ha egy csapat neve már szerepelt korábban valamelyik diplomán, és ott, az 
adott uralkodói periódushoz köthetően, beazonosítást nyert, úgy az a helységnév 
megadható a későbbi okmányok felsorolásánál is. 

A Hadrianus-falhoz köthető katonai diplomák 117–138 között 

Hadrianus uralkodása alatt kiadott, időrendben tehát az első diploma csupán töre-
dékesen maradt fenn. 1999 őszén találták meg az Aldwincle melletti 
Northamptonshire-ben. A lelet magassága 2,9 cm, szélessége pedig 2,2 cm, az elő-
lapon szereplő betűk magassága 3 mm, míg a belsejében 2,5-3 mm közöttiek a 
betűk. A diploma pontos keletkezési helye ismeretlen. A szöveg és az átírás Paul 
Holder munkája. A belső lapon szereplő titulatúra részletéből egyértelműen kide-
rül, hogy a diploma Hadrianus uralkodása alatt keletkezett, annak is a korai szaka-
szában, mivel a tribunicia potestas címet teljesen kiírták a császári titulatúrán. A 
diplomán szereplő csapatnevek a következőek: ala Gallorum Petriana milliaria c. 
R., ala Agrippiana Miniata, valamint öt cohors: a I Nervana Germanorum milli-
aria, a I. Lingonum, a I Vangionum milliaria, a I Hamiorum sagittaria és a I Ulpia 
Traiana Cugernorum c. R.52 Ezek közül azonban csak kevés esetben tudjuk megál-
lapítani az egyes segédcsapatok pontos tartózkodási helyeit, kivéve két milliaria és 
egy sagittarius, azaz nyilas egységeket. 
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RMD V. 360 csapat neve állomáshely 

alae 
Gallorum Petriana milliaria Stanwix53 
Agrippina Miniata ? 

cohortes 

I Nervana Germanorum milliaria Burgh-by-Sands?54 
I Lingonum ? 
I Vangionum milliaria ? 
I Hamiorum sagittariorum Carvoran55 
I Ulpia Traiana Cugernorum ? 

 A cohorsok esetében a két helységnév egyébként kelet-nyugati irányt mutat, de 
mivel nem egymás utáni helyekről van szó, és minekután kevés adat áll rendelke-
zésre, így nem lehet egyértelműen megállapítani a csapatfelsorolás módját. Továb-
bi érdekesség, hogy ez a diplomatöredék valószínűsíthetően egy másolata a 122. 
július 17-re keltezett Ó-szőnyi (Brigetio) diplomának, ahol a csapatnevek elhelyez-
kedései szinte teljesen azonosak az Aldwincleben talált diplomáéval − erre utalnak 
a forrásközlésnél zárójelben szereplő számok, melyek a brigetioi diploma 
csapatfelsorolási sorrendjét jelzik.56 
 A második katonai diploma időrendben a 124. szeptember 16-ra keltezett 
Stannington-i (Yorkshire) diploma. Ezen már jóval több egység neve szerepel, 
habár az első tábla jókora része hiányos. Ugyanakkor a második táblán szereplő 
császári titulatúra57 egészen jól kivehető, valamint a teljes okmányról leolvasható 
hat ala és huszonegy cohors neve is. Ezek felsorolási sorrend alapján a követke-
zők: I Hispanorum Asturum, I Tungrorum, I Thracum, Gallorum Picentiana, 
Augusta Gallorum Proculeiana, Petriana Gallorum milliaria c. R. A cohorsok 
pedig a következők: I Celtiberorum, I Hispanorum, I Frisiavonum, I Hamiorum 
sagittario-rum, I Sunucorum, I Vangionum milliaria, I Baetasiorum, I Delmatarum, 
I Aquita-norum, I Menapiorum, I Ulpia Traiana Cugernorum c. R., I fida 
Vardullorum milliaria c. R., I Batavorum, I Tungrorum, II Lingonum, II Asturum, 
II Panno-niorum, II Nerviorum, III Bracaraugustanorum, III Nerviorum, VI 
Nerviorum.58  
 A diplomán szereplő ala Petriana Gallorum természetesen ugyanazt a csapatot 
jelöli, mint a többi forráson is szereplő (Augusta) Gallorum Petriana (milliaria c. 
R.). Az alák itt egyértelműen numerikus és alfabetikus sorrendben állnak, a szám 
nélküliek pedig a felsorolás végén találhatóak. A cohorsok szintén numerikusan 
lettek felsorolva, de keverten szerepelnek az okmányon. Több csapat állomáshelye 

                                                 
53 BREEZE − DOBSON 2000. 265. 
54 BREEZE − DOBSON 2000. 267. 
55 HOLDER, PAUL: The Roman Army in Britain, London, B. T. Batsford Ltd., 1982. 117. 
56 CIL XVI. 69 
57 „Imperator Caesar, divi Traiani Parthici filius, divi Nervae nepos, Traianus Hadrianus Augustus, 
pontifex maximus, tribunicia potestate VIII, consul III, proconsul equitibus et peditibus qui 
militaverunt in...” 
58 RIB 2401.6 = CIL XVI. 70 
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nem közvetlenül a Hadrianus-falhoz köthető: I Celtiberorum, I Hispanorum, I 
Frisiavonum, I Sunucorum, II Lingonum, II Asturum, II Pannoniorum, III Nervi-
orum. Több közülük, ahogy a helységnevük is mutatja, Britannia nyugati partvidé-
kén, a Solway-öböl mentén lévő erődökben helyezkedett el. 

RIB 2401.6 csapat neve állomáshely 

alae 

I Hispanorum Asturum ? 
I Tungrorum ? 
I Thracum ? 
Gallorum Picientiana ? 
Augusta Gallorum Proculeiana Chesters59 
Petriana Gallorum milliaria Stanwix 

cohortes 

I Celtiberorum Caersws60 
I Hispanorum Maryport61 
I Frisiavonum Manchester / Melandra62 
I Hamiorum sagittariorum Carvoran 
I Sunucorum Holt környékén63 
I Vangionum ? 
I Baetasiorum ? 
I Delmatarum ? 
I Aquitanorum Carrawburugh64 
I Menapiorum ? 
I Ulpia Traiana Cugernorum ? 
I fida Vardullorum milliaria ? 
I Batavorum Carvoran / Castlesteads65 
I Tungrorum Birdoswald66 
II Lingonum Moresby?67 
II Asturum Llanio?68 
II Pannoniorum Beckfoot?69 
II Nerviorum ? 
III Bracaraugustanorum ? 
III Nerviorum Maryport?70 
VI Nerviorum Greatchesters?71 

                                                 
59 HOLDER 1982. 109. 
60 HOLDER 1982. 114. 
61 BREEZE − DOBSON 2000. 267. 
62 HOLDER 1982. 116. 
63 HOLDER 1982. 121. 
64 BREEZE − DOBSON 2000. 269. 
65 HOLDER 1982. 114. 
66 HOLDER 1982. 267. 
67 HOLDER 1982. 118-119. 
68 HOLDER 1982. 112-113. 
69 BREEZE − DOBSON 2000. 273-274. 
70 HOLDER 1982. 120. 
71 Uo. 
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 A harmadik diploma szintén töredékes, a walcoti bronztábla egy része, amit 
John Cranch talált meg 1815. december 7-én, Bath mellett. Mivel rendkívül hiá-
nyos darabról van szó, így a rajta szereplő egységek nevei is bizonytalanok; csupán 
egy ala (Augusta Gallorum Proculeiana) és öt cohors (I Aquitanorum, I 
Morimorum, III Nerviorum, IV Nerviorum, VI Nerviorum) azonosítható, amik vi-
szont numerikus és alfabetikus felsorolást mutatnak. Datálása is bizonytalan: való-
színűleg 98–117/126? közé tehető.72 
 A 127. augusztus 20-i diploma két részletben került elő, az első megtalált töre-
dék tartalmazta a teljes szöveg mintegy 70%-át. A másik részét később, Bulgáriá-
ban találták meg. Ez a rész ugyanolyan betűkkel íródott, ráadásul mind a belső, 
mind a külső részt szervesen kiegészítette. Rendkívül sok segédcsapat (5 ala és 23 
cohors) nevét tartalmazza, olyanokét is, amik eddig nem ismétlődtek, ezért magas 
forrásértékkel bír. Az alák: Augusta Gallorum Proculeina, Augusta Vocontiorum c. 
R., I Pannoniorum Sabiniana, Gallorum Petriana milliaria c. R., I Hispanorum 
Asturum. A cohorsok: I Nervana Germanorum milliaria, I Celtiberorum, I Thra-
cum, I Hispanorum, I Sunucorum, I Hamiorum sagittariorum, I Aquitanorum, I 
Tungrorum milliaria, I Aelia Dacorum milliaria, II Gallorum, II Pannoniorum, II 
Asturum, II Delmatarum, II Nerviorum, II Lingonum, III Lingonum, III Bracarau-
gustanorum, IV Gallorum, IV Lingonum, IV Breucorum, V Gallorum, VI Nervio-
rum, VII Thracum.73 
 Az alák felsorolását tekintve nem találunk szabályszerűséget, igaz ennek pontos 
megállapításához kevés adat áll rendelkezésre. A cohorsok viszont numerikusan 
vannak felsorolva, kevert módon, topográfiai szabályszerűség pedig nincs a védvo-
nalat tekintve. Itt is több állomáshely szerepel a Hadrianus-falon kívül (pl. 
Maryport). 
 
RMD IV. 240 csapat neve állomáshely 

alae 

Augusta Gallorum Proculeina Chesters 
Augusta Vocontiorum ? 
I Pannoniorum Sabiniana ? 
Gallorum Petriana milliaria Stanwix 
I Hispanorum Asturum ? 

cohortes 

I Nervana Germanorum 
milliaria 

? 

I Celtiberorum Caersws 
I Thracum Newcastle?74 
I Hispanorum Maryport 
I Sunucorum Holt környékén 
I Hamiorum sagittariorum Carvoran 

                                                 
72 RIB 2401.7 = CIL XVI. 88 
73 RMD IV. 240 
74 HOLDER 1982. 121. 
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I Aquitanorum Carrawburugh 
I Tungrorum milliaria Birdoswald 
I Aelia Dacorum milliaria Bewcastle?75 
II Gallorum ? 
II Pannoniorum Beckfoot? 
II Asturum Llanio? 
II Delmatarum ? 
II Nerviorum ? 
II Lingonum Moresby? 
III Lingonum ? 
III Bracaraugustanorum ? 
IV Gallorum ? 
IV Lingonum ? 
IV Breucorum Grimescar / Castleshaw / Slack ?76 
V Gallorum ? 
VI Nerviorum Greatchesters ? 
VII Thracum ? 

 
 Az ötödik britanniai forrás egy a mai Wroxeterben (római nevén Viroconium) 
talált diplomatöredék, amit egy 1927-es ásatás során találtak meg egy romos épület 
északnyugati sarkában. Keltezésének dátuma 135. április 14-e. A 127*82.5 mm-es 
okmányon a következő auxiliáris csapatok nevei találhatóak: Augusta Gallorum 
Proculeiana, Augusta Gallorum Petriana milliaria, I Hispanorum Asturum, vala-
mint a I Tungrorum. A cohorsok közül tizenkettő neve olvasható csak, de a diplo-
mán feltételezhetően ennél több is szerepelt. Sorrendben tehát: I Vardullorum 
milliaria, I Vangionum milliaria equitata, I Hamiorum sagittariorum, I és II Del-
matarum, I Baetasiorum, I Batavorum, a III, IV és VI Nerviorum, V Gallorum, 
végül pedig a VII Thracum.77 
 

RIB 2401.8 csapat neve állomáshely 

alae 

Augusta Gallorum Proculeiana Chesters 
Augusta Gallorum Petriana milliaria  Stanwix 
I Hispanorum Asturum ? 
I Tungrorum ? 

cohortes 

I Vardullorum milliaria ? 
I Vangionum milliaria ? 
I Hamiorum sagittariorum Carvoran 
I Delmatarum ? 
II Delmatarum ? 
I Baetasiorum ? 

                                                 
75 BREEZE − DOBSON 2000. 266. 
76 HOLDER 1982. 114. 
77 RIB 2401.8 = CIL XVI. 82 
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I Batavorum Carvoran / Castlesteads 
III Nerviorum Maryport? 
IV Nerviorum ? 
VI Nerviorum Greatchesters? 
V Gallorum ? 
VII Thracum ? 

 
 A szintén sok csapatnevet tartalmazó okmányon a csapatok felsorolási módjá-
nak megállapítása nem könnyű feladat, mivel az okmány még így sem teljes, és a 
feltételezhető szöveg rekonstruálása is több ponton bizonytalan. Az alák esetében a 
lista elejét a számozatlan egységek alkotják, míg a cohorsok első három elemei az 
ezres létszámú alakulatok, valamint az íjász csapatok. A diploma nem mondható 
konkrétan sem numerikusnak, sem alfabetikusnak, sajátossága pedig az, hogy a 
különböző számú, de azonos nevet viselő egységek egymás után szerepelnek. To-
pográfiailag annyi mondható el róla, hogy a tartomány, illetve limes vonal nyugati, 
valamint középső részét érinti, igaz számos csapat lokalizációja viszont nem lehet-
séges a szakirodalom alapján. 

A két védmű és a katonai diplomák (138–161) 

Az Antoninus Pius császár uralkodása alatt kiadott diplomák közül időrendben az 
első, egy két töredékes részletből álló bronztábla részei, amiket P. T. Bidwell 1980-
as ásatásai során találtak meg a northumberlandi Chesterholmban, ma pedig a 
Vindolanda Múzeum gyűjteményét ékesítik. Keletkezése feltehetőleg a 146. év 
első negyedére, tehát valamikor január és március közé datálható. Különlegessége, 
hogy mindössze egy gyalogos segédcsapat neve szerepel a külső felén: a I 
Tungrorum milliaria.78 A csapat quingenaria egysége – Hadrianus uralkodásának 
végén – részt vett a Carrawburgh erőd építésében, majd áthelyezték Castlecarybe, a 
harmadik század során pedig Housesteads helyőrségét alkotta.79 
 Az időrendben utána következő okmány valamikor a 145-ös év decembere és a 
146. esztendő decembere közé tehető. A northumberlandi Chestersben (Cilurnum) 
megtalált diploma, amely két töredékes részből tevődik össze, John Clayton ásatá-
sai során került elő 1879-ben, jelenleg pedig a British Museum-ban található. A 
leolvasható három ala: Augusta Gallorum Proculeiana, I Pannoniorum Sabiniana, 
valamint a I Hispanorum Asturum. Az okmányon tizenegy cohors neve szerepel a 
következő, numerikus, kevert sorrendben: I Celtiberorum, I Hispanorum, I Aelia 
Dacorum, I Aelia classica (az egység neve ezen az okmányon szerepel először), I 
fida Vardullorum, II Gallorum, II és VI Nerviorum, III Bracaraugustanorum, IV 
Lingonum, IV Gallorum.80 
 
                                                 
78 RIB 2401.9 
79 HOLDER 1982. 122-123. 
80 RIB 2401.10 = CIL XVI. 93 
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RIB 2401.10 csapat neve állomáshely 

alae Augusta Gallorum Proculeiana Chesters81 
I Pannoniorum Sabiniana ? 
I Hispanorum Asturum ? 

cohortes I Celtiberorum ? 
I Hispanorum Bowness82 
I Aelia Dacorum ? 
I Aelia classica Ravenglass83 
I fida Vardullorum Castlecary84 
II Gallorum ? 
II Nerviorum ? 
VI Nerviorum Rough Castle85 
III Bracaraugustanorum Manchester / Melandra?86 
IV Lingonum ? 
IV Gallorum Castlehill87 

 
 A chestersi diplomán elég sok csapatot be lehet azonosítani, kivéve az alákat, 
melyek közül az Augusta Gallorum Proculeiana állomáshelyének is a Hadrianus-
vonal egyik fő csomópontját (Chesters) adja meg a szakirodalom. A cohorsok ese-
tében is szerepel a korábbi limes egy-egy tábora, ugyanakkor az Antoninus-fal 
három erődje (Castlehill, Rough Castle, Castlecary) is beazonosítható, a sorrendi-
séget és a topográfiát összevetve. A diploma cohorsai numerikusan vannak felso-
rolva, a VI Nerviorum-ot kivéve, ennek oka azonban az auxiliáris egységek hasonló 
elnevezése. 
 A The Roman Inscriptions of Britain további három diplomát88, illetve azok 
töredékét tartalmazza, amelyek közül azonban csak az egyiken szerepel egyetlen 
segédcsapat neve. Az Essex-beli colchesteri diplomatöredéken, amelynek keltezése 
159. június 24-re tehető, a I fida Vardullorum cohors neve található meg.89 Ezt az 
egységet eredetileg még Claudius császár idején hozták létre, az első britanniai 
említése pedig a 98-as esztendőre tehető. 105 és 122 között kiszélesedett milliaria 
egységgé, majd az Antoninus-falnál, Castlecary alatt állomásozott, prefectusi veze-
téssel. Később Lanchesterbe helyezték át.90 
 A Roman Military Diplomas III. és V. kötetében két másik, szintén töredékes 
okmány szerepel. A korábbi (140-154?) egy, 1988-ban az ibériai Zaragoza környé-

                                                 
81 HOLDER 1982. 109. 
82 HOLDER 1982. 118. 
83 HOLDER 1982. 114-115. 
84 BREEZE − DOBSON 2000. 268-269. 
85 BREEZE − DOBSON 2000. 273. 
86 HOLDER 1982. 114. 
87 BREEZE − DOBSON 2000. 271. 
88 RIB 2401.11-13. 
89 RIB 2401.12 = CIL XVI. 130 
90 HOLDER 1982. 124. 
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kén megtalált, olyan két részből álló diplomatöredék, amiről a Britanniában állo-
másozó következő három csapat neve rekonstruálható: az ala Augusta Vocontiorum 
c. R., valamint a cohors I Aquitanorum és a III Nerviorum.91 
 A másik feliratos forrás pedig egy három részből összeálló, viszonylag épen 
megmaradt római epigrafikus lelet, amelynek részeit 1995-ben ásták ki a 
ravenglassi erőd (Glannoventa) partjainál, Cumbriában. A három részből legtanul-
mányozhatóbb állapotban megmaradt az első bronzlap külső oldala (11.6*9.6 cen-
timéter), illetve a belső rész tizenhét sorának töredéke. A harmadik egység a máso-
dik tábla belső része, ez azonban igen töredékes. A császári titulatúra92 alapján a 
diploma keltezése Antoninus Pius felsorolt címei alapján a 158. év február 27-e 
köré tehető. 
 Az okmány négy alát (Augusta Gallorum Proculeiana, I Tungrorum, I 
Hispanorum, Sebosiana Gallorum) és a következő tizenhét cohors nevét tartalmaz-
za: III Bracarauustanorum, V Gallorum, II Lingonum, I Aelia Dacorum, I Delma-
torum, I Aelia classica, I Hamiorum, II Gallorum, I Celtiberorum, IV Lingonum, I 
Frisiavonum, I Augusta Nervana Germanorum milliaria, IV Gallorum, VII Thra-
cum, I Vangionum, I Vardullorum milliaria és a I Thracum.93 
 
RMD V. 420 csapat neve állomáshely 

alae 

Augusta Gallorum Proculeiana Chesters 
I Tungrorum Mumrills94 
I Hispanorum ? 
Sebosiana Gallorum ? 

cohortes 

III Bracarauustanorum Manchester / Melandra ? 
V Gallorum ? 
II Lingonum ? 
I Aelia Dacorum ? 
I Delmatorum Maryport95 
I Aelia classica Ravenglass 
I Hamiorum Bar Hill96 
II Gallorum ? 
I Celtiberorum Caersws 
IV Lingonum ? 
I Frisiavonum ? 
I Augusta Nervana Germanorum milliaria Birrens?97 

                                                 
91 RMD III. 168 
92 „T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius pontifex maximus, tribunica potestate XXI, impera-
tor II, consul IV, pater patriae...” 
93 RMD V. 420 
94 HOLDER 1982. 111. 
95 BREEZE − DOBSON 2000. 270-271. 
96 BREEZE − DOBSON 2000. 272. 
97 HOLDER 1982. 117. 
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IV Gallorum Castlehill 

VII Thracum 
Brough-under-
Stainmore?98 

I Vangionum ? 
I Vardullorum milliaria Castlecary 
I Thracum ? 

 
 Az okmány első lovas egysége a már többször szóba került Augusta Gallorum 
Proculeiana, amelynek a tárgyalt időszakban Chesters volt a konstans állomáshelye. 
A diploma Antoninus falát érintő helynevek, amelyeket Ravenglasshoz viszonyítva 
nézünk, egyfajta topográfiai elrendeződést mutatnak, hiszen először az ahhoz legkö-
zelebb eső nyugati Bar Hill és Castlehill szerepelnek, a végén pedig Castlecary. 
Ugyanakkor számos helységnév és segédcsapat állomáshelyének beazonosítására, a 
diploma töredékes volta miatt, nincs lehetőség, így a katonai diploma típus-
besorolása is igen nehézkes. Biztosan megállapítható, hogy sem numerikus, sem 
alfabetikus felsorolásról nincsen szó. 
 További érdekesség a fragmentummal kapcsolatban, hogy a cohors I Augusta 
Nervana (vagy Nervia) Germanorum milliaria equitata egység állomáshelyének 
beazonosítása kérdéses, mivel több helyről is kerültek elő történeti források. A 139 
és 155 közötti periódusban az egység néhányszor jelen volt Birrensben is. Később, 
a harmadik század folyamán, két különböző oltár tanúsága szerint előbb 
Netherbyben, majd Bewcastleben is állomásozhatott az egység. Ugyanakkor talál-
ható rá hivatkozás egy Burgh-by-Sands-beli feliraton is.99 
 A vizsgált két védvonal között elhelyezkedő Birrens (római nevén Blato-
bulgium) egyébként a római császárkor sokáig meghatározó britanniai erődje volt, 
mely a római hadtörténészek kitüntetett figyelmét élvezi. Területét a Flavius-
dinasztia idején vették birtokba a rómaiak, valószínűleg a 80 és 84-es évek között. 
A tábort többször elhagyták, amikor a limes északabbra húzódott, igaz ekkor sem 
ürült ki teljesen. Hadrianus császár falának építése kezdetén Birrens történetében is 
egy új szakasz kezdődött. Ezt a helyet is megerősítették, és hasonló régészeti ma-
radványok és leletek (vasszögek, rézből készült patentek, valamint egyéb építőele-
mek) kerültek elő, mint az említett védvonal több más pontja mentén. Antoninus 
Pius korában tovább szélesítették a tábort, az ugyanis kapott egy kb. 18 láb széles 
gyeptégla bástyát, amit hasonló típusú kövekkel erősíttek meg, mint az Antoninus-
fal esetében. A fentebb említett cohors és egyben helyőrség parancsnoka Lucius 
Faenius Felix volt, egységét tíz barakkban (80-80 fővel) szállásolta el, a lovasságot 
pedig megközelítőleg négyben (60-60 fő), de az utóbbi adat pontosságát a vonatko-
zó szakirodalom maga is vitatja. Érdekesség, hogy amikor a cohors II Tungrorum 
milliaria equitata foglalta el a tábort, azt – a megtalált archeológiai bizonyítékok 

                                                 
98 HOLDER 1982. 117. 
99 Uo. 
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alapján – teljesen rendbe hozták és a berendezését is felújították. A szálláshelyek 
mellett számos további épület alkotta Birrens római erődjét, mely „virágkorát” 
kétségtelenül Antoninus Pius császár uralkodása alatt élte, számos további kisebb 
erődítmény és út fontos csomópontjaként.100 

Britannia provincia helytartói 117 és 161 között 

Az általam is vizsgált katonai diplomák alapján megállapítható Britannia provincia 
egyes helytartóinak neve a két princeps időszakában. Fontos megemlíteni őket, 
hiszen a birodalom minden helytartójának elsődleges feladata volt a római uralom 
fenntartása, és az adott tartomány erőforrásainak kiaknázása. Továbbá ők voltak a 
parancsnokai a határok védelmére, valamint a belső rend és nyugalom szavatolásá-
ra az egyes tartományokban felállított, vagy ott állomásozó római haderőknek.101 
 A fentebb felsorolt okmányok közül több esetében szerepel rajtuk azon helytar-
tó neve, akinek hivatali ideje alatt az elbocsátó dokumentumot kiállították. Ezek 
közül kettőt (A. Platorius Nepost és L. Trebius Germanust) a Hadrianus-fal építése 
kapcsán már említettem, a többit az alábbi táblázat tartalmazza.102 További két 
helytartó neve (Sex. Iulius Severus és Q. Lollius Urbicus) más forrásokban, vala-
mint a szakirodalomban szerepel, és nem az előbbi diplomákon. 
 

császár helytartó idő/időszak forrás/források 

Hadrianus 
(117–138) 

Q. Pompeius Falco –122 CIL XVI. 69 
A. Platorius Nepos 122–127? CIL XVI. 69; RIB 2401.6; 
L. Trebius Germanus 127 RMD IV. 240 
Sex. Iulius Severus 128/132 – 
P. Mummius Sisenna 135 RIB 2401.8 

Antoninus Pius 
(138–161) 

Q. Lollius Urbicus 139–142 – 
Cn. Papirius Aelianus 146 RIB 2401.9; RIB 2401.10; 

RMD III. 168? 
Cn. Iulius Verus 158 RMD V. 420 
[-]anus Len[-]? 159? RIB 2401.12 

Konklúzió 

Egyértelműen látszik, hogy a Római Birodalom hadseregének (ideértve a teljes 
római haderőt is) milyen fontos részét képezték a különböző segédcsapatok és az 
azokban szolgálatot teljesítő katonák. S bár zsoldjuk alacsonyabb volt, mint a legi-
onáriusoké, szolgálati idejük pedig hosszabb (25 év), sőt földet sem kaptak a 
honesta missio alkalmával, ugyanakkor az ő jutalmuk a római polgárjog, a civitas 
Romana elnyerése volt.103 Ennek pedig régészeti és történettudományi szempontból 

                                                 
100 ROBERTSON, ANNE S.: Birrens (Blatobulgium), Edinburgh, T. And A. Constable Ltd, 1975. 277-286. 
101 NÉMETH 2001. 248-251. 
102 BREEZE − DOBSON 2000. 253. 
103 HAVAS − HEGYI W. − SZABÓ 2007. 744. 
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egy, az ókorra vonatkozó, jellegzetes forrástípusa a katonai diploma. Ezen okmá-
nyok alapján lehetőség nyílik arra, hogy egy-egy provincia, részterület, vagy akár 
település, illetve erődítmény esetében is pontos képet kapjunk az ott állomásozó és 
szolgálatot teljesítő auxiliák neveiről és pontos számáról. Ez a vizsgálat pedig még 
nagyobb fontossággal bírhat abban az esetben, amikor egy nagyobb építmény, vagy 
határszakasz építésével kapcsolatos információk tárházát kívánjuk bővíteni. Ebből 
kiindulva tehát, a Római Birodalom két meghatározó császárának, Publius Aelius 
Hadrianusnak és Antoninus Piusnak, britanniai határpolitikájával kapcsolatosan is 
meghatározók az említett epigráfiai források. A britanniai katonai diplomák 
csapatfelsorolási módjai igen vegyes képet mutatnak, így diszlokációjuk is igen 
nehézkes, kevéssé lehet végleges bizonyossággal megvilágítani. A vizsgált okmá-
nyok alapján is látszik, hogy itt többségében inkább a numerikus listák jellemző-
ek,104 de nem egyértelműen és kizárólagosan. 
 Hadrianus császár elődjeitől eltérő, defenzív külpolitikájának eklatáns példái a 
britanniai építkezések, azon belül is a limes kőbeépítése és a vallum Hadriani létre-
jötte. Utódja uralkodási periódusát alapvetően békés időszaknak nevezhetjük, noha 
a császár egyes helytartói több ponton is kisebb háborúkat vívtak, melyekkel to-
vább nőtt a birodalom területe. Tovább folytatta ugyanis a limes kőbeépítését Bri-
tanniában (vallum Antonini), Germania Superiorban és Raetiában is, ahol a 
Danuviusig szintén szárazföldi határa volt a Római Birodalomnak. Ez a „raetiai 
fal” elnevezést kapta, amit 155-ben összekötöttek a felső-germániai védművel.105 
Ezek a védvonalak és az azokra állított erődített helyek, elsődlegesen nem a hábo-
rúskodás és nemcsak a védelem miatt épültek, hanem különböző ellenőrzési és 
megfigyelési feladatokra is lehetőséget adtak. Mindemellett megadta a helyőrség 
számára azt a kulcsfontosságú előnyt is, hogy még hatékonyabban tudtak járőrözni 
a provinciák védelmi vonalakon túl eső részein, valamint a határkijelölés mellett 
pedig szimbolikus jelentőségük is volt a birodalom nagyságának szempontjából. A 
birodalom limeseinek egyre cizelláltabb kiépítése nem egy-egy elkülönült egység-
ként és vállalkozásként kezelendő, hanem egy komplex határvédelmi program és 
elképzelés szerves részeként. Súlyos tévedés azonban összekeverni a limes vonalát 
a katonai határövezet fogalmával, mert az előbbi sosem egyezett meg a történelmi 
atlaszokban vastag piros vonallal jelzett „birodalmi határral”, sőt a római gazdasá-
gi, katonai és politikai befolyás jóval a limesen túl is érvényesült.106 A Kr. u. 117. 
és 161. közötti évek tehát óriási jelentőséggel bírnak, nemcsak a vizsgált provincia, 
hanem az egész Római Birodalom szempontjából is. Az ezen időszakhoz köthető 
két uralkodói nagyság szerepe vitathatatlan, bár helyi szinten eltérő provinciális 
politikát folytattak, hiszen míg Hadrianus a személyesen látottakra és utazásaira 
épített, addig utódja, Antoninus Pius elsősorban helytartóira hagyatkozott. A 

                                                 
104 VISY 2007. 247-265. 
105 LŐRINCZ 2002. 263-264. 
106 GRÜLL 2007. 88. 
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princepsek politikájának köszönhetően ugyanakkor, az elért eredményekre és ha-
tárépítészeti létesítményeikre az utódok még sokáig támaszkodhattak. 

Hivatkozott szövegkiadások 

CIL XVI.: Corpus Inscriptionum Latinarum XVI, Berlin, de Gruyter, 1936. (1974R) 
GTSZ: Görög-római szöveggyűjtemény, Szerk.: NÉMETH György, Budapest, Osiris, 2011. 
RIB: COLLINGWOOD – WRIGHT: The Roman Inscriptions of Britain, Gloucester, Alan 

Sutton Publishing Ltd., 1990. 
RMD I-III.: ROXAN, MARGARET M.: Roman Military Diplomas I-III, London, Institute of 

Archaeology, 1978/1985/1994. 
RMD IV.: ROXAN, MARGARET M. – HOLDER, PAUL: Roman Military Diplomas IV, London, 

Institute of Classical Studies, School of Advanced Study, University of London, 2003. 
RMD V.: HOLDER, PAUL: Roman Military Diplomas V, London, Institute of Classical 

Studies, School of Advanced Study, University of London, 2006. 
RTChr.: Római történeti chrestomathia (Ókori történeti chrestomathia III.), Szerk.: BOR-

ZSÁK István, Budapest, Tankönyvkiadó, 1963. 
RTSZ: Római történelem. Szöveggyűjtemény, Szerk.: BORHY László, Budapest, Osiris Kia-

dó, 20032. 
SHA: Scriptores Historiae Augustae. = Császárok története (Historia Augusta), (Ford.: 

BURAI Erzsébet et al.), Debrecen, Multiplex Media, 2003. 
 



Az erdélyi sajtó intézményesülése a XIX. század 

második felében 

PÉTER EDIT 

Dolgozatom első része azzal foglalkozik, hogy miként is határozható meg az erdé-
lyi hírlapírás célja az egyes lapok tükrében, és milyen kapcsolódási szálak mentén 
határozza meg magát Erdély a fővároshoz képest a kiegyezést követő években. A 
sajtó a kiegyezés után nem egységes entitásként kezelhető, hiszen a monarchia 
teljes területe több sajtótörvényt működtet. Míg Magyarország területén az 1867-es 
kiegyezéssel érvénybe lépett a teljes sajtószabadság, úgy Erdélyben 1852-es Bach- 
pátens marad életben, egészen 1871-ig. A területi megoszlás mellett a jogi és köz-
igazgatási elkülönülés is fokozza a másság érzetet. A sajtó helyzete, ereje erdélyi 
viszonylatban azért is mondható másmilyennek, mint a magyarországi, mert a sajtó 
önmeghatározása is problematikussá válik, ugyanakkor egy állandó kettős viszony 
alakul ki az erdélyi és a fővárosi, illetve magyarországi sajtó között.  
 A dolgozat második nagyobb témaköre a sajtónak mint intézményrendszernek 
az alakulástörténetére fókuszál. A magyarországi és erdélyi sajtó kísérleteit eme-
lem ki, amelyeknek célja a sajtó, az újságírók jogainak védelme, csoportba tömörü-
lése. Az intézményesülésen most a sajtó munkatársainak tömörülését értem, azt az 
orgánumot, amely a sajtó köré épül ki a XIX. század második felében. Eleve in-
tézményrendszernek tekinthető egy-egy lap körüli újságírógárda, szerkesztőség, 
nyomda kialakulása, de jelen írásomban ezen túlmenően a sajtót mint szakmát, 
mint foglalkozás köré épülő társadalmi, szociális hálóval átszőtt intézményrend-
szert vizsgálom. 

Az erdélyi hírlapírás célja (vidék versus főváros?) 

A kiegyezés utáni éveket gyakran nevezik az útkeresés és a korabeli helyzet feldol-
gozásának és újraértelmezésének periódusaként is, úgy a politikában, mind a sajtó 
terén. Erdélyi szemszögből ez kétszeresen is igaz, hiszen nemcsak az új helyzet 
értelmezése vált feladattá, hanem lassan szembe kellett nézni azzal is, hogy habár a 
kiegyezés azonos feltételeket ígért a monarchia országainak, ez mégsem valósul 
meg teljesességében. A csalódás érzékelhető a sajtó hasábjain is, a kormánypárti és 
az ellenzéki sajtó részéről, más-más hangsúlyokkal. Míg a kormánypári sajtó fo-
lyamatos bizalmat szavaz a kormánynak és várja a megoldásokat, addig az ellenzé-
kiek felháborodással reagálnak, és azt vetik a kormány szemére, hogy Erdély még 
mindig provincia, pedig a korona része: 

Mit tettek Önök e szerencsétlen országrész érdekében, ha az igazságügy mi-
niszter még ma is így fogja fel Erdély helyzetét? Senki sem volt Önök közül, ki 
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felfejtse a kormánynak, hogy küldőik nem azt várják, hogy a Bach és Schmer-
ling reliquiáit megtartsák továbbra is, hanem szabadulni vágyunk tőlük.1  

 Ezekben az években nem tisztázódott, és még jóval a század végén sem, hogy 
milyen szerep is hárul az erdélyi sajtóra. Mi az ő küldetése? Attól függően, hogy 
milyen politikai nézetet vall, csupán az a feladata, hogy a fővárosi politika szócsö-
ve legyen? Az a feladata, hogy hírekkel lássa el a fővárostól távol eső részeket? 
Vagy önálló szerepe van? Azért működik, hogy az erdélyiség képviselője, szószó-
lója legyen a főváros fele? Vagy esetleg egyenrangúvá akar válni a fővárosi sajtó-
val? Hogy melyik kérdés mellett állnak ki az egyes lapok és szerkesztők, az idők 
folyamán változást mutat, még ebben a rövid, néhány éves periódusban is. A Ko-
lozsvári Közlöny 1867-ben így határozza meg helyzetét: ,,A Királyhágón túl pezseg 
az alkotmányos élet, és innen a Királyhágón bizonytalanság és némaság!”2 Kor-
mánypárti lapként viszont azzal nyugtatja az olvasókat, és saját magát is, hogy 
egyszerre mégsem teljesíthető Erdély minden problémája, és reménykedni kell a 
közeli változásokban. A Magyar Polgár, a balközép ellenzéki lap, abban határozza 
meg feladatát, hogy ő minden erejével sürgeti a kormányt és arra ösztönzi a magyar 
kormányt, hogy a Királyhágón inneni részeket is figyelembe vegye. A Korunk 
című lap, 1867-ben, néhány hónapos fennállás után, megszűnik. Néhány nappal a 
lap felszámolása előtt így fogalmazza meg az erdélyi sajtó helyzetét: 

A journalistica mezeje, s főleg az a rész, mely az erdélyi szerkesztőknek ju-
tott, meglehetős hálátlan. A teendők felsokasodva, egyik munka a másikra 
halmozódva áll, s mégis a munkás rajta oly gyér, – a föld megért ugyan arra, 
hogy az újabbkor eszméit kifejleszthesse; sok eszme, mint madár hozta mag, 
neki is indult a virulásnak: de a legszebb eszméknek szintén megvan az a 
plántai természete, hogy magára, vagy kellő árny nélkül új sarjakat nem hajt.3 

 Csalódottsága nem csak abban áll, hogy az erdélyi részekben nem tud elterjedni 
egy-egy jó eszme, s ez egyrészt a sajtó csődje is, hanem azért is, mert a megválto-
zott politikai helyzet következtében a pesti, jóval olcsóbb lapok egyre nagyobb 
teret hódítanak Erdélyben és még Kolozsváron is már négy lap lenne, a hamarosan 
megjelenő Unióval, így inkább megszűnik, mintsem ,,négyesbe” versenyezzen.  
 Az 1868-as előfizetési felhívásban a Magyar Polgár hangsúlyozza, hogy az 
erdélyi sajtónak nem egyforma jogai vannak, és azért is harcol. Ugyanakkor egy 
másik cél is előtérbe kerül egy későbbi felhívásban: 

A Királyhágón túli újságoknak csak rövid tért nyitottunk. Nem abban látjuk e 
részben is egy erdélyi lap feladatát, hogy a pesti lapoknak késő visszhangja 

                                                 
1
 K. PAPP MIKLÓS: Az erdélyi legfelsőbb törvényszék, In: Magyar Polgár, 1. évf., (1867. júl. 17.) 34. sz.  

2
 LÉSZAI LAJOS: Még egy szó a helyzetről, In: Kolozsvári Közlöny, 12. évf., (1867. ápr. 4.)  

3 
N.N: Erdély két mentőszere, In: Korunk, 1867. (júl. 28.) 89. sz. 
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legyen; hanem abban, hogy eredeti erdélyi közlemények által magát a pesti 
lapok olvasói előtt is nélkülözhetetlenné tegye.4 

 Ez a vágy a későbbi évtizedek sajtójában is folyamatosan felmerül, viszont szá-
mos olyan tény áll akadályként, amely ezt a célt igazán nem vívhatja ki. Olyan kul-
turális, politikai és technikai akadály jelentkezik, amely soha nem teheti egyenran-
gúvá a két területet. Az olvasottság aránya és elterjedésének üteme, a nyomdák lét-
rejötte, a vonat, a posta fejlettségi szintje folyamatosan hátrahúzza az erdélyi sajtót. 
 A Kolozsvári Közlöny 1871. november 25-én megjelentet egy cikket A hírlap-
irodalom és közműveltségünk ügye címmel, amely azt a megváltozott állapotot 
tudatosítja, hogy nagy különbség van a régi és az új sajtó között. Nem tartja indo-
koltnak azokat a panaszokat, hogy túlságosan sok hírlap lenne, s hogy Kolozsváron 
sem szükséges a három. Azt állítja, hogy mivel megváltozott a műveltségi színt, 
megváltozott az olvasók száma is, jóval több párt van, mint korábban, így nem 
lehet e sok embert egy vagy két lap köré tömöríteni. Mindenképpen tiltakozik azon 
vádak ellen, hogy kevesebb hírlap is elegendő lenne, és a vidéknek nem elég, ha a 
fővárosiból értesül a hírekről: 

A központ feladata a nagy politika és nagyszabású köznemzeti műveltség – a 
vidéké az ő száz meg száz apró ügyes bajos dolguk s a nép szétszórtan élő tö-
redékeinek kiemelése s politikai érettségre juttatása.5 

 Itt egy igen markáns állítással van dolgunk, hiszen a sajtó fejlődésében és alaku-
lásában a vidékit mindenképpen kisebb horderejűnek ítéli meg, és egy hasonlattal 
él, amely meghatározza a fővárosi és vidéki sajtó viszonyát: 

A központok és a haza egyes vidékei között az anyaméh és a raj fürge népe 
népe közötti viszonynak kell lenni. Ezek a táj egész határáról begyűjtik kosa-
rakba a mézet, s az anya kormányozása mellett feldolgozzák. A vidéknek be 
kell szolgáltatni azt a contingenst a központba, ami a nemzeti élet tűzhely-
ének teljes megelevenítésére szükséges. A vidék vesz a központtól szellemet, 
erőt, életet, de viszont maga is ad.6  

 Ebben a periódusban az erdélyiek politikai kötődése révén a figyelem a főváros 
felé irányul. Viszont a sajtó egyes orgánumai fokozatosan lerombolják Erdély 
presztízsét, olyan szempontból is, hogy kiszolgáltatott, elnyomott, régióként értel-
mezett szerepét hangsúlyozzák. A Magyar Polgár ilyen értelemben igyekszik min-
dennek ellentmondani, és olyan kulturális-, közigazgatási- és politikai területetként 
jeleníti meg, amely arra hivatott, hogy figyelmet érdemeljen. Viszont a vidék-
főváros ellentét a század második felét folyamatosan átszövi, időnként egyik vagy 

                                                 
4 Lásd bővebben Magyar Polgár, II. évf., (1868. szept. 18.) 111. sz. 
5
 (GY): A hírlapirodalom és közműveltségünk ügye I., In: Kolozsvári Közlöny, 14. évf., (1871. 

nov. 25.) 201. sz. 
6 UŐ.: A hírlapirodalom és közműveltségünk ügye II., In: Kolozsvári Közlöny, 14. évf., (1871. 
nov. 28.) 203. sz. 
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másik álláspont erősödik, illetve egyenlítődik ki. De a technikai okok elmaradása, 
az olvasottság elterjedéséből fakadó különbségek, a területileg is távol eső vidéki-
ség rányomja bélyegét az erdélyi sajtó alakulásának történetére és intézményesülé-
sének folyamatára is. 
 A telefon, a Telefon Hírmondó, majd a rádió azok a médiumok, amelyek nagy-
ban megszüntetik a távolságokat, elsősorban vidék és főváros között, majd a határo-
kon túlmenően is. A sajtó, a későbbi médiumokhoz képest, nem tudta ilyen egyér-
telműen átlépni a határokat, de a XIX. század második felének vezető médiumaként 
határozza meg magát és az erdélyi sajtót figyelve, érzékelhető egy folyamatos igény 
arra, hogy együtt élhessen a fővárossal, másrészt, hogy megerősítse vidéki mivoltát. 
E kettősségben ragadható meg a regionalitásról való beszéd irányvonala is, ugya-
nakkor az intézményesülés folyamatában is e kettős kötődés válik jellemzővé. 
 Míg a kiegyezést követő években határozottan a hátrányos erdélyi helyzet válik 
dominánssá, addig a század utolsó két évtizedében történtek bizonyos változások. 
A sajtó köré épülő társulatok, egyesületek egyre inkább erősítették a szakma presz-
tízsét, ugyanakkor a vidéki, illetve erdélyi kezdeményezések a vidékiség, a vidéki 
publicisztika presztízsét is emelték egyben. Ez azért válik fontossá, mert a regiona-
litás és a regionális sajtótörténet más színezetet kap. 

Az intézményesülés lassú folyamata 

Amikor a sajtó intézményesüléséről beszélünk, magának a lapnak az alakulási és 
szervezési folyamataira gondolhatunk. Ugyanakkor tágabb értelemben a sajtó és 
munkásai mint általános entitás köré épülő szervezeti formáról is beszélhetünk. 
Csupán a századvéget tekinthetjük ilyen értelemben életképes intézményesülési 
folyamatnak, habár már a 70-es, 80-as években is számos kezdeményezés történt 
olyan intézményrendszer kialakítására, amely a sajtó és dolgozói jogait és érdekeit 
követeli és védi. A magyarországi kezdeményezéseket csupán olyan szempontból 
helyezem el a történetiség mentén, hogy milyen kapcsolatot tart fenn a vidéki saj-
tóval, illetve egy-egy fővárosi kezdeményezés milyen befolyással bír az erdélyi 
sajtó intézményesülési folyamatára. 

A fővárosra fókuszálva 

A század hetvenes éveiben megalakuló Írók és művészek társasága egy évtizeden 
át a hírlapírók és írók társasköreként működik.7 De egyre nagyobb igény mutatko-
zik az iránt, hogy az újságíróknak külön szervezetük létesüljön, más művészektől 
függetlenül. 1880 januárjában a Magyar Polgár hasábjain Zongor név alatt jelenik 
meg egy cikk, amelyben a sajtó szövetkezet megalakításáról van szó. A szövetke-

                                                 
7 Az 1880-as években tagok voltak: Ábrányi Emil, Bajza József, Benedek Elek, Erkel Ferenc, Falk 
Miksa, Jankó János, Jókai Mór, Lechner Ödön, Mikszáth Kálmán, Paulay Ede, Pártos Gyula, gróf 
Zichy Géza és Jenő, Pállik Béla és Reviczky Gyula. Számos csoportos kirándulást szerveznek a ta-
goknak és családjaiknak. Lásd bővebben http://bfl.archivportal.hu/id-442-az_irok_es_muveszek_ 
tarsasaganak.html (2012. március 13.) 
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zet céljai közé sorolja a hírlapírók függetlenségének megóvását, a sajtó távollétét a 
magánügyek beleavatkozásába és célja, hogy az álhíreket meggátolja, illetve bün-
tesse. A szövetkezet védelmet biztosítana az újságíróknak: 

[…] és a szólásszabadság korában, midőn a véleményt a közállapotok felett 
mindenki nyilváníthatja gyűléstermekben és szabad ég alatt, magán társasá-
gokban és klubokban; éppen a hírlapíró, ki napi történésze az eseményeknek, 
s alakba önti a véleményeket, aki tehát reprodukálja a mozgalmat, s reflektál 
annak horderejéről, hogy aki nem egyéb, mint képírója a történteknek, s tükre 
a közérzületnek, hogy éppen a hírlapírót, pisztollyal, karddal, tőrrel, tehát 
nyers erővel gátolják meg azon hivatás teljesítésében, melyet részére törvé-
nyeink és a sajtószabadság nagy elve biztosítottak.8 

 Már ekkor megfogalmazódnak azok az igények, amelyek később még inkább 
égető kérdéssé válnak. Ilyen a párbaj kérdése, amely számos vita tárgya lesz a ki-
lencvenes évek folyamán és a huszadik századba átnyúló problémaként jelentkezik 
a magánügy és a sajtó viszonya. Majd Jókai javaslata jelenik meg a lapban, amely 
egy Magyar hírlapírói kör létesítését kezdeményezi, ,,melynek kettős célja egyrészt 
a magyar hírlapirodalmi hang méltóságának megóvása, másrészt az időszaki sajtó 
szólásszabadságának megvédelmezése.”9 Ugyanakkor céljának tekinti a hírlapírók 
közötti viszonylagos megbecsülést és a közönséggel való kapcsolat megszilárdítá-
sát. A kör Budapesten székelne és ,,Tagja lehet a magyar hírlapírói körnek minden 
magyarországi hírlapszerkesztő és munkatársa, ki a kör alapszabályait aláírja, s 
tagul fölvétetni kíván. Indoklás: A vidéki és nem magyar ajkú lapokat is hasonló 
tekintetbe kell venni, mint Budapesten [...].”10 Felmerül a hírlapírók nyugdíjinté-
zetének ötlete is, amelyről Kőváry László cikke számol be: 

Ezen gondolatban nem kevesebb rejlik, mint a hírlapíróságnak állássá emelte-
tése. Hol a hírlapírás állás, ott a hírlapirodalom oly foglalkozást nyújt, mely 
miként egy professió, miként egy hivatal, állandóan felveszi az egyént és hol-
táig biztos jövedelmet nyújt.11 

 Ezzel nem kevesebbet mond, minthogy a hírlapírás szakmaként való művelése 
igényli az intézményesülést. Majd így folytatja: 

[…] márpedig ma a journalistica oly állást vívott ki magának, hogy oly egyé-
nekkel, kik csak ideig óráig kívánnak vele foglalkozni, kezeltetni nem lehet. 
Ha hírlapirodalmunknak azon tekintélyt követeljük, mely az külföldön bír, 
professionátus journalisták kezébe kell letennünk. S erre a legnagyobb lépés: 
a nyugdíjintézet létrehozása.12 

 1881-ben Jókai elnöklete alatt megalakul a kör, de nem sokáig marad fenn.  

                                                 
8
 ZONGOR: A sajtó szövetkezete, In: Magyar Polgár, 14. évf., (1880. jan. 14.) 10. sz., 1. 

9 A sajtó védelme, In: Magyar Polgár, 14. évf., (1880. jan.16.) 12. sz., 1. 
10 Uo. 
11

 KŐVÁRY LÁSZLÓ: A hírlapírók egyesülete, In: Magyar Polgár, 14. évf., (1880. febr. 25.) 46. sz., 1-2. 
12 Uo. 
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 Majd egy évtized múlva vetődik fel ismét az ötlet egy olyan társaság megalapí-
tására, amely az újságírók érdekeit képviselné ,,mert éppen ennek a hiánya tartotta 
vissza a legtöbb hírlapírót attól, hogy az Írók és művészek társaságának tagja le-
gyen. Így alakul meg 1891-ben a Budapesten működő Otthon Írók és Hírlapírók 
köre Rákosi Jenő elnöklése alatt. Fia, Rákosi Gyula így emlékezik apjára, az Ott-
hon alapításának negyvenedik évfordulója kapcsán: 

Az Otthon megalapításáról jóízűen beszélgetve gyakran emlegette előttünk 
ezt az eseményt ilyenképpen: – Elhatároztuk, hogy a dolog nem mehet így 
tovább: az újságírók ölik egymást, össze kell tehát őket csukni. Otthont kell 
nekik csinálni, ahol összeszoknak. Várat, melyből harcos temperamentumuk-
nak megfelelően tovább fognak lőni, de majd- az ellenségre […]13 

 A székhely a Fiume- kávéház épületében működik, majd 1895-ben költözik át 
az új New York palotába. A társaság elnevezése Sziklay írása szerint: ,,Gajári 
Ödön arra hivatkozással, hogy célunk otthont adni az újságíróknak, indítványozta, 
nevezzük el az új kört Otthonnak.”14  
 Az Otthon elnökének, Rákosi Jenőnek, és alelnökének, Horváth Gyulának a 
javaslatára 1895. december 8-ára hírlapírói értekezletet hívnak össze az Otthon 
helyiségében. Az értekezletre a vidéki és a fővárosi zsurnalisztákat is elhívják, 
hogy az Országos Hírlapírói Szövetségnek és Segélyegyletnek az alapját megves-
sék. Mindezen terv a Nagyvárad című lap 25 éves jubileumi ünnepségén fogalma-
zódik meg. A millennium kiállítás előkészületeinek megbeszélése, a sajtó szerepé-
nek és feladatának meghatározása és az előkészületek megtekintése is ennek az 
értekezletnek az összehívásával kapcsolódik össze. Az értekezleten, Hindy Árpád 
elnöklete alatt, elhatározzák, hogy hírlapírói segélyegyletet létesítenek, amivel 
egyedül a szegedi sajtó reprezentánsai nem értnek egyet. Mindennek megvalósulá-
sa ismét elódázódik, hiszen a millennium évének nyarán a budapesti újságírók kü-
lön csoportba szerveződnek, megalakítva a Budapesti Újságírók Egyesületét és 
újabb mély válaszvonalat húzva a főváros és a vidék közé.  
 Az egyesület elnöke Mikszáth Kálmán lesz és az alapszabályzatban így fogal-
mazzák meg az egyesület célját: 

Az egyesület célja a budapesti újságírókat erkölcsi testületté összefoglalni, a 
sajtót közösen érdeklő kérdésekben eljárni, hírlapirodalmi ügyeket megvitat-
ni, az újságírók testületi érdekeit ápolni és az újságírókat erkölcsileg és anya-
gilag támogatni. 

 A támogatottak köre csupán a Budapesten élő, hivatásos újságírókra vonatko-
zik, kizárva az ország más területein élő újságírókat. Az első rendes közgyűlésen 
Mikszáth lelkesedve emlékszik vissza: 
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 RÁKOSY GYULA: Rákosy Jenő, az újságírók és az Otthon, In: A Sajtó, 1931/6. sz., 291. 
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 SZIKLAY JÁNOS: Az Otthon írók és Hírlapírók köre történetéből, In: A Sajtó, 1931/3. sz., 118. 
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[…] felidézzem tagtársaim emlékezetébe egyesületünk legfontosabb esemé-
nyét: a fészekrakás gondjait. Az egyesületek is öregszenek, ezeknek is a leg-
szebb időszakuk a gyermekkoruk. Mikor megokosodnak, az időben szívesen 
merítik legédesebb emlékeiket innen. Az egyesületi élet friss buzgalma, poé-
zise lüktet e gondokban. Hogy örültünk az első bútornak, az első baráti va-
csorának, amelyet együtt költöttünk el, a saját asztalunknál és az első bajnak, 
amelyet el kellett igazítani. Valóban úgy voltunk eddig, mint egy karikára fű-
zött kulcsok: vígan csörögnek együtt, bár mindenik más zárt csuk és nyit, – 
de mind kulcs.15 

 Az egyesület alapítása mindenképpen örömteli kezdeményezésnek tűnik, de 
nagy felháborodást kelt a vidéki hírlapírók körében. Hiszen ezzel a gesztussal a 
fővárosi sajtó elkülönült a vidékitől, holott korábban arra irányultak a javaslatok, 
hogy országos képviseletet alakítsanak. Az egyesület is érzi, hogy megalakulása 
sokak számára nem pozitív. 1896 decemberi lakomán Mikszáth is hangsúlyozza, 
hogy az egyesületen belül lehet csupán közösségről beszélni, hiszen ez védi a jo-
gokat, és barátokat is csak itt találhat: 

Jó barátaink? Hát vannak nekünk jó barátaink! (Derültség) Nekünk, kik harc-
ban állunk mindenkivel? Már apáink, nagyapáink is harcban állottak és ellen-
ségeket szereztek örökségül. Nekünk, akik lapjainkon keresztül egymást is 
paskoljuk? (Derültség) Nekünk is csak abban a kis zugban szabad egymást 
szeretnünk, amelynek éppen megnyitását ünnepeljük.16 

Vidéki törekvések 

A vidéki sajtó egyesületének megszervezésére már korábban is mutatkozik igény, 
viszont konkrét felvetése 1895 októberében merül fel, a Nagyvárad című lap fenn-
állásának huszonöt éves jubileumának ünnepére készülve. Már ekkor megfogalma-
zódik, hogy 

Emelné ilyenformán ez az ünnepély a vidéki sajtó tekintélyét a közönség 
előtt – és aminek régen nagy hiányát érezzük – létrehozhatná a vidéki hírlap-
írók táborában a kollegiális jó viszonyt.17  

 A budapesti újságírók új csoportosulása a vidékieket is új irányba terelte. Lenkei 
Lajos azt a javaslatot teszi, hogy ők is gyűljenek össze a budapestiek nélkül szege-
den és alapítsanak külön egyesületet. Folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy az 
erőket nem szétszórni, hanem egyesíteni kell.18 1897. december 26-án Szegeden 
gyűlnek össze a vidéki sajtó képviselői és tartják meg alakuló ülésüket, Vidéki Hír-
lapírók Országos Szövetsége19 név alatt kezdik meg működésüket. Csak hivatásos, 
három éve már a szakmában dolgozó újságírók lehetnek tagjai, a későbbi tagok 
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 N(ÉV). N(ÉLKÜL).: A budapesti újságírók közgyűlése, In: Kolozsvár, 11. évf., (1897. ápr. 13.) 84. sz., 2. 
16

 N. N.: Újságírók lakomája, In: Kolozsvár, 10. évf., (1896. dec. 10.) 282. sz., 2. 
17

 N. N.: Egy hírlap jubileuma, In: Kolozsvár, 9. évf., (1895. okt. 11.) 234. sz., 3. 
18

 N. N.: Fővárosi és vidéki hírlapírók, In: Kolozsvár, 10. évf., (1896. júl. 23.) 166. sz., 2. 
19 Továbbiakban V.H.O.SZ. 
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bekerüléséről egy bizottság hoz döntést. Segélyalap és nyugdíjintézet is létesül, és a 
testület székhelyévé Szegedet jelölik. Elnökévé Kulinyi Zsigmondot választják, a 
Szegedi Napló szerkesztőjét. Alelnökként szerepel a győri Szávay Gyula és a te-
mesvári Barát Ármin, a testület titkárává Palócz Lászlót választják, pénztárosnak a 
szintén szegedi Tömörkény Istvánt. Az igazgatóság tagjai között van Hindy Árpád, 
a Kolozsvár szerkesztője, aki nem sokkal később megalapítja a kolozsvári újságírók 
körét is, az Itthon kört. A V.H.O.SZ. megalakulásáról így számol be a Kolozsvár: 

A vidéki sajtó emberei ezzel megvalósították régi vágyukat, hogy nekik is le-
gyen olyan testületi szervezetük, amely a testületi szellemet erősítse, s az 
egész országban található segélyforrások bevonásával a vidéki újságíróknak 
szükség esetén segélyt aggkorára pedig nyugdíj-ellátást biztosítson.20 

 Később, 1897 februárjában a V.H.O.SZ.-nek kolozsvári helyi választmánya is 
megalakul, amelynek elnöke Hindy Árpád lesz és a szövetség tiszteletbeli tagjává 
Brassai Sámuelt választják. A tíz éve működő V.H.O.SZ. 1907-ben a parlament elé 
terjesztett jelentésében így foglalja össze a tevékenység működését: 

Ha nem valami világraszóló dolog is, de bizonyára jól esik tudnunk, hogy a 
lefolyt idő alatt mintegy 100 hírlapíró társunknak nyújthattunk meleg és so-
hasem üres baráti kezet akkor, amikor arra legjobban rászorultak, erre a célra 
10.000 koronát meghaladó összeget fordítottunk, más társainkat tanulságos 
utazásokban segíthettük, hazafias, kegyeletes és társadalmi mozgalmakat tá-
mogathattunk, emellett 100.000 koronát meghaladó kész vagyonnal rendel-
kezünk s a közéleti nagy együtteseiben Szövetségünk az előkelőségek társa-
ságában képviseli a vidéki újságírói kart.21 

 Számos intézkedést, illetve kezdeményezést próbál megvalósítani a szövetség a 
tíz év alatt: belépőjegyek küldése a vidéki szerkesztőknek az országházi gyűlések-
re, fürdő- kedvezmények, tanulmányi ösztöndíjak kiadása. Viszont még 1907-ben 
is problémaként jelentkezik a magánjog kérdése, a kiadókkal való kapcsolat, állás-
közvetítésre is kialakították magukat, de sem a kiadók, sem az újságírók nem köz-
vetítik a Szövetséget. A vasúti szabadjegyek ügyében sem tudnak még változtatni a 
fennálló rendszeren, ugyanakkor a békebíróságot sem vették még igénybe, a nyug-
díjintézet meg is szűnik 1902-ben és beleolvad a magyarországi hírlapírók nyugdíj-
intézetébe. 
 Az Itthon Kör megalakulása a másik jelentős kezdeményezés, amely a vidéki 
hírlapírók érdekében jön létre Kolozsváron. Azért is fontos ennek a körnek a jelen-
léte Erdélyben, mert főként társasági körként kezdi működését, akárcsak az Otthon. 
A sajtó történetében eddig nem került felszínre ennek a körnek a szerepe és műkö-
désének mechanizmusa. A kör első négy évére fókuszálok csupán, egyrészt mert a 
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 N. N.: Vidéki hírlapírók szövetsége, In: Kolozsvár, 10. évf., (1896. dec. 29.) 297. sz., 2. 
21 Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége. Jelentés a szövetség tíz éves működéséről. A Pécsi Orszá-
gos Gyűlés elé terjeszti: SZÁVAY Gyula (Elnök); PALÓCZ László (titkár), Szeged, Nyomatott Engel 
Lajos Könyvnyomdájában, 1907. 4.  
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Kolozsvár című lap mentén figyeltem az egyesületi élet kibontakozásait és a lap 
1898-ban megszűnik, másrészt további kutatást igényel ennek a történetnek a ki-
bontása.22 1895. január 17-én jelenik meg egy cikk a Kolozsvárban, Itthon címmel. 
Ebben fogalmazódik meg az a vágy, amely az újságírókat ebben az időszakban arra 
sarkallja, hogy külön egyesületük, közös terük és céljaik legyenek: 

Mi, ha napi munkánk után, a redakcióból eltávozunk, szerte-széjjel oszlunk a 
város minden részébe. Ki egy füstös kávéházba, ki egy lármás vendéglőbe, 
idegen arcok közé, ki meg barátságtalan, szürke garzonszobájába árván, 
egyedül. Nincs egy kicsi közös helyiségünk sem, hol napközben megtalálhat-
nók egymást, megbeszélhetnők közös dolgainkat, kicserélhetnők ideáinkat, 
szóval hol magunk fajta emberekkel találkozzunk. Szeretnénk már mi is saját 
Itthon-unkban otthon lenni.23  

 Február 25-ére nagyszabású bált rendeznek, amelynek adományai a kör elindí-
tására, segítésére folynak be. Számos neves újságíró jelenik meg a bálon és segíti 
az induló kört. A hírlapírók izgalommal és kíváncsian néztek az este elé: 

Aztán meg ez volt az első alkalom, mikor a kolozsvári hírlapírók mint testü-
let lépett a közönség elé. Minden debüt félig-meddig kockáztatás, s az első 
fellépés még nálunk hírlapíróknál is, kik pedig csöppet sem vagyunk önbiza-
lom híjával, lámpalázzal jár.24 

 Az első ilyen típusú bál alkalmával 1488 forint gyűlik össze, ebből adomány 
957 forint, a jegyek ára 476 forint és a táncrendek eladásából gyűlt pénz 55 forint. 
A kör Brassai Sámuelt nevezi meg tiszteletbeli tagjaként és célja az, hogy a ko-
lozsvári újságírókat az év első negyedében összehozza, hogy alkalmat adjon az 
eszmecserére és a közös szórakozásra. Ezekben az években számos bált, felolvasó 
estet, színházi előadást szervez a kör. Nagyrészt kulturális, közművelődési szerepet 
vállal, ugyanakkor a sajtó intézményesülésének egyes állomásait is figyelemmel 
kíséri. A V.H.O.SZ. megalakulása előtt megalakul a kolozsvári Itthon kör, és ez az 
intézményesülés, még ha kis közösséget is fog be, jelzi, hogy a sajtó és annak 
munkatársai egységben, valamilyen társasági, közösségi, szakmai fórumba tömö-
rülve szerveződhetnek.  

A sajtó intézményesülése 

Olyan szervezeti, egyesületi életet mutattam be, amely a XIX. század második 
felében a sajtó érdekképviseleteként szervezi önmagát. Az intézményesülés folya-
mata is abban a kettőségben ragadható meg, amely megfigyelhető a sajtó hasábjain. 

                                                 
22 A kérdés további kutatásokat követel, egyrészt elképzelhető, hogy az egyesület életéről a Kolozs-
várt folytató, újrainduló Magyar Polgár hasábjain is találok erre vonatkozó információt, ugyanakkor 
az egyesületi élet részletesebb feltárása a Kolozsvári Nemzeti Archívumban (Arhivele Naţionale din 
Cluj) történhet meg.  
23

 (-EL): Itthon. Czikkely magunkról, In: Kolozsvár, 9. évf., (1895. jan. 17.) 14. sz., 2. 
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 N. N.: Itthonbál, In: Kolozsvár, 9. évf., (1895. febr. 26.) 47. sz., 2. 
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A vidéki sajtó önállósulása és a fővárosi sajtóhoz való tartozás igénye felváltva 
jelentkezik, éppen úgy, ahogy a vidék meghatározza saját identitását a fővárosival 
szemben vagy éppen mellett. Fontos tehát több oldalról is láttatni a sajtó intézmé-
nyesülési folyamatát, hiszen a fenti összevetés – az erdélyi és fővárosi törekvések 
mentén – újabb nézőpontot és újabb elemeket emel be az erdélyi sajtótörténeti ku-
tatásokba. 
 
 



The marquis of Villars and the War of the Reoccupation of 

Hungary (1683–1699) 

BALÁZS POLGÁR 

Introduction 

Claude Louis Hector de Villars (1653–1734) is a well-known French general, who 
was Marshal General of France and pair of Louis XIV. The marquis was a famous 
French volunteer during the War of the Reoccupation of Hungary (1683–1699), in 
which he participated as the companion of Maximilian II Emanuel, Elector of Ba-
varia. I would like to show some more research problems in connection with the 
memoirs of Villars and present some important information which the marshal’s 
letters can give to the question of the contemporary French policy. 

“War and peace”? 

During the reoccupation war France had a double political strategy. The country 
wanted to be the defender of Christian Europe but more than once the French state 
continued friendly politics with Constantinople.1 (The research knows the content 
of some French diplomatic letters.2) Some pieces of writings criticized the French 
politics in the “pamphlet-war” of the 17th century.3 East-Europe was a second thea-
tre of war in the French foreign policy, Louis XIV wanted to organize a European 
League with Constantinople, Sweden and Poland, but his attempt was unsuccess-
ful.4 In the end the Habsburg Empire, Poland, Venice and the Bavarian areas made 
a united effort in the Saint League with the help of the papal court.5 The French 
press (for example the Gazette de France) informed the French public opinion and 
the salons about the French volunteers’ fight and the fights of Hungary.6 Some 
French noblemen went to fight to East-Europe. The young aristocrats wanted to 
prove to the court of the king and they wanted to defend Christianity. Some young 
noblemen could not start their military career in the army of France, we can men-

                                                 
1 BARISKA, ISTVÁN: Franciaország és a tengeri nagyhatalmak viszonya a magyarországi török hábo-
rúkhoz, In: Előadások és tanulmányok a török elleni visszafoglaló háborúk történetéből 1686–1688. 
Ed.: SZITA László, Pécs, Baranya Megyei Levéltár,1989. 179-181. 
2 For exmaple we can mention Pierre de Gérardin’s letters. The letters were published by Dóra Kere-
kes. (See later.) 
3 KÖPECZI, BÉLA: „Magyarország a kereszténység ellensége.” A Thököly-felkelés az európai közvéle-

ményben, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976. 105-130. 
4 KEREKES, DÓRA: Mémoires sur l’Empire Ottoman par Pierre de Girardin ambassadeur français à 

Constantinople 1685–1689, Pierre de Girardin francia követ feljegyzései az Oszmán Birodalomról 
(1685–1689), Documenta Hungarica In Gallia III., 2007. 11. 
5 GERGELY, JENŐ: A pápaság története, Budapest, Kossuth Kiadó, 1982. 250. 252-253.  
6 KÖPECZI, BÉLA: Magyarok és franciák XIV. Lajos korától a francia forradalomig, Budapest, Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, 1985. 11. 
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tion the example of Eugene of Savoya. His family wanted the young Eugene to 
become a priest, but instead he became a volunteer of the Emperor’s army where 
he got a high military position.7 

Marquis de Villars 

The marquis of Villars was born in 1658 in Moulins (France). When he was young, 
he entered the Royal Red Musketeer Guard. Later he turned several times at the 
European theatre of the war, he fought in the Netherlands and Hungary. Later he 
was diplomat of the French state in Munich and Wien. He was general at the be-
ginning of the war of the Spanish Succession. He attained fast success in obtaining 
the title of marquis. Thanks to his participation in the great victories of France as 
Höchstädt, Malplaquet, Denain, he became pair of Louis XIV.8 

Marquis de Villars and Hungarian military research  

The letters and memoirs of Villars give an extremely detailed picture of the events 
of the year 1687, including the battle of Harsány-hegy, and they have been known 
for the Hungarian research since the first half of the twentieth century. József 
Breicht has already mentioned the memoirs in his Hungarian military history work, 
published in 1941. Breicht reconstructed the battle of Harsány-hegy with the aid of 
Villars’ memoirs and Fessler’s historical work (Geschichte der Ungern).9 Some of 
Villars’ letters were translated into Hungarian in the collection of documents in-
titled Budától Belgrádig… (edited by László Nagy in 1987). The information given 
by the letters can be compared with written sources of the Battle of Harsány-hegy 
or the authentic engravings of the Battle.10 Lately, Ferenc Tóth found in the Ar-
chives of the family Battyhány-Strattmann (Museum of Applied Arts, Budapest) a 
letter which may have been written by the marquis of Villars in the year of the 
siege of Buda (1686).11 

                                                 
7 SZEBELÉDI, ZSOLT: Utószó, In: Guido Ferrari, Savoyai Eugén herceg magyarországi háborúban vég-

rehajtott haditetteiről szóló három könyv, Scriptores Rerum Hungaricarum, Máriabesnyő, Attraktor 
Kiadó, 2011. 110.  
8 TÓTH, FERENC: Részt vett-e Villars marsall Buda ostromában? Avagy egy francia szemtanú ismeret-
len levele a Batthyány-Strattmann család körmendi könyvtárában, In: Vasi Szemle, Vol. 3., 2003. 290. 
(Henceforth abbreviated: TÓTH 2003.) 
9 BREICHT, JÓZSEF: A magyar nemzet hadtörténete, Tizenhetedik rész, 1683–1699, Budapest: Grill 
Könyvkiadó, 1941. 327-330.  
10 CSABA D. Veress researched the authentic engravings of the battle of Nagyharsány. (VERESS, D. 
CSABA: Hol zajlott le a „második mohácsi” vagy a „harsányi-hegyi csata” 1687. augusztus 12-én? In: 
Előadások és tanulmányok a török elleni visszafoglaló háborúk történetéből 1687–1688, Ed.: SZITA 
László, Pécs, Baranya Megyei Levéltár, 1989. 49-61.) 
11 TÓTH 2003: 289-293. 
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Villars and the siege of Buda (1686) 

The letter of Villars12 was written on 22th July in the besiegers’ camp. The ad-
dressee is unknown. In Ferenc Tóth’s opinion, the person in question was on 
friendly terms with Villars based on the form of address and the tone of the letter. 
In the end of the letter, de Villars gives proof of his gratitude. Ferenc Tóth thinks 
that the addressee may have been the Strattmann Count or Ádám Battyhány. 
Strattmann Count married Eleonora Magdalena Ursula (Ádám Battyhány’s dought-
er) and presumambly that the letter was got to the Archives of Battyhány-Strattman 
in this way. The writer of the letter describes the military position of the siege. (He 
speaks for example about having caught a Tukish spy.) The information of the 
letter corresponds to other written sources’ information, so the letter is an authentic 
source about the siege of Buda. We do not know who exactly wrote the letter, even 
if the signature is “de Villars”. The writer could have been another member of the 
family of the famous general, or there could have existed another Villars family.13  
 The memoirs tell us that Villars fought in the Bavarian army in 1687 but we do 
not know anything about his possible participation in the military events of the year 
1686. The research knows the names of the Bavarian general-staff of the siege of 
Buda. The commander-in chief was the Elector Maximilian II Emanuel, his opera-
tional leader was Johann Karl Serényi Count. We know the composition of the 
general staff, we summerize the general staff with the help of the following table.14 
 

Infantry Rummel Baron, Steinau Baron 

Cavalry Bielcke Baron, Arco Count, De la Tour Count  

 
 Furthermore we know, that 1000-2000 unknown volunteers (English, Germans, 
Italian, French and Spanish solders) could have been found in the besieging Chris-
tian army.15 We can mention some French soldiers in the emperor’s army too, we 
can remember for example the marquis of la Vergne or Eugene of Savoya.16 On the 
basis of the military diary of Charles of Lotharingia, after the siege of Buda, the 
Christian army marched away on the 6th of September. We know that the Bavarian 

                                                 
12 Museum of applied of Arts, Budapest, N° 1655 Manuscripta Hungariam Concernentia 1677–1737 
(58.781), The text of the letter is published by Ferenc TÓTH. 
13 TÓTH 2003: 291-293. 
14 SZAKÁLY, FERENC: Bevezetés, In: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686. Bibliotheca historica. 

Ed.: SZAKÁLY Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1986. 13-14. (Henceforth abbreviated: SZA-

KÁLY 1986.) 
15 SZAKÁLY 1986: 15.  
16 Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról. 1686, Kriegstagebuch Karls von Lotha-

ringen über die Rückeroberung von Ofen. 1686, Institute and Museum Military History, Archives, 
Collection of Turkish Age, 1686/1./ 92., Ed.: KUN József, translated: MOLLAY Károly, Budapest, 
Zrínyi Katonai Kiadó, 1996. 23-25. /324-325./ (Henceforth abbreviated: Lotharingiai Károly hadi-

naplója Buda visszafoglalásáról, 1996.) 
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and the imperial army marched together to the settlement of Ercsi and we can find 
Rummel, Steinau, Arco and Bielcke on the list preserved by the text written by 
Charles of Lotharingia.17 We can not find the name of Villars on the lists of the 
diary. As we have already said, the memoirs of Villars did not mention whether he 
had fought at Buda in 1686. In our opinion if the marquis had fought in the Chris-
tian army during the memorable siege, he would have written about this experience 
in his memoirs.  

The memoirs 

The memoirs were first published in 1734 in Hague after the death of the marquis by 
Pierre Gosse. The edition of Gosse was made on the basis of the original manu-
scripts. The original manuscripts’ last parts are dated to the year of 1700. The second 
part was published in 1736 in Amsterdam and Pierre Gosse used press information 
and letters in the second part of the memoirs. The second edition was published in 
1784, but this version of the memoirs is not more authentic than the first edition.18 
The third edition was made by Eugene-Melchior de Vogüé, a famous French histori-
an, archaeologist and traveler of the 19th century. Vogüé researched the memoirs of 
the marquis of Villars, he used the original brochures, found in the Bibliothèque de 

Saint-Geneviève in Paris. He also published some letters of Villars in the end of the 
edition of the memoirs.19  

The letters of Villars 

The letters of Villars have some interesting information regarding the battle of 
Nagyharsány of 1687. The battle of Harsány-hegy (“the second battle of Mohács”) 
was the turning-point of the War of the Reoccupation: Charles of Lotharingia’s 
army defeated the Turkish army and the Turkish army was not able to recover Bu-
da Castle which was the most important fortress under Ottoman rule. The Turkish 
army could not surround the Christian army at the mount of Harsány on 12th Au-
gust, but in the end of the battle the Bavarian army could attack the Turkish camp 
and the Christian army occupied the camp. Villars fought in the Bavarian army on 
the basis of his letters. Te marquis gives some important details about the battle. 
Villars sent a sketch to the marquis of Commercy. We do not have the text now but 
in one of his letters, Villars wrote what he represented in the sketch: the area of the 
battlefield, the localization of the troops, the troop movements.20 

                                                 
17 Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról, 1996, 127-130. /396-398./  
18 DE VOGÜÉ, MELCHIOR: Mémoires du maréchal de Villars, publiés d'après le manuscrit original, 

Tome I., Paris, Libraire de la société de l’Histoire de France, 1884. i – ii. p. (Henceforth abbreviated: 
DE VOGÜÉ 1884.) 
19 DE VOGÜÉ 1884: iv. 
20 Villars au marquis de Croissy (Au camp de Baya, le 22 aoûst), In: DE VOGÜÉ 1884, Appendice. 
374-375.  
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 Villars’ letters has two main topics: the casualty lists and the troop movements. 
After the battle on 13th August, he wrote for example some information about the 
wounded soldiers and he mentioned that well-known persons had not died: 

Je ne scache personne de considérable tué. Le prince de Comery [a] esté 
frappé d’un coup de copie, je ne l’ay pas veu depuis qu’il a receu le coup, 
mois je ne le crois pas dengerous.21 

 Two days later, he mentioned Count of Ligneville and Count of Zinzendorf 
among the volunteers.22 And of course he informed the marquis of Croissy about 
the volunteers, who went home after the battle: “La plupart des volontaries sont 

parties ou partent.”
23 He mentioned some French brothers-in arms (marquis of 

Créqui, Prince of Kurland, Count of Marteau and d’Héron).24 Villars expressed 
also a negative opinion of Charles of Lotharingia, but he wrote appreciative words 
about the Bavarian army: 

Je ne parle point des deux chefs dont les qualities sont connües ; mais les 
princes de Baden, de Comercy , de Savoye, le comte de Bielk sont des gens 
de beaucoup de mérité , et qui ont sans contredit le plus parù dans cette 
occasion [in the battle of Nagyharsány]…25 

 It is interesting to read in Villars’s letters about the Emperor’s peace plan: 

… pour moy, je ne croy que cet heureux succéz avancera le paix, et telle 
apparement que l’ empereur la voudra souhaitter, les Turcs n’ ayant aucune 
ressource et ne pouvant rien refuser de ce qu’on leur demandera.26 

 On the basis of the text, we can pose the following question: was it Leopold I’s 
intention to make a peace with Constantinople? The military position was similar 
to the position of the year 1664 when Raimondo Montecuccoli’s army defeated the 
Turkish army at Szentgotthárd-Mogensdorf. The treaty of Vasvár was a negative 
event of the war of 1663–1664: Leopold I was forced to conclude peace with Con-
stantinople being afraid of the French attack.27 We know that finally, the Emperor 
did not make peace with the Turkish Empire in 1687.  

                                                 
21 Villars au marquis de Croissy (Au camp de Baraniavar, ce 13e d’aoûst), In: DE VOGÜÉ 1884. 
Appendice. 369. 
22 ”… je ne sçay d’hommes de non que le comte de Ligneville, le prince de Commercy blessé; 

quelques capitaines de cavalerie et de dragons, le comte de Sinsendorf fort blassé.” Villars au 
marquis de Croissy (Au camp de Baraniavar, le 15 aoûst), In: DE VOGÜÉ 1884, Appendice. 372. 
23 Villars au marquis de Croissy (Au camp de Baya, le 22 aoûst), In: DE VOGÜÉ 1884, Appendice. 375.  
24 Villars and the French filed-officer of the Bavarian army entered into the tente of the Turkish 
commander-in-chief: ”… et le marquis de Créquy, le prince de Curlande, le comte de Marton, du 

Héron et moy entrasmes les premiers dans la tante au grand vizir, …” Villars au marquis de Croissy 
(Au camp de Baraniavar, le 15 aoûst), In: DE VOGÜÉ 1884, Appendice. 371. 
25 Villars au marquis de Croissy (Au camp de Baraniavar, le 15 aoûst), In: DE VOGÜÉ 1884 : 
Appendice. 372. 
26 Ibid. 
27 TÓTH, FERENC: Saint-Gotthard. Une bataille européenne, Paris, Éditions Lavauzelle, 2007. 117-119. 
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Summary 

The Hungarian military research knew and used the memoirs of Villars, but the 
French research criticized the reliability of the memoirs. The publishing of the 
Villars’ letters is a great value of the edition of Vogüé. The letters of Villars can 
show which information was important to the royal court and the French public 
opinion, and the letters of Villars can add some details to the French foreign policy. 
Finally the researched letters are significant in the Hungarian battlefield archaeolo-
gy, because the letters can help to localize and reconstruct the battle of Harsány-
hegy of 1687. 
 



The Third Earl Grey’s South African Federal Scheme 

Related to the Country in the Vicinity of Lake Ngami 

GÁBOR SZABÓ-ZSOLDOS  

From many aspects the 1850’s could be seen as a crucial period in the history of 
Southern Africa. Key events such as the emergence of the Boer republics, the Sand 
River and Bloemfontein Conventions inevitably shaped the dimension of the An-
glo-Boer political relations as well as the face of the subcontinent. 
 My hypothesis is that the British colonial policy in Southern Africa during the 
second half of the 19th century can be characterized by different tendencies and 
changes. One of these tendencies was the British intention for the unification of the 
divided subcontinent (colonies and states) to organize a loyal, self-governing, white 
(particularly British)-dominated British South African colony like Canada, New 
Zealand or Australia. The conception of the federal unity became the main line of 
Great Britain’s South African colonial policy when Henry Howard Molyneux Her-
bert, the fourth Earl of Carnarvon was Secretary of State for the Colonies, between 
1874–1878. With reference to the historiography of that issue it is necessary to 
highlight two historians. The first is Clement Francis Goodfellow who in his book 
called Great Britain & South African Confederation (1870–1881)

1 traced back the 
history of the South African Confederation and the South African federal schemes 
to the first government of John Russell, 1846-1852 when the third Earl Grey was 
Secretary of State for the Colonies. John Ward, whose study called The Third Earl 

Grey and Federalism, 1846–1852
2 preceded the publishing of Goodfellow’s book, 

compared Earl Grey’s different colonial federal plans which were concerned with 
the British colonies in Australia, New Zealand and Southern Africa. Lord Grey 
during his term of office as a Secretary of State elaborated three conceptions con-
cerned with the federal transformation of Southern Africa. In a chronological order 
the first one focused on the region of Lake Ngami, while the second and the third, 
which were distinguished by John Ward, aimed the unification of the British con-
trolled territories and the Boer communities. This study discusses mainly Lord 
Grey’s South African federal schemes with a special emphasis on his first plan 
regarded to Lake Ngami by which the main features of Earl Grey’s South African 
colonial conception and point of view can be well demonstrated. 
 The main sources of my research were the official correspondence between Earl 
Grey as the head of the Colonial Office and the “man on the spot”, the Governor of 
Cape Colony who was in this period General Sir Harry George Wakelyn Smith 

                                                 
1 C. F. GOODFELLOW: Great Britain & South African Confederation (1870–1881), Cape Town, Ox-
ford University Press, 1966. 
2 JOHN WARD: The Third Earl Grey and Federalism. 1846–1852, In: The Australian Journal of Poli-

tics and History, Vol. 3., 1957. 18-32. 
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(1847–1852). Furthermore, I examined the Hansard’s Parliamentary Debates as 
well as contemporary writings on for instance Governor Smith and Earl Grey’s 
two-volume book called The Colonial Policy of John Russell’s Administration.3 A 
unique and important part of the sources were Earl Grey’s pamphlets. Lord Grey 
wrote three large pamphlets in which he heavily criticised the South African colo-
nial policy of Lord Carnarvon, Sir Bartle Frere and the Pretoria Convention.4 These 
documents were neglected by the former researches. 
 Sir Henry George Grey, Viscount Howick later the third Earl Grey (1802–1894) 
following his ancestors’ tradition entered politics and public life. During his entire 
political career he represented the independent criticism of the government even if 
he was a member of the criticised government. This kind of personality and criti-
cism played a crucial role in his two resignations. Lord Grey ended his term of 
office as Parliamentary Under-Secretary in 1833 and as Secretary at War in 1839 
with resignation.5 In the field of politics Earl Grey demonstrated consistently his 
views and ideas about the colonial policy and South Africa in the parliamentary 
debates as well as in his numerous articles and pamphlets. 
 Earl Grey’s colonial policy and his views about the British Empire and the Brit-
ish colonies as well can be featured by its two main elements: free trade and impe-
rial responsibility. From the beginning of his political career to his death Lord Grey 
was a faithful supporter of the cause of the free trade: 

So far back as when I first entered upon public life, – now more than twenty-
five years ago, – it was my conviction that, […] the political object of the 
greatest importance to the public good was to relieve industry and commerce 
from the shackles with which they had been encumbered by measures adopt-
ed for their advancement under the erroneous theory of “Protection”.6 

 He was convinced about that the protectionism, the monopoly of the British 
industry and commerce in the colonies as well as the artificial advantageous posi-
tion of the colonial articles in the British market, was quiet harmful. In order to 
maintain the monopoly the system requested a strict control and interference from 
the part of the mother country in the internal affairs of the colonies, which poi-
soned the British-Colonial relations. By Earl Grey’s conception those barriers and 
restrictions should be removed from the trade as well as the industry and commerce 
should be let to flow in their “natural channels”: 

                                                 
3 EARL GREY: The Colonial Policy of Lord John Russell’s Administration I-II., London, Richard 
Bentley, 1853. 
4 EARL GREY: Past and Future Policy in South Africa, In: The Nineteenth Century, 5., 1879. 583-596.; 
South Africa, In: The Nineteenth Century, 8., 1880. 933-954.; The Prospect in South Africa, In: The 
Nineteenth Century, 21., 1887. 428-451. 
5 WARD: The Third Earl Grey and Federalism. 1846–1852, 18-19. 
6 EARL GREY: The Colonial Policy of Lord John Russell’s Administration I., 4-5. 
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The true policy was to give the colonies the freedom to buy wherever they 
could buy cheapest, and to sell where they could get the best price; that they 
should have free access to our markets, but no superior advantages. If we 
pursued this policy, and abstained from vexatious interference in the internal 
government of the colonies – if we allowed them, as far as was consistent, to 
manage their own affairs in their own way, so far from such a policy weaken-
ing the connexion between the mother-country and the colonies, it would 
contribute to render it permanent and mutually beneficial.7 

 On the other hand he was fundamentally against the abandonment of the colonies. 
 From his point of view, and that was the second main feature of Lord Grey’s 
colonial ideas, Great Britain had a tremendous responsibility towards every part of 
the empire. He thought that the power, wealth and prestige of Britain based on 
British colonial possessions. Thus from his aspect the loss of the colonies would 
have meant not just the destroy of the wealth of the mother country, but also as he 
wrote, the end of Britain’s power: 

[…] British power would be diminished by the loss of our Colonies, to a de-
gree which it would be difficult to estimate.8 

 In Lord Grey’s plans the maintenance of the empire was also the interest of the 
population of the colonies because Britain could provide order and improvement 
for them. In case of the native population, the imperial responsibility was even 
higher. By Earl Grey’s humanitarian standpoint which possessed a great popularity 
in Britain during the whole nineteenth century, the protection and the civilization 
of the natives was Britain’s duty. Moreover it was the mother country’s issue to 
save the native population from the encroachments committed by the colonists and 
to exercise some kind of control over the internal affairs of its colonies. Thus Lord 
Grey was consistently against the colonial self-government because he was con-
vinced about that the colonies, he meant the settler and native part of the colonial 
societies either, were not ready and did not achieve the degree of maturity which 
was required from his point of view to acquire that high level of autonomy. In case 
of extending the self-government he predicted chaos in the colonies as well as end-
less wars between colonists and natives. He thought that the abandonment of the 
colonies would have much more serious consequences: 

[…] a fearful war of colour would probably soon break out, by which the 
germs of improvement now existing there would be destroyed, and civiliza-
tion would be thrown back for centuries.9 

 With reference to Ceylon he wrote: 

                                                 
7 Hansard, 3rd series, LXIII, col. 516. Viscount Howick in Commons, 13 May 1842. 
8 EARL GREY: The Colonial Policy of Lord John Russell’s Administration I., 12. 
9 Ibid., 14. 
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In Ceylon a similar result would follow; its native races are utterly incapable 
of governing themselves, and yet they certainly would not submit to be ruled 
by the mere handful of Europeans who have settled among them, if this small 
body were unsupported by British power. The great wealth which within the 
last few years has been created in this island would be destroyed, and the 
most hopeless anarchy would take place of that security which now exists, 
and under the shelter of which such promising signs of improvement are be-
ginning to appear.10  

 In this period Southern Africa was economically, culturally and, above all, po-
litically divided into the British colonies, Boer communities and African chief-
doms. The subcontinent was one of the most problematic and troublesome area for 
the British colonial policy. The Colonial Office had to deal with the perpetual wars 
between the colonies and native tribes, while Britain attempted to stop the growing 
of the British colonial responsibilities as well. Furthermore, the leaders of the Brit-
ish colonial policy had to find adequate answers for the problem what the Great 
Trek, the exodus of about ten thousand of Boers (the trekkers, trekboers or Voor-
trekkers) who left Cape Colony between 1836–1846 to find a new country without 
the British control, meant.  
 In autumn of 1850 Earl Grey’s first federative plan which was influenced by a 
geographical exploration seemed to be able to offer a solution for many of these 
problems. In his letter to the Secretary of State of 12 July 1850 Governor Smith 
informed Earl Grey about the fact that an expedition led by David Livingstone, 
Mungo Murray and William Cotton Oswell discovered a “Great Lake”, Lake 
Ngami 300 miles North from the missionary station of Kolobang. In Livingstone’s 
letter to Arthur Tidman of 3 September 1849 the explorer and missionary summa-
rized the main purpose of the expedition: 

[…] to open a new field in the North by penetrating the great obstacle to pro-
gress called the Desert [The Kalahari Desert], which, stretching away on our 
West, NorWest, & North, has hitherto presented an insurmountable barrier to 
Europeans.11 

 Furthermore, they intended to proceed “to the oft-reported Lake beyond the 
Desert”, Lake Ngami what they reached by the beginning of August 1849.12 The 
discovery made Smith quite excited and he attached a great importance to the ex-
ploration of Lake Ngami. The Governor highlighted for Earl Grey the advanta-
geous features of the discovered territory. The country around the lake seemed to 
be valuable and was described “to be fertile and well wooded, and watered by riv-

                                                 
10 Ibid., 14. 
11 DAVID LIVINGSTONE: Livingstone’s missionary correspondence. 1841–1856, Berkeley, University of 
California Press, 1961. 131. 
12 Ibid., 131-132. 
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ers which abound in fish.”13 Moreover, the “travellers were generally kindly re-

ceived by the natives who are very numerous.”14 The Governor emphasized in his 
letter that he did not ask the Secretary of State and the Imperial Government to 
authorize him to occupy the country around Lake Ngami: 

I pray your Lordship clearly to understand that I desire no remark of mine 
may be construed into a wish to extend the rule of Her Majesty over this vast 
territory.15  

 Smith urged Lord Grey to build connections with the native tribes of that country 
before the Boers would appear there. He saw a serious danger in the Great Trek and 
was convinced about the necessity of the imperial control over the Voortrekkers: 

These Boers being those who have fled from the pale of civilization, and are 
the most violent, are so much in the habit of moving from place to place that 
the expedition would cost them little trouble, and they are so determinedly 
averse to British rule, that they will gladly avail themselves of any opportuni-
ty of removing further from the country under Her Majesty’s sovereignty. 
They are turbulent and restless people and cannot fail to be the enemies of 
civilization in the interior, especially if its approach is from the side of the 
colony [Cape].16 

 Otherwise, from his point of view the presence of the Boers in the vicinity of 
Lake Ngami would be the greatest obstacle to the “introducing civilization and a 
legitimate trade with the tribes of the interior.”17 It is interesting in light of the 
quoted lines that in the Memoranda to serve as Data in meeting the accusations 

brought forward in Earl Grey’s Despatch of the 14
th
 January, 1852 what he wrote 

after the Secretary of State called him back from Cape Town, Smith emphasized 
that he was “most popular” among the “Dutch inhabitants”.18 
 Apart from the improvement of the connections with the tribes around Lake 
Ngami, Governor Smith had two other suggestions for solution of the Boer ques-
tion. First of all he proposed the expanding of the jurisdiction of the British law to 
the Equator by an act of the Imperial Parliament which would prevent the further 
trek of the Boers and provide the maintenance of the British control over them for a 
long time. Smith’s second suggestion was concerned with the civilization of the 
Boers. In order to keep up “some sort of civilization” among them Smith thought 
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Good Hope relative to assumption of sovereignty over the territory between the Vaal and Orange 
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that it would be advisable to encourage the pastors of the Dutch Reformed Church 
to settle among the Voortrekkers and preach to them. It seemed to be a good way 
of pacification of the conflicts with the Boers. As he wrote to Earl Grey: 

They [Boers] seem to entertain a feeling of reverence for their church by 
which they might be influenced.19  

 A month later in his letter of 19 August 1850 Smith shared new information 
about the exploration of Lake Ngami with the Secretary of State. Governor Smith 
wrote that another expedition led by Francis Galton and including a missionary of 
the Rhenish Missionary Society left Walvis Bay on 5 August 1850 in order to ap-
proach the lake before the Boers would appear there: 

I think it not unlikely that Mr. Galton may reach the lake before the Boers, 
and may thus, by communicating with the chiefs, render important service.20 

 The news of the discovery of Lake Ngami aroused the interest of Earl Grey and 
elaborated a fundamentally new conception which based on that exploration. He 
shared the structure and the details of his design with Smith by his despatch of 12 
November 1850. Earl Grey saw a numerous opportunities in the lake which would 
be able to solve many problems. 
 Lord Grey’s plan could be divided into a short term and a long term phase. The 
first one had two stages. In the first the purpose of the Colonial Office was to concili-
ate the rival and fighting chiefs of Lake Ngami. Otherwise, if they remained disunit-
ed Earl Grey predicted that they would be overcome and exterminated soon by the 
Boers. He hoped that the spreading of the fear from the Boers among the natives, 
which was one of the main elements of his stratagem, would persuade the chiefs 
about the advantages of their union and the necessity of some kind of British protec-
tion. Thus the Boers, from Earl Grey’s and Governor Smith’s point of view the main 
obstacles to the spreading of civilization, in fact would become the most effective 
implement of civilization of the native tribes in the interior of Southern Africa: 

But the chief inducement of the native tribes to submit themselves to the 
guidance of Europeans to the extent necessary for their good is the terror of 
such enemies as the Boers. This motive would be very powerful in persuad-
ing native races who have not yet been attacked by these invaders to receive 
the advice under which they might create a government and a power capable 
of resisting the Boers, who might thus, in fact, be the means of planting civi-
lization in this part of Africa.21 
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 By the next step every tribe of Lake Ngami would delegate three or four persons 
who they relied on and who would represent their interests in a common body. After 
the establishment of that confederation the Governor of Cape according to the 
chiefs’ desire would appoint a British official who would reside among the natives. 
With reference to Lord Grey’s conception the Resident’s task would have been to be 
an arbitrator in the disputes between the chiefs as well as would have been author-
ized to help to organize the native defence and forces against the encroachments of 
the Boers. That officer with the assistance of the missionaries would gradually ex-
tend his influence and establish a more settled government there.22  
 For that purpose and the law enforcement within the confederation, Earl Grey 
planed to organize a “small armed force on the model of the Kafir police”. By Lord 
Grey’s scheme the command of the police should be maintained in the hand of the 
Resident who would provide arms, clothing and several non-commissioned officers 
from Cape for the corps.23  
 The one of the main advantages of the plan as Earl Grey emphasized was the 
low expenditure. According to his calculations the only expense of that policy 
would be the salary of the Resident and the costs of the police. Nevertheless he 
thought that the whole native confederation would not burden the British tax payers 
because an annual tax imposed on “every man of the associated tribes” would cov-
er all the incurring expenses. It would be provided for the natives to pay in money 
or in produce, for instance “cattle, corn, ivory, gum”. The duty of converting those 
produces into money should be maintained by the Resident.24  
 The second, long-term phase of the conception projected a vision of a well or-
ganised, prosperous and moreover industrialised native confederation which would 
have a close and active commercial relations with the Europeans. The keyword of 
that stage was the civilization. In Earl Grey’s plan the missionaries would have a 
crucial role in the field of teaching and civilizing of the natives. The Secretary of 
State was convinced about that tax imposed on the tribes would also have a civiliz-
ing effect and would be able to be a first step in a long and promising way. 

The tax “would accustom them [the natives] to obtain the means of paying it 
by labour; and when this habit had become confirmed, they would soon begin 
to increase their labour in order to procure some of the European articles 
which trade would introduce to their notice. On the other hand, the sale of the 
produce in which the tax would at first generally be paid, would attract trad-
ers from the Cape and elsewhere; and when the natives perceived that the 
Resident by the sale of this produce obtained arms and clothing for the force 
proposed to be raised, they would take the same mode of obtaining what they 
wanted, and would thus learn the value of money and the advantages of in-
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dustry.”25 Furthermore “In the course of time the natives would have the 
means of contributing towards the making of roads, the establishment of 
schools, hospitals and dispensaries, […] The promotion of new branches of 
industry, such as the cultivation of cotton, should also be kept in view.”26 

 Earl Grey hoped from that conception two main results. First of all a strategic 
solution for the question of the Voortrekkers. He was convinced about that a strong 
native confederation, organized by the Colonial Office could be strong enough to 
lock the way to the North, to the interior from the Boers. Lord Grey emphasized 
that his scheme would be the cheapest answer for the challenge what the Voortrek-
kers meant: 

I am persuaded that this is the only policy by which there is any prospect of 
accomplishing that object, and that the spreading of the Boers over the conti-
nent, and their oppression and extermination of the native races, can never be 
successfully contended against by endeavouring to follow them from the 
Cape as far as they may think fit to go, and to extend British authority over 
vast regions. Such an attempt would lead to enormous expense and, as I be-
lieve, to certain failure.27 

 Secondly, Ear Grey hoped that in case of the success of the confederation 
neighbouring tribes would see the advantages of the unification and would want to 
join to the confederacy. 
 The confederation of the tribes of the Lake Ngami as just as Lord Grey’s other 
South African federative plans remained a pipe dream.28 The fall of Earl Grey’s 
South African federal schemes can be traced back for numerous reasons. The roots 
of his failure can be divided into two main categories. First of all as the outstanding 
South African historian, Cornelis Willem de Kiewiet stated in his book called Brit-

ish Colonial Policy and the South African Republics, 1848–1872, the fear from the 
presence and settlement of the Boers in the country around Lake Ngami, which was 
one of the main elements of Lord Grey’s federal strategy, was almost groundless.29  
 The second main category of the reasons includes Earl Grey various conflicts. 
Maybe the roots of Lord Grey’s disputes can be found in his personality and his 
perpetual critics towards the Imperial Government which made him an impossible 
colleague.30 For instance one of the main obstacles which stood on the way of the 
realization of Earl Grey’s South African federal schemes was that apart from the 
internal and South African public opinion even his colleagues criticized heavily his 
South African colonial policy. Within the Colonial Office Herman Merivale, the 

                                                 
25 Ibid., 94. 
26 Ibid., 94. 
27 Ibid., 93. 
28 DE KIEWIET: British Colonial Policy and The South African Republics, 1848–1872, London, Longmans, 
Green and Co., 1929. 39. 
29 Ibid., 39. 
30 WARD: The Third Earl Grey and Federalism, 1846–1852, 18. 
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Permanent Under-Secretary of State for the Colonies between 1847–1859, was 
among Earl Grey’s critics. Merivale was convinced about that Great Britain should 
leave the Boers to manage their internal affairs independently from the imperial 
control as well as the Imperial Government should let them to find a new country 
in the interior of Southern Africa because the perpetual annexation and the mainte-
nance of the British control over them would result constant collisions and conflicts 
with the Voortrekkers.31 Furthermore from Merivale’s aspect the Secretary of State 
paid unnecessarily too much attention to the questions of commerce and duties. 
Above all the Permanent Under-Secretary thought that Southern Africa was not 
ripe enough for the federal transformation.32 Although Merivale was one of the 
most influential official in the Colonial Office during that period, his critics and 
suggestions were often ignored by Lord Grey.  
 The disagreement within the Colonial Office, his decreasing popularity in Brit-
ain and among the colonists, the change in the South African political conditions as 
well as the fact that the plans did not win the support of the Prime Minister, John 
Russell caused the fall of Earl Grey’s schemes. 
 Earl Grey’s scheme for the federal transformation of the country in the vicinity 
of Lake Ngami was influenced mainly by Governor Smith’s suggestions and re-
ports about the discovery of the lake. Although Smith proposed for the Secretary of 
State the involvement of the missionary societies to the process of spreading the 
civilization among the native tribes of the South African interior, these suggestions 
were not far from Lord Grey’s views on the colonial policy. Among the conclu-
sions I would like to highlight the two main motives of Lord Grey’s conception: 
humanitarianism and trade. For Earl Grey the paternalism towards the natives and 
their civilization was inevitable imperial duties. He was a consistent philanthropist 
not just in case of South African but all colonial questions. In his federal scheme of 
the country around Lake Ngami that humanitarian attitude amalgamated with stra-
tegic considerations: the chance for the cheapest solution for the Boer question. In 
Lord Grey’s political mind trade and that is the other important point, had a crucial 
role in the native affairs. He was convinced about as he wrote the “civilizing influ-
ence of commerce”.33 This approach, the civilization of the natives by the spreading 
of commerce and Christianity among the tribes, in its various elements shows simi-
larity to Livingstone’s ideas about the Christianity, commerce and civilization.34  

                                                 
31 DAVID MCNAB: Herman Merivale and the Native Question 1837–1861, In: Albion: A Quarterly 

Journal Concerned with British Studies, Vol. 9., 1977. 374-375. 
32 WARD: The Third Earl Grey and Federalism, 1846–1852, 28. 
33 Earl Grey to Sir H. G. Smith, 12 Nov. 1850., In: Correspondence with the Governor of the Cape of 

Good Hope relative to assumption of sovereignty over the territory between the Vaal and Orange 

Rivers [1360], 94. 
34 RONALD HYAM: Britain’s Imperial Century, 1815–1914, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 
Palgrave Macmillan, 2002. 114. 
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 These are the main factors which highlight Earl Grey’s federal scheme from 
others. The influence of the third Earl Grey’s federal conceptions on the later Brit-
ish South African colonial policy, for instance Lord Carnarvon’s plans or Sir Bartle 
Frere’s ‘grand design’ can be the object of further researches. 
 



Ostpolitik und Parteienstreit 

Die Ratifizierung der Polenverträge 1975/1976 

GÁBOR SZILÁGYI 

Das Thema meines Aufsatzes wird im Allgemeinen nur am Rande erwähnt, wenn 
es um die Darstellung der Ostpolitik der sozialliberalen Bundesregierungen geht. 
Die Ratifizierung der Polenverträge war zweifellos nicht das fundamentalste Ele-
ment jener Regierungstätigkeit, die seinerzeit einen Ausweg aus der festgefahrenen 
Situation der deutschen Teilung suchte, dennoch liess dieser Prozess auch an Span-
nung und Dramatik einiges übrig. 
 Die grundlegenden Phasen, Ereignisse und Hintergründe der sozialliberalen 
Ostpolitik sind allgemein bekannt.1 Ihre Genese ist indirekt im Bau der Berliner 
Mauer, direkt in Egon Bahrs Formel „Wandel durch Annäherung“ zu sehen, die er 
zuerst am 15. Juli 1963 in Tutzing gebrauchte. Diese Forderung fand ihre 
Verwirklichung in den Verträgen von Moskau, Warschau und Prag, dem 
Transitabkommen und dem Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik und 
der DDR im Zeitraum 1969–1973. 
 Im folgenden Teil des Aufsatzes werde ich eine spätere, vielleicht weniger 
bekannte Phase der Ostpolitik untersuchen, die als Fallbeispiel dafür dienen soll, 
dass die Grundverträge nur der Anfang der Annäherung zwischen Deutschland und 
seinen östlichen Nachbarn waren. 

Offene Fragen im deutsch-polnischen Verhältnis und deren Lösung 

Es bedarf nicht weiterer Erklärungen, um einzusehen, dass das deutsch-polnische 
Verhältnis in der Sicht der Bonner Regierungen hohe Priorität genoss. Die deutsch-
polnischen Beziehungen, die gemeinsame Geschichte der beiden Staaten (oder die 
ihrer vergleichbaren Vorgänger), und als deren Ergebnis die hohe Zahl der 
Deutschstämmigen in Polen2 legitimierten diese Sichtweise. Die deutschsprachige 
Minderheit, die nach 1945 in ihrer angestammten Heimat blieb, musste jetzt, nach 
1970 damit klarkommen, dass sie keine Hoffnung mehr haben konnten, mit 
Deutschland irgendwie wiedervereinigt zu werden. Ihre Heimat blieb also bis auf 

                                                 
1 Über die Ostpolitik und ihrem Verlauf, sowie ihrer Wirkung siehe BARING, ARNULF (in Zusammen-
arbeit mit GÖRTEMAKER, MANFRED): Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel, München, DVA, 1982. 
passim, sowie: BENDER, PETER: Die „Neue Ostpolitik” und ihre Folgen. Vom Mauerbau bis zur Ver-
einigung, München, DTV, 1995.; USCHNER, MANFRED: Die Ostpolitik der SPD. Sieg und Niederlage 
einer Strategie, Berlin, Dietz, 1991. 
2 In den 1970er Jahren gab es keine gesicherten Erkenntnisse über ihre genaue Zahl. Es gab viele 
extreme Einschätzungen: Radio Warschau sprach von „einigen Tausenden”, der Bund der Vertriebe-
nen von über eine Million. Eine Übersicht darüber bietet TIMMERMANN-LEVANAS, ANDREAS: Die 
politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen von 1970 
bis 1991. Vom Warschauer Vertrag bis zum Freundschaftsvertrag, Saarbrücken, Dadder, 1992. 85. 
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weiteres polnisches Gebiet. Darauf konnten zwei verschiedene Antworten gegeben 
werden: a) Aussiedlung in die Bundesrepublik; b) Verbleib in Polen als 
Minderheit. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes stellten ungefähr 
280.000 Menschen den Antrag auf Ausreise.3 Die polnische Seite fürchtete 
natürlich einen Aderlass und Nachteile für ihre Volkswirtschaft, also fuhr sie nach 
1970 einen restriktiven Kurs. Sie forderte im Gegenzug eine Wiedergutmachung 
für die Schäden der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkrieges und 
für die Folgen der KZ-Haft bei deren Opfer. Die polnische Regierung bezifferte 
diese Wiedergutmachung bei 600 Millionen DM.4 Ausserdem bat Polen die 
Bundesrepublik um finanzielle Hilfen für die polnische Volkswirtschaft, um den 
Ausfall der deutschstämmigen Arbeitskräfte zu kompensieren. 
 Die Bundesrepublik dachte zuallererst natürlich an die Deutschen in Polen. Ihre 
Bemühungen zielten auf Erleichterung der Ausreisebedingungen und auf einen 
Schutz der verbleibenden Minderheit. Die Regierungsseite war nicht abgeneigt, 
dafür finanzielle Opfer in Kauf zu nehmen, eine Wiedergutmachung lehnte sie 
jedoch ab. Es gab ausserdem Debatten in der Bundesregierung über die Höhe der 
Finanzhilfe an Polen.5 Die verfahrenen Verhandlungen kamen erst 1975 wieder in 
Schwung, als deutsche Gerichte jenen Klägern aus Polen Recht gaben, die als 
ehemalige deutsche Staatsangehörige die bundesdeutsche Rentenversicherung 
wegen der Aufstockung ihrer Renten verklagten. 
 Der gordische Knoten wurde während der KSZE-Konferenz in Helsinki, in der 
Nacht vom 1. zum 2. August 1975 durchgebrochen, indem sich „beide Seiten (...) 
in ein do-ut-des-Geschäft“ einliessen.6 Die hier getroffenen Vereinbarungen 
bildeten die Grundlage der am 7. Oktober 1975 in Warschau unterzeichneten 
Abkommen. Das waren im Detail: 

• ein Abkommen über die Renten- und Unfallversicherung, dazu eine 
Vereinbarung über die pauschale Abgeltung der Rentenansprüche. Da galt 
das sog. Eingliederungsprinzip: der Versicherte durfte nur an der Stelle 
Rentenansprüche erheben, wo er zu diesem Zeitpunkt versichert war. Um 
das Ungleichgewicht zuungunsten Polens zu kompensieren, überwies die 
Bundesrepublik der polnischen Sozialversicherung 1,3 Mrd. DM als 
pauschale Abdeckung der Forderungen. Nach Meinung der Bundesregierung 
waren damit alle Ansprüche erloschen; 

• ein Abkommen über die Gewährung eines Finanzkredits an Polen in der 
Höhe von 1 Mrd. DM zum verbilligten Zinssatz, mit einer langen 
Rückzahlungsfrist (20 Jahre) nach 5 tilgungsfreien Jahren; 

                                                 
3 Ebenda. 
4 Zahl bei KRAUSE, JOACHIM: Aussenpolitische Opposition im und über den Bundesrat. Eine Fallstu-
die am Beispiel der Auseinandersetzungen um die Ratifizierung der deutsch-polnischen Vereinbarun-
gen vom Oktober 1975, In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 3/1980. 423. 
5 Siehe BARING: a.a.O., 482-487. 
6 TIMMERMANN-LEVANAS: a.a.O., 83. 
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• ein Protokoll über die Ausreisemöglichkeit Deutschstämmiger aus Polen – in 
fünf Jahren durften 120.000 bis 125.000 Antragsteller nach Deutschland 
übersiedeln; 

• ein langfristiges Programm zur wirtschaftlichen, technologischen usw. 
Zusammenarbeit (in 49 Bereichen).7 

 Die Bundesregierung legte diese Abkommen als ein ganzes Paket zur 
Ratifizierung dem Parlament vor. Da es Rentenkassen gab, deren Regulierung 
Länderkompetenz war, bedurfte das ganze Paket der Zustimmung des Bundesrates. 
Damit wurden die Abkommen ein Teil des innenpolitischen Kampfes. 

Die innenpolitische Lage in der Bundesrepublik Ende 1975 

Der innenpolitische Kampf stand zu dieser Zeit völlig im Zeichen der 
Bundestagswahl 1976. Die sozialliberale Koalition konnte nach dem Rücktritt 
Willy Brandts nicht richtig Tritt fassen, die wirtschaftliche Situation nach dem 
Ölpreisschock verhinderte die Fortsetzung der kostspieligen innenpolitischen 
Reformen. In der Aussen- und Deutschlandpolitik herrschte demgegenüber 
Kontinuität. Die Koalition stand hinter dem in Helsinki ausgehandelten 
Vertragswerk. 
 Die Reaktion der oppositionellen CDU/CSU war demgegenüber nicht genau zu 
prognostizieren. Die Union wollte natürlich unbedingt die nächsten Wahlen 
gewinnen, allerdings war sie nicht ganz sicher, was sie im Gegensatz zu 1972 
anders machen sollte. Die Mehrheit in der Partei führte das relativ schlechte 
Wahlergebnis auf die uneinheitliche Auffassung gegenüber den Ostverträgen 
zurück. Also musste jetzt Geschlossenheit herrschen. Damit blieb aber weiterhin 
unsicher, wie die Stellungnahme der Opposition zu den Verträgen inhaltlich 
ausfallen wird. Das war jedoch umso wichtiger, da die unionsgeführten Länder 
eine Mehrheit von 21 zu 20 Stimmen im Bundesrat hatten. 
 Die Geschlossenheit der Opposition wurde aber nicht nur von den Abkommen 
auf die Probe gestellt – die schwelende Frage der Kanzlerkandidatur sorgte schon 
dafür, dass Risse ans Tageslicht kamen. Bereits am 19. Juni 1975 tagten in Bonn 
die Präsidien der beiden christlichen Parteien, und benannten den CDU-
Vorsitzenden Helmut Kohl als ihren Kanzlerkandidaten. Die CSU billigte die 
Entscheidung, beharrte aber auf ihre Überzeugung, ihr Vorsitzender Franz Josef 
Strauss wäre der geeignete Kandidat.8 Die Union (und vor allem Kohl) musste 
noch einiges bieten, um als geschlossen anerkannt zu werden. 
 Die CDU/CSU war eine Weile unschlüssig, wie sie auf die Verträge reagieren 
sollte. Als die Aussenpolitiker der CDU überwiegend zur Unterstützung der 
Verträge rieten, meldete sich der CSU-Vorsitzende Strauss am 24. Oktober mit 

                                                 
7 Vertragstext in: Archiv der Gegenwart 1975, 19758 B. Erläuterung bei TIMMERMANN-LEVANAS: 
a.a.O., 83-86. 
8 Archiv der Gegenwart 1975, 19530 C. 
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einem Brief an alle Landesregierungen und Bundestagsabgeordnete der Union, in 
dem er zum klaren Nein aufrief – als „einmütige Kontrastaussage zur Aussen-
politik des SPD-F.D.P.-Blocks“.9 Helmut Kohl entschied sich ein Paar Tage später 
auch für ein Nein – nach eigenen Angaben um die Chancen auf Verbesserung der 
Verträge auszuloten.10 Wahrscheinlich wollte er auch nicht, dass ausschliesslich 
Strauss die Initiative ergreift. Die überwältigende Mehrheit sowohl der Fraktion, als 
auch der Landesregierungen schloss sich dem Standpunkt Strauss’ und Kohls an. 

Die erste Lesung der Verträge im Bundestag und die Doppelstrategie der Union 

Das klare Nein der Unionsparteien beherrschte auch die Debatten in den 
Parlamenten. Die erste Lesung im Deutschen Bundestag am 26. November 1975 
wurde allseits als eröffnende Wahlkampfveranstaltung wahrgenommen. Die 
sachlichen Gegensätze fanden ihre „würdige“ Ergänzung in der polemischen 
Sprache. Kanzlerkandidat Kohl erklärte, die Vereinbarung sei „ein beredtes 
Dokument der verfehlten Ostpolitik der Bundesregierung seit 1970“. 
Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) schlug zurück: „Von Ihnen allen habe ich 
aber erlebt (...), dass Sie der Verständigung objektiv immer wieder nur Knüppel 
zwischen die Beine geworfen haben!“ Dazu sagte Helmut Kohl: „in einer 
freiheitlichen Demokratie gibt es keine Stelle, die ex cathedra darüber entscheidet 
(...), was ‚objektiv’ bedeutet“.11 
 Die Kritik der Opposition war vielfältig. Sie reichte von den formaljuristischen 
Argumenten bis zu solchen von gänzlich politischen Natur. Einmal wurde kritisiert, 
dass das Ausreiseprotokoll nur von minderer Qualität wäre, denn es sei kein Gesetz 
im Gegensatz zum Rentenabkommen selber. Pragmatischer waren dagegen die 
Argumente, die den Minderheitenschutz für die in Polen verbleibenden Deutschen 
bemängelten, sodann die Frage, was mit den cca. 160.000 Menschen werde, die 
nach Informationen des Roten Kreuzes ausreisen wollten, aber nach Erfüllung der 
Verpflichtung nach dem Ausreiseprotokoll „übrigblieben“? Es gab aber auch 
Kritikpunkte, die nur mit sehr tiefem Misstrauen gegenüber der polnischen Seite, 
aber auch gegen der Bundesregierung begründet werden konnten, so das 
Argument, Deutschland müsse sofort leisten, wo doch die Gegenleistung erst in 
fünf Jahren fällig werde, oder dass es nicht gewährleistet ist, dass die 1,3 
Milliarden D-Mark sicher in die polnische Rentenkasse fliessen; sowie die ewige 
Angst vor dem Präzedenzfall – also dass sich andere Staaten den Verlangen Polens 
anschliessen könnten.12 
 Obwohl nach der Bundestagsdebatte die Fronten verhärtet zu sein schienen, 
entsprach das nicht der Wahrheit. Es entstand in der Union – vor allem auf 
                                                 
9 Ebenda, 19782 D. 
10 KOHL, HELMUT: Erinnerungen 1930–1982, München, Droemer, 2004. 379-381. 
11 Verhandlungen des Deutschen Bundestages, Stenographische Berichte, 7. Wahlperiode, 202. Sit-
zung, 26. November 1975, 13974 D-13975 A (Schmidt), sowie 13947 D und 13977 C (Kohl). 
12 Zusammenfassend siehe KRAUSE: a.a.O., 428., ähnlich KOHL: a.a.O., 380-381. 
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Betreiben Helmut Kohls – eine Doppelstrategie, die Verträge im Bundestag 
abzulehnen, sie im Bundesrat dennoch durchgehen zu lassen. Das konnte 
geschehen, indem die CDU die spezielle Lage des Saarlandes ausnützte. 
 Am 4. Mai 1975 hatte das Saarland einen neuen Landtag gewählt. SPD und 
F.D.P. hatten vereinbart, nur miteinander koalieren zu wollen. Das Wahlergebnis 
führte aber zum Patt.13 Die geschäftsführend im Amt gebliebene CDU-Minder-
heitsregierung versuchte seitdem eine Koalition mit der F.D.P. herbeizuführen. Ein 
Preis dafür hätte die Zustimmung im Bundesrat sein können.14 

Entscheidung im Bundestag – Regierungswechsel in Niedersachsen 

Zur Jahreswende bestand also kein Zweifel: das Vertragswerk wird wahrscheinlich 
die parlamentarischen Hürden nehmen, und dann kann der Wahlkampf wieder 
beginnen, mit dem grossen Thema Ostpolitik, wie schon 1972 gehabt. 
 Der Bundestag erlebte am 19. Februar 1976 eine ähnlich polemische Debatte, 
wie zur ersten Lesung. Die Opposition trug wieder die wesentlichen Kritikpunkte 
vor, die Koalition antwortete mit der Notwendigkeit des Ausgleichs zwischen 
Polen und Deutschland. Dem hielt Helmut Kohl die Formel „Wir sagen ja zur 
Aussöhnung (...) und wir sagen nein zu dieser konkreten Politik“ entgegen.15 
 Die Debatte endete wie erwartet – der Deutsche Bundestag verabschiedete das 
Gesetzespaket mit den Stimmen der Koalition und 15 „Abweichler“ aus der Union 
– es waren meistens die oben angeführten Aussenpolitiker, die noch vor dem 
Strauss-Brief für ein Ja geworben hatten. Und dennoch: Es kam keine wirkliche 
Freude im sozialliberalen Lager auf. Es passierte nämlich zwischen den zwei 
Lesungen etwas, das alle vorherigen Pläne durchkreuzte. 
 Am 14. Januar sollte der Landtag Niedersachsens den Ministerpräsidenten des 
Landes wählen. SPD und F.D.P. besassen im Parlament eine Mehrheit von einer (!) 
Stimme. Dennoch konnte sich in allen drei Wahlgängen der CDU-Kandidat Ernst 
Albrecht durchsetzen – im Dritten reichte ja schon die relative Mehrheit. Ab 6. 
Februar 1976 wurde Niedersachsen somit ein CDU-regiertes Bundesland.16 
 Die Verhältnisse im Bundesrat standen nunmehr 26:15 für die CDU/CSU. 
Kohls Doppelstrategie konnte nicht mehr durchgehalten werden. Die Alternative 
lautete also: Entweder stimmte Niedersachsen mit Ja (die CDU-
Minderheitsregierung dort war ja auch auf die F.D.P. angewiesen, das hiess aber, 
die Union gibt die Geschlossenheit auf), oder es gelingt Albrecht, alle CDU/CSU-
Landesregierungen zu überzeugen, mit Ja zu stimmen (das schien illusorisch zu 
diesem Zeitpunkt). Albrecht verlautbarte in Interviews, er sehe durchaus 

                                                 
13 Im neuen Landtag verfügte die CDU über 25, die SPD über 22, die F.D.P. über 3 Sitze. 
14 Über die Lage im Saarland siehe MOSER-PRAEFCKE, TANJA: Wahl ohne Sieger. Das Patt im Saarland 
nach der Wahl 1975. Ein Lehrstück des demokratischen Parlamentarismus, St. Ingbert, Röhrig, 2005. 
15 Verhandlungen des Deutschen Bundestages, Stenographische Berichte, 7. Wahlperiode, 224. Sit-
zung, 19. Februar 1976. 15606 A. 
16 CDU: Der liebe Gott hat uns geholfen, In: Der Spiegel, 4/1976. 19-29. 
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Möglichkeiten einer Zustimmung, um eine Koalition mit den Liberalen bilden zu 
können.17 Deshalb schien es vor allem für die SPD, entweder scheitern die 
Verträge, oder geht ihnen höchstwahrscheinlich nach der Bundestagswahl der 
Koalitionspartner verloren (wenn die F.D.P. sich in zwei Ländern der CDU 
annähert, war die Sorge nicht von der Hand zu weisen). Bundesaussenminister 
Hans-Dietrich Genscher (F.D.P.) nahm auch Albrechts Signal an, und sendete 
Signale an die Union zurück, ob sie sich nicht doch zu einem Ja zu den Verträgen 
(also perspektivisch auch zur Ostpolitik) durchringen könnte.18 

Die letzten zwei Tage vor der Abstimmung 

Trotz allem Bemühens seitens der saarländischen und der niedersächsischen 
Landesregierung schienen die Verträge am 10. März, also zwei Tage vor der 
geplanten Schlussabstimmung im Bundesrat (und damit vielleicht die gesamte 
Ostpolitik der Bundesregierung) zu scheitern. An diesem Tag kam nämlich der 
Auswärtige Ausschuss des Bundesrates zusammen, um sich mit dem Thema zu 
befassen. Die Aussprache verlief hier weitaus unpolemischer, als im Plenum des 
Bundestages, dennoch blieben die Standpunkte weit entfernt. Helmut Kohl bat um 
weitere Verbesserungen („Überlegen Sie noch einmal, trotz allen Zeitdrucks, 
welch eine Möglichkeit besteht, weiterzukommen“), demgegenüber mahnte Helmut 
Schmidt: „Dieses kann man heute erreichen. Wenn man es ausschlägt, und meint, 
man könne noch mehr erreichen, muss man wissen, dass man die Nachteile in Kauf 
nimmt“. Bei der Abstimmung stimmten die sozialliberal regierten Länder mit Ja, 
das Saarland enthielt sich, die übrigen CDU/CSU-geführten Länder verweigerten 
die Zustimmung.19 Die Fronten bewegten sich also nicht. 
 Ernst Albrecht pochte dennoch für neue Verhandlungen, indem er erkennen liess, 
dass die Union zustimmen könnte, falls sichergestellt wäre, dass auch nach Ablauf 
der Fünfjahresfrist alle Ausreisewilligen (also die erwähnten 160.000) ihre Erlaubnis 
bekommen würden. Die Interpretation, die Genscher darauf gab, war Albrecht zu 
wenig. Die Regelung, dass Antragsteller weiterhin „Ausreisegenehmigungen 
erhalten werden können“, schien ihm zu wage. Während der Nacht vom 11. auf dem 

                                                 
17 „Neuwahlen gewinnen wir mit Pauken und Trompeten” In: Der Spiegel, 5/1976. 21-22. 
18 KRAUSE: a.a.O., 432-433. Genscher behauptet irrtümlich, der saarländische Ministerpräsident 
Röder hätte ihm schon im Herbst 1975 signalisiert, er könnte zustimmen, wenn noch ein Ministerprä-
sident, nämlich Albrecht ihm folgt. Das kann nicht stimmen, da Albrecht damals noch gar nicht re-
gierte. Siehe zum Ganzen GENSCHER, HANS-DIETRICH: Erinnerungen, Berlin, Siedler, 1995. 264. Zur 
Entscheidungsfindung Albrechts trug ganz sicherlich sein frischgebackener Finanzminister Walther 
Leisler Kiep bei, der bis dahin einer jener Minderheit der CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten war, 
die mit Ja stimmten. Er benützte auch seine guten Beziehungen zu polnischen Diplomaten, um die 
Verhandlungen wieder in Gang zu setzen. Siehe KIEP, WALTHER LEISLER: Was bleibt, ist grosse 
Zuversicht. Erfahrungen eines Unabhängigen. Ein politisches Tagebuch, Berlin-Wien, Philo, 1999., 
hierzu 156-172. 
19 Bundesrat Bibliothek, Dokumentation Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, Niederschrift 
der Sitzung vom 10. März 1976. 111. (Schmidt) und 115. (Kohl), sowie 128-129 (Abstimmung). 
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12. März glühten zwischen Bonn und Warschau die Telefonleitungen, bis die 
polnische Seite sich mit der Streichung des Wortes „können“ einverstanden gab.20 
 Albrecht musste danach nur seine Ministerpräsidentenkollegen aus den anderen 
CDU/CSU-regierten Ländern auf seine Linie bringen, damit es keine Probleme mit 
der Geschlossenheit gibt. Am Morgen des 12. März entschied die CDU-Führung 
für die Zustimmung, die CSU nützte die Abwesenheit Strauss’, und stimmte 
ebenfalls zu, so konnte das Vertragswerk endlich einstimmig im Bundesrat 
verabschiedet werden.21 

Schlussbemerkungen 

Die beschriebenen Ereignisse können aus mehreren Aspekten beschrieben werden. 
Der zitierte Joachim Krause tat es, um herauszufinden, ob die Union den Bundesrat 
missbraucht hat, oder ob er nur von seinem Recht Gebrauch gemacht hatte. Man 
kann auch eine vergleichende Analyse der verschiedenen Memoiren der Politiker 
anstellen – dazu fehlte mir der Raum. 
 Mein Aspekt war der Parteienstreit, also der innenpolitische Kampf. Nun stellt 
sich die Frage: cui bono? Wer hat gewonnen? 
 Betrachtet man es vom Standpunkt der Aussenpolitik, dann jeder. Deutschland 
hat keinen Spielraum verloren, die Regierung erwies sich als handlungsfähig. Wie 
sah es im inneren aus? Die SPD hat wahrscheinlich am wenigsten gewonnen – 
vieles spricht dafür, dass sie einen Wahlkampf über die Ostpolitik nach dem 
Scheitern der Verträge nicht ungern gesehen hätte. Die CDU/CSU konnte ihre 
Linie zwar nicht durchhalten, präsentierte sich aber als konstruktive Kraft, die auch 
Verbesserungen erreichen konnte – das war also ein bedeutender Gewinn. Der 
grösste Gewinner war allerdings unter diesen Gesichtspunkten die F.D.P., sie 
konnte nämlich beweisen, dass sie a) eine aussenpolitisch kompetente Partei ist, die 
an sachbezogene Lösungen orientiert ist; b) auch offen in jede Richtung ist, also 
dass es sich nicht um einen sozialliberalen Block in Deutschland handelt. Natürlich 
hiess das noch nichts für die Wahl für den Deutschen Bundestag 1976, aber so 
konnte die F.D.P. zeigen, dass sie sich von der SPD längerfristig auch lösen kann. 
 

                                                 
20 AdG 1976, 20081., GENSCHER, a.a.O., 264-265. 
21 Zu den letzten 24 Stunden vor der Abstimmung siehe KAISER, CARL-CHRISTIAN: Strategen, Takti-
ker und Glückskinder, In: Die Zeit, 13/1976. 3. 



 



 

 

Könyvtárosok frontszolgálatban. Az Országos Széchényi 

Könyvtár munkatársai és az első világháború 

SZŐTS ZOLTÁN OSZKÁR  

Az első világháborúban különböző becslések szerint a történelmi Magyarország terü-
letéről besorozva nagyjából 3,4-3,5 millió katona teljesített szolgálatot. A hadköte-
lességet a véderőről szóló 1912. évi XXX. törvénycikk határozta meg, kimondva 
annak általánosságát.1 Értelemszerűen a törvény hatálya alá estek a Magyar Nemzeti 
Múzeum – illetve az alá tartozó Országos Széchényi Könyvtár – munkatársai is. 
Ugyan a jogszabály lehetőséget nyújtott hivatali nélkülözhetetlenség esetén a katonai 
szolgálat elhalasztására, azonban ezt minden alkalommal kérvényezni kellett, és 
egyedi elbírálás alá esett. A háború előtt általában elfogadták ezeket a kérvényeket, 
az általános mozgósítás elrendelése után azonban már nem. Nagyon jó példa erre a 
később hősi halált halt Hupka Ödön, akinek 1913. július elején meg kellett volna 
jelennie nyolc hetes kiképzésen, azonban ekkor még felmentették a nyomtatványi 
osztály nyári szabadságolások miatti létszámhiányára hivatkozva.2 1915 elején azon-
ban bevonult a Magyar Királyi Miskolci 10. Honvéd Gyalogezredhez.3 Az általános 
mozgósítás után tehát csak nagyon kirívó esetekben engedték meg a halasztást, így a 
könyvtárnak több munkatársa is teljesített katonai szolgálatot a háború során. 
 Az Országos Széchényi Könyvtárnak 1913 végén, az első világháború előest-
éjén összesen negyven munkatársa volt.4 Munkaköri megoszlásukról egyelőre 
nincs információnk, azonban 1908-ból a következő adatokat találtuk: 

15 tisztviselő (és pedig 1 osztályigazgató, 3 igazgatóőr, 5 múzeumi őr, 6 se-
gédőr), 8 napidíjas gyakornok, 1 írógépkezelő, 1 laboráns, 7 rendes és 2 na-
pibéres szolga, 1 teremfelvigyázó és 1 ruhatáros, összesen tehát 36.5 

 A tisztviselők elnevezései mai terminusokban rendre a következőknek felelnek 
meg: igazgató, osztályvezető, könyvtáros, segédkönyvtáros. A gyakornokok alájuk 
voltak beosztva, és könyvtári feladatokat láttak el. A szolgák végeztek minden 
egyéb feladatot, amit a többi munkakör nem írt le. 
 Ki kell térnünk még az intézményvezetés kérdésére is. A Magyar Nemzeti Mú-
zeumnak a háború ideje alatt összesen hat osztálya volt, ennek volt egyike a Széc-
hényi Könyvtár. A Magyar Nemzeti Múzeum vezetője az igazgatói, az osztályok 
vezetői az osztályigazgatói címet viselték. Az igazgatói címet báró Szalay Imre 

                                                 
1 1912. évi XXX. törvénycikk a véderőről. 
2 Az Országos Széchényi Könyvtár Irattára (a továbbiakban OSZKI) 1913/418. 
3 A Magyar Nemz. Múzeum Orsz. Széchényi-könyvtára az 1914-ik évben, Budapest, 1915. 3-4. 
4 A Magyar Nemzeti Múzeum országos Széchényi könyvtára az 1913. évben, In: Magyar Könyvszem-

le, 1914/3. szám, 197. 
5 A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára az 1908. évben, In: Magyar Könyv-

szemle, 1909/ 2. szám, 99. 
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viselte 1916-ig, a Könyvtár osztályigazgatója pedig Fejérpataky László volt.6 Sza-
lay 1916-os nyugdíjazása után Fejérpatakyt nevezték ki a Magyar Nemzeti Múze-
um igazgatójává, nem mondott azonban le könyvtárvezetői tisztségéről sem. Erről 
csak 1919. október 3-án mondott le Melich János javára, aki addig osztályigazga-
tóként a Hírlaptárat és a Nyomtatványi osztályt vezette, és de facto Fejérpataky 
helyettese volt a könyvtár élén 1918–1919-ben.7 
 Az Országos Széchényi Könyvtár hivatalos közlönye ebben az időben a Magyar 
Könyvszemle volt. Tanulmányok és egyéb hírek mellett minden évben megjelen-
tettek egy beszámolót a könyvtár előző évi tevékenységéről, amelyben kitértek 
arra, hogy aktuálisan mely munkatársakat nélkülözik katonai szolgálat miatt, azon-
ban összefoglalást nem közöltek róluk a háború lezártával. 
 Fejérpataky 1918 decemberében elérkezettnek látta az időt, hogy felmérje, hogy 
a Magyar Nemzeti Múzeum személyi állományát mennyiben érintette a háború, 
ezért utasította osztályigazgatóit, hogy tegyenek jelentést. 

A Magyar Nemzeti Muzeum igazgatósága 

1269. szám 

A Magyar Nemzeti Muzeum Országos Széchényi Könyvtárának 

Budapest 

Az 1914. évben kitört háború immáron befejezést nyervén, lehetségessé vált 
annak pontos megállapítása, hogy a Magyar Nemzeti Muzem tisztviselői és 
más alkalmazottai közül a háború folyamán kik és milyen fegyveres vagy 
más katonai szolgálatot teljesítettek, továbbá, hogy ezek közül kik estek a 
háború áldozatául. Erre úgy a Magyar Nemzeti Muzeum története szempont-
jából, mint az illetők /hátrahagyottainak/ anyagi érdekeinek megóvása szem-
pontjából szükség van. 

Felkérem a t. osztályvezető urakat, hogy osztályuk tisztviselői és más alkal-
mazottaira nézve a háborús szolgálatra vonatkozó hiteles adatokat összegyűj-
teni és ezeket jelentésbe foglalva hozzám hivatalos használatra mielőbb, de 
legkésőbb folyó évi deczember hó végéig benyújtani sziveskedjenek. 

Budapest, 1918. deczember 2.-ikán 

Fejérpataky László 

A Magyar Nemzeti Muzeum 

megb. igazgatója
8
 

 Noha a határidő december vége volt, az Országos Széchényi Könyvtárra vonat-
kozó jelentéssel csak 1919. január elejére készült el Melich János osztályigazgató.9 
A jelentés szövegét kiegészítve a Magyar Könyvszemlében a háború közben meg-

                                                 
6 DEZSÉNYI BÉLA: Szervezet, ügyvitel és igazgatás az Országos Széchényi Könyvtárban a Horthy-
korszak elején, In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1967, 126. 
7 NÉMETH MÁRIA: Az Országos Széchényi Könyvtár története. 1919–1922, Budapest, 1997. 53. 
8 OSZKI 1918/324 
9 Uo. 
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jelent éves beszámolókkal megkaphatjuk a katonai szolgálatot ellátott munkatársak 
pontos tevékenységi listáját. 
 1. Dr. Melich János osztályigazgató. 1917. szeptember 1-től 1918. október 30-ig 
tagja volt a Könyvkiviteli Bizottságnak, melyet 1917 augusztusában állítottak fel. 
Célja a magyarországi sajtótermékek kivitelének ellenőrzése volt.10 Melich ez alatt 
az idő alatt nem szüneteltette könyvtári munkáját, és a Magyar Könyvszemle sem 
említi, mint szolgálat miatt távollévőt. Tevékenységéért miniszterelnöki elismerés-
ben részesült. 
 2. Dr. Vértesy Jenő igazgatóőr. A mozgósításkor bevonult a 17. honvédgyalog-
ezredhez Székesfehérvárra, mint honvédhadnagy. A helyi szolgálatra alkalmazták. 
1915 nyarán egészségi állapota miatt elbocsátották a katonai szolgálatból, ekkor 
visszatért a múzeumi munkához. 1916. június 16-án, két évi betegség után hunyt el 
Újtátrafüreden, mindössze harminckilenc évesen.11 
 3. Dr. Bártfai Szabó László igazgatóőr. A mozgósításkor bevonult az 1. népföl-
kelő gyalogezredhez. 1914. augusztus 13-án elutazott az ezreddel Péterváradra, ott 
beosztották írnoknak a várparancsnoksághoz, és 1916. június 30-ig a várpostát ve-
zette. Időközben 1914. december 4-12-ig Belgrádban hasonló várposta felállítására 
kapott megbízást, de ez a visszavonulás miatt abbamaradt. A ranglétrán folyamato-
san haladt előre. Szakaszvezető, majd őrmester lett. 1916. július 1-től szeptember 
28-ig elvégezte a tiszti tanfolyamot. Működéséért 1916. szeptember 18.-án koronás 
ezüst érdemkeresztet kapott. 1916. december 1-én Galíciába került a VI/19 hadtáp-
zászlóaljhoz, ezzel 1917 júniusában Czernowitzba ment, ahol a Stadtkommandoban 
nyert beosztást. A frontról megszökött katonák eligazítását bízták rá. 1917. szep-
tember 10-én bevezényelték segédtiszti minőségben a Könyvkiviteli Bizottságba, 
melyben a leszereléséig működött. 1918. március 1-én hadnagyi rangot nyert.12 
 4. Dr. Fitos Vilmos őr. 1914. július 28-án behívták a székesfehérvári 17. honvéd 
gyalogezredhez, mint szolgálaton kívüli hadnagyot. Október közepéig, mint nép-
fölkelő tiszt – századparancsnoki rangban – helyi szolgálatot teljesített. Századának 
megszervezése és kiképzése volt a feladata. Ezután felülvizsgálati úton elbocsátot-
ták, és visszatért a múzeumi munkához.13 
 5. Dr. Sulica Szilárd őr. Mozgósításkor bevonult Brassóba a 24. honvéd gyalog-
ezredhez. Ezen ezred keretében szolgálatot teljesített a brassói hadkiegészítő irodá-
ban. Segédkezett a francia nyelvű levelek cenzúrázásánál. Tizedesi, majd szakasz-
vezetői rangba került. 1915-ben a felülvizsgálaton rokkantnak minősítették és elbo-

                                                 
10 OSZKI 1918/324. A bizottság működéséről bővebben: SIKLÓS ANDRÁS: A magyarországi sajtó a 
forradalmak időszakában 1918-1919, In: Magyar Könyvszemle, 1963/1-2. szám, 73-85. 
11 OSZKI 1918/324.; Dr. Vértesy Jenő †, In: Magyar Könyvszemle. 1916/3-4. szám, 252-254; Az 
Országos Széchényi-Könyvtár az 1914-ik évben, In: Magyar Könyvszemle, 1915/3-4. szám, 129-147. 
12 OSZKI 1918/324; Könyvtáraink személyzete és a háború, In: Magyar Könyvszemle. 1915/1-2. szám, 
119-120.; Az Országos Széchényi-Könyvtár az 1914-ik évben, i.m., 129.; A Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Széchényi Könyvtára az 1915. évben, In: Magyar Könyvszemle, 1916/3-4. szám, 129. 
13 OSZKI 1918/324; Az Országos Széchényi-Könyvtár az 1914-ik évben, i.m., 130. 
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csátották. 1915 novemberében újfent alkalmatlannak minősítették, de 1916 júniu-
sában újra besorozták. Ekkor múzeumi levéltári nélkülözhetetlenség címén felmen-
tették. Később az 1917–1918-ban működő Könyvkiviteli Bizottság megbízásából a 
román nyelvű nyomtatványokat cenzúrázta.14 
 6. Dr. Zsinka Ferenc segédőr. Mozgósításkor bevonult Újvidékre a 6. számú. 
közös gyalogezredhez. 1914. augusztus 22.-én kialakulófélben levő tuberkulózisa 
miatt végleg elbocsátották.15 
 7. Dr. Hupka Ödön gyakornok. 1915 elején bevonult a 10. honvédgyalogezred-
hez Miskolcra, ahol önkéntes tiszti tanfolyamot végzett. Utána az orosz harctérre 
került zászlósi rangban. Részt vett a gorlicei áttörésben, majd a 10-es honvédek 
Kalnikowig nyomultak előre. A falutól délre 1915. május 28-án élete 30-ik évében 
hősi halált halt. Holttestét társai a falu déli részén épült új templom nyugati oldalán 
temették el.16 
 8. Kovács András szolga. 1915. augusztus 16-án vonult be a 38. gyalogezredhez 
Szolnokra. Innen áthelyezték az 51. gyalogezredhez Prágába. A 16. menetszázad-
dal október 26-án kikerült az orosz harctérre Galíciába. Részt vett a colosowi ütkö-
zetben 1916. augusztus közepén majd később Wladimir Volinszkij fölöttiben 1916 
szeptemberének végén. Itt már a 103. gyalogezredben szolgált. 1917. január 4-én 
elment az ezreddel Romániába, onnan március 18-án Ukrajnába, ahol Osakow-ban, 
Alexandrow-ban és Odesszában szolgálatot teljesített. Károly-kereszttel, bronz 
vitézségi érmével és szolgálati érdemkereszttel is kitüntették.17 
 A könyvtár személyi állományának ötöd része, összesen nyolc fő teljesített tehát 
hosszabb-rövidebb ideig katonai szolgálatot. Vértesy Jenő, Fitos Vilmos, Sulica 
Szilárd és Zsinka Ferenc egészségügyi okokból elbocsáttattak, mielőtt harctérre 
vezényelték volna őket. Melich János csak 1917-től végzett katonai feladatot, de 
azt Budapesten, múzeumi beosztása mellett tette. Bártfai Szabó László végigszol-
gálta a háborút különböző szervezői feladatkörökben. Kovács András 1915-től 
végigharcolta a különböző frontokat. Helytállásáért három kitüntetést is kapott.  
 A küzdelmek során végül egy munkatárs halt hősi halált életének harmincadik 
évében, dr. Hupka Ödön. A kalnikowi csatát, mely az ő életét is követelte, a köz-
ponti hatalmak csapatai által ostromlott Przemyśl felmentésére igyekvő orosz csa-
patokkal vívta ezrede, megállítva támadó hadműveletüket, ezzel hozzájárulva az 

                                                 
14 OSZKI 1918/324; Könyvtáraink személyzete és a háború… i.m.; Az Országos Széchényi-Könyvtár 
az 1914-ik évben... i.m., 130. 
15 OSZKI 1918/324 
16 OSZKI 1918/324; A Hupka Ödönnel kapcsolatos többi irattári anyag publikálás alatt van. Várható 
megjelenése a Lymbus 2011-es számában; Lásd még: Dr. Hupka Ödön †, In: Magyar Könyvszemle, 
1915/3-4. sz., 240.; Könyvtáraink személyzete és a háború… i.m.; Az Országos Széchényi-Könyvtár 
az 1914-ik évben… i.m., 129-147.  
17 OSZKI 1918/324; Könyvtáraink személyzete és a háború. In: Magyar Könyvszemle, 1915/3-4. 
szám, 240-241. 
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ostrom sikeréhez.18 Személyében egy fiatal és tehetséges munkatársat veszített a 
könyvtár. A Magyar Könyvszemlében megjelent gyászjelentése szerint kollégái 
érzékeny veszteségként fogták fel halálát. 

 Intézetünk kötelékébe 1912. június 12-én lépett s itt törekvő szorgalmával fö-
lötteseinek legnagyobb megelégedését, kedves jellemével társainak meleg sze-
retetét, szolgálatrakész előzékenységével pedig a könyvtárt látogatók igaz 
megbecsülését vivta ki magának. Tudományos munkálkodásának legfőbb ter-
méke Seneca száműzése, Budapest, 1911. c. doktori értekezése, melynek első 
három fejezete az Egyetemes Philologiai Közlönyben is megjelent. Lefordította 
és fenkölt erkölcsi felfogásra valló bevezetéssel látta el GOOD Pál: Erkölcs és 
erő c. művét (Budapest 1908), melyből alig egy lusztrum alatt 2. kiadást is kel-
lett rendeznie. (U. o. 1913.) Sajnos, a kérlelhetetlen sors, mely kedvelt 
SENECÁja szavaival élve, épen a legderekabbakra szeret lesújtani (Polyb. 
XXII. c), derékon törve munkás életét, örökre megakadályozta e szépen indult 
tudományos pálya betetőzését. Áldásos emlékét kegyelettel őrizzük.19 

 
 

                                                 
18 Az ezred harcairól bővebben: A volt M. Kir. Miskolci 10. Honvéd Gyalogezred világháborús em-

lékalbuma, Szerkesztette SASSY Csaba. Miskolc, 1939. 
19 Dr. Hupka Ödön †, In: Magyar Könyvszemle, 1915/3-4. sz., 240. 
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