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1. Bevezetés 

 

Az 1935-1936-os olasz-etióp háborút követően a Mediterráneum a nemzetközi 

politika homlokterébe került.
1
 Az angol, a francia és az olasz geopolitikai törekvések 

a korábbinál hevesebben ütköztek a térségben, állandó feszültségforrást teremtve a 

második világháborút megelőző időszakban. A három nagyhatalom versengésében 

(amelyhez a montreux-i egyezményt és a spanyol polgárháború kitörését követően a 

Szovjetunió is csatlakozott) katonai téren kiemelt szerep jutott a 

haditengerészeteknek. E disszertáció középpontjában a Földközi-tenger hatalmi 

viszonyait alapvetően meghatározó angol tengerészeti politika 1935 és 1939 közötti 

radikális átalakulásának korabeli, magyar forrásokra építő bemutatása áll. A magyar 

levéltári és nyomtatott anyagokra támaszkodva kívántam szemléltetni, hogy a 

Mediterráneum milyen körülmények között alakult át a Brit Birodalom korábbi békés 

gyakorlóterepéből és nyugalmas hajózó útvonalából 1939-re fontosságban az Atlanti-

óceán után következő, kiemelt stratégiai térséggé.  

Az angol mediterrán politika alakulását megkíséreltem egy teljesen új, „magyar” 

szemszögből megvilágítani. Szándékosan emeltem ki a Brit Birodalom globális, egész 

világra kiterjedő feladattömegéből a Mediterráneum kérdéskörét, mivel itt ütközött 

közvetlenül és igen élesen a magyar külpolitikai törekvések egyik fő támogatójának 

tekintett Olaszország a brit hatalommal. Hazánk számára Mussolini jelentette az 

1930-as évek második feléig a revízió egyetlen reális támaszát, ezért egyáltalán nem 

volt közömbös, hogy az angol flotta milyen mértékben kötötte le Itália erejét. A 

korabeli magyar folyóiratok és könyvek, valamint a hazai levéltári források elemzése 

alapján nagy hangsúlyt helyeztem arra a kérdésre, hogyan értékelték a magyar 

                                                 
1
 Az értekezés nem kizárólag a földrajzi értelemben vett Földközi-tengerrel foglalkozik, hanem érinti a 

Balkán és a Közel-Kelet országainak helyzetét is, mivel e térségek politikai, gazdasági és geostratégiai 

szempontból szorosan kötődtek a Mediterráneumhoz. A kortársak sem akarták, és nem is tudták 

elkülöníteni a dél-európai mediterrán államokat (Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország) 

az észak-afrikai vagy közel-keleti arab és iszlám országoktól.  Kelet-Afrika partvidéke, a Vörös-tenger 

és az Ádeni-öböl bár földrajzilag távol esett a Földközi-tengertől, a Szuezi-csatornának és az olasz-

etióp háborúnak köszönhetően  geostratégiai téren elválaszthatatlanná vált a Mediterráneumtól. 
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kortársak az angol haditengerészet szerepét a térségben, és a brit tengerészeti politika 

miként befolyásolta az olasz nagyhatalmi helyzetet.
2
 

A téma vizsgálatában az 1935-ös év kínálkozott kezdő időpontnak, mert az olasz-

etióp háború éles választóvonalat jelentett a Mediterráneum történetében. A korábbi, 

angol szempontból viszonylag nyugodtnak nevezhető helyzet radikálisan 

megváltozott Olaszország afrikai fellépésének köszönhetően. Az események 

vizsgálata Anglia hadba lépésével, 1939 szeptemberével zárul, bár a földközi-tengeri 

háború csak 1940 júniusában tört ki. A fegyveres olasz semlegesség időszaka azonban 

egy olyan átmeneti periódust jelentett, amely már inkább a világháború történetéhez 

kapcsolódott. 

Megfelelő lehetőség hiányában nem tudtam felhasználni eredeti angol levéltári 

anyagokat, azonban ezt a hiányosságot igyekeztem korabeli nyomtatott források, 

angol kormánykiadványok és parlamenti viták anyagaival pótolni. Ezek közül 

kiemelkedő fontosságúak a beterjesztett és elfogadott hivatalos parlamenti iratok 

(Command Papers) és az alsóházi, valamint felsőházi viták jegyzőkönyvei 

(Parliamentary Debates). Az idegen nyelvű szakirodalom felhasználásakor próbáltam 

a korabeli elemzésekre, vagy az 1930-as években a királyi haditengerészetben 

beosztást viselt személyek visszaemlékezéseire hagyatkozni. Fontos adalékot 

nyújtottak a freiburgi Bundesarchiv-Militärarchiv német levéltári anyagai, amelyek 

betekintést engedtek az angol anyaország számára potenciális ellenséget jelentő német 

haditengerészet háborús terveibe.  

A Mediterráneum tengerészeti-stratégiai kérdéseivel kapcsolatban igen tekintélyes 

irodalom alakult ki a nyugati országokban. Részben nyelvi korlátok miatt, részben 

terjedelmi okokból a kérdés egyébként terjedelmes olasz és francia irodalmát nem 

tudtam áttekinteni. Az olasz nyelvű irodalom hiányát igyekeztem több, második 

világháború óta megjelentetett, olasz szerzőtől származó munkával pótolni, de ezek 

csak kiegészítő szerepet játszottak a disszertáció elkészítésében. 

Angol nyelven a haditengerészeti kérdések kutatásában kiemelkedő szerepet 

játszott egy amerikai admirális, Alfred Thayer MAHAN. 1890-ben megjelent 

forradalmi jelentőségű művében a tengeri hegemónia fontosságát világította meg, 

                                                 
2
 A továbbiakban az Anglia, a Nagy-Britannia és az Egyesült Királyság elnevezést a szóismétlés 

elkerülése végett szinonimaként használom, bár nyilvánvalóan mindhárom név más-más országot, 

illetve ország-csoportot takar. Hasonló megfontolásból a flotta elnevezés több alkalommal hadiflotta, 

haditengerészet értelemben fordul elő, vagyis nem értendő bele a kereskedelmi tengerészet. 
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miközben elemezte a brit történelem 1660 és 1783 közötti időszakát.
3
 Mahan 

hangsúlyozta, hogy a brit-francia párharcban Anglia azért tudott vetélytársa fölé 

kerekedni, mert az egész világra kiterjedő támaszpont-és gyarmatrendszerének, 

valamint fölényben lévő flottájának köszönhetően uralta a Föld tengeri kereskedelmi 

útvonalait. Ebben a hatalmi rivalizálásban a Földközi-tenger képezte az egyik fő 

színteret.
4
 Kifejezetten Nagy-Britannia és a Mediterráneum kapcsolatával foglalkozó 

történeti munkák hosszú sorát egy szintén nagy hatású szakíró, az angol Julian 

CORBETT nyitotta meg „England in the Mediterranean: A Study of the Rise and 

Influence of British Power Within the Straits, 1603-1713 ” című, 1904-ben megjelent 

munkájával.  

A mediterrán haditengerészeti versengésről a harmincas években viszonylag nagy 

bőségben jelentek meg angol nyelven összefoglalók, elemzések. Számos színvonalas 

munka emelhető ki a kortárs irodalomból, így George SLOCOMBE ”The Dangerous 

Sea” című 1936-os munkája, valamint Kenneth EDWARDS művei ( „The Grey 

Diplomatists”, „Uneasy Oceans”). A második világháború előtt,  vagy közvetlenül azt 

követően nyomtatásban megjelent kiadványok nagy értéke, hogy jelentős részüket a 

királyi haditengerészetben beosztást viselt személyek (például Ernle CHATFIELD, 

Malcolm KENNEDY, Kenneth EDWARDS, Stephen ROSKILL) írták. Kiemelkedik 

az angol nyelvű visszaemlékezések közül a brit földközi-tengeri flotta egykori 

főparancsnokának, CUNNINGHAM  admirálisnak a könyve, az 1951-ben megjelent  

„A Sailor’s Odyssey.” E munkák közös hiányossága azonban, hogy nem építkeztek 

eredeti levéltári forrásokra, bár a szerzők magas haditengerészeti beosztásuknak 

köszönhetően birtokában voltak-lehettek olyan bizalmas, belső információknak, 

amelyekhez a kutatók csak levéltári munka során juthatnak.  

Az 1950-es évektől több olyan kiadvány jelent meg angolul, amelyek 

elkészítésekor a szerzők hozzájuthattak a korábban titkosan kezelt hivatalos 

dokumentumokhoz. E rendkívül értékes, az angol állami nyomda (His Majesty’s 

Stationery Office, H. M. S. O.) által kiadott könyvek közül a földközi-tengeri 

                                                 
3
 MAHAN, Alfred Thayer: The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783. London, Sampson 

Low-Marston, 1918. 25-29.o. Az első kiadás 1890-ben jelent meg New Yorkban és Londonban. Ez a 

mű azonnal forradalmasította a tengerészeti közgondolkodást, hatása az összes nagy állam 

haditengerészetében érzékelhető volt, ezért Mahant joggal tekinthetjük a "navalizmus atyjának". A 

későbbi nagy geopolitikai elemzők, például Halford J. Mackinder, Julian Corbett, Karl Haushofer, 

Nicholas Spykman, Szergej Gorskov gyakran hivatkoztak, illetve építettek az amerikai tengernagy 

megállapításaira. 
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viszonyok tanulmányozásában leginkább a világháború mediterrán és közel-keleti 

harcaival foglalkozó ötkötetes sorozat használható. Mivel a háború hadi eseményei 

nem képezik e disszertáció témáját, elsősorban az I. S. O. PLAYFAIR által írt első 

kötet  („The Mediterranean and the Middle East . Volume I.) nyújt sok adalékot a 

Mediterráneum 1939 előtti stratégiai kérdéseihez. Szintén megkerülhetetlen  N. H. 

GIBBS 1976-ban kiadott könyve („Grand Strategy. Rearmament Policy”), amely egy 

másik angol világháborús sorozat kezdő köteteként jelent meg. A bőséges levéltári 

anyagokra építő munka a brit újrafegyverkezés mellett az Admiralitás stratégiai-

védelmi problémáit vizsgálja a két világháború közötti időszakban, így részletesen 

foglalkozik a Földközi-tenger problémáival.  

Megkülönbözetett figyelmet érdemel Stephen ROSKILL kétkötetes, a 

világháborúk közötti időszak haditengerészeti politikájával foglalkozó monografikus 

munkája. Különösen fontos a második kötet, amely 1976-ban jelent meg  „Naval 

Policy Between the Wars.  The Period of Reluctant Rearmament, 1930-1939” címmel. 

Roskill munkásságának legnagyobb érdeme, hogy alapvetően primer forrásokra 

építve mutatta be a harmincas évek haditengerészeti viszonyait, és természetesen 

megkülönbözetett figyelmet szentelt a Mediterráneumnak  

A háború óta megjelent haditengerészeti témájú könyvek általában csak érintették 

a beltenger stratégiai kérdéseit, többségük globális dimenzióban kezelte a Royal 

Navyre nehezedő védelmi problémákat. Kivételt képezett Lawrence R. PRATT 1975-

ben megjelentetett munkája („East of Malta, West of Suez. Britain’s Mediterranean 

Crisis, 1936-1939”). Pratt kísérletet tett arra, hogy monografikus jelleggel feldolgozza 

Anglia mediterrán politikájának mozgatóit, az Admiralitás  térségben követett 

stratégiájának összetevőit. Kevésbé mondható sikeresnek S. W. C. PACK, aki „Sea 

Power in the Mediterranean” című könyvében viszonylag szűk forrásbázisra 

támaszkodva nyújtott áttekintő összefoglalót a királyi haditengerészet földközi-tengeri 

jelenlétéről. Pack a XVII. századtól 1967-ig, vagyis az állandó brit tengerészeti 

jelenlét megszűntéig vizsgálja a beltengeri brit flotta szerepét. A túl nagy 

időintervallumnak köszönhetően az 1935 és 1939 közötti időszak alaposabb 

kifejtésével adós maradt a szerző. 

A Földközi-tenger és a Szuezi-csatorna jelentőségének megértéséhez 

nélkülözhetetlen alapmunka D. A. FARNIE „East and West of Suez” című 

 
4
 A tengeri uralom geopolitikai vetületéről: NAGY Miklós Mihály-PRAVECZKI Zoltán: A tengeri 
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monográfiája. A terjedelmes mű az 1854 és 1956 közötti időszakban mutatja be a vízi 

út világtörténelemben betöltött szerepét. E disszertáció szempontjából különösen 

fontos a 32. fejezet, amely az olasz-etióp háborúval és Itália új kelet-afrikai 

birodalmával foglalkozik. 

Bár csak érintőlegesen foglalkoztak a Mediterráneum témájával, mégis meg kell 

említeni három nagy hatású munkát, amelyek nélkül nehezen értelmezhető a két 

világháború közötti brit haditengerészeti politika. Az E. B. POTTER-Chester W. 

NIMITZ szerzőpáros nagylélegzetű „Sea Power” című alkotása alapos és részletes 

áttekintést nyújtott a tengeri hatalom fejlődéséről a legkorábbi időktől a koreai 

háborúig. Bár az amerikai szerzők elsődlegesen a háborús eseményekre és az észak-

amerikai hadiflottára koncentráltak, a Royal Navy fejlődése és szerepe is nagy 

terjedelemben kerül bemutatásra. 

Hasonlóan értékes Paul M. KENNEDY történeti összefoglalója a brit tengeri 

hatalomról, amely 1976-ban jelent meg, „The Rise and Fall of British Naval Mastery” 

címmel. Az 1919 és 1939 közötti korszak bemutatása során a szerző megvilágítja az 

összes fontos problémát, amellyel a Royal Navy szembesült. Kennedy munkájának 

meglévő érdemei mellett az a legnagyobb hiányossága, hogy elsősorban 

nyomtatásban megjelent, másodlagos forrásokra támaszkodott. 

Végezetül Christopher HALL 1987-es kiadású művét („Britain, America and 

Arms Control, 1921-1937”) szükséges megemlíteni, aki az amerikai-angol 

viszonyrendszerben vizsgálta a tengerészeti leszerelési konferenciákat. A tekintélyes 

számú primer forrásra épített  tanulmány jó kiindulási alapot kínál a brit tengeri 

hatalom gyengülését elemző kutatásokhoz. Hall ugyan csak felületesen érinti a brit 

mediterrán pozíciók helyzetét, e munka ismerete nélkül azonban nem lehetséges 

pontos képet nyerni a királyi haditengerészetről. 

Magyar nyelven egyáltalán nem jelent meg a brit hadiflottáról szóló átfogó, 

monografikus jellegű munka. A hazai szakirodalom nagy hiányossága, hogy az eddig 

megjelent írások az Admiralitás által követett politikáról és magáról a királyi 

haditengerészetről csak adalékokkal szolgálnak, ráadásul gyakran igen pontatlan 

meghatározásokkal. A földközi-tengeri problémáról csak politika, illetve 

diplomáciatörténeti elemzések láttak napvilágot, amelyek a kérdés tengerészeti 

aspektusait elhanyagolták.  

 
uralomról. In: Új Honvédségi Szemle. 1998/8. 44-50.o. 
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A Mediterráneumot érintő korabeli magyar elemzések rendkívül nagy számban 

jelentek meg, ezzel szemben a második világháború óta a tárgyalt témában viszonylag 

kevés hasznosítható mű jelent meg magyar szerző tollából. Közéjük tartozik ORMOS 

Mária „Háború Etiópia földjén” című könyve, amely a második világháború óta 

gyakorlatilag az egyetlen, kizárólag az abesszíniai konfliktussal foglalkozó mű. 

Miután a Földközi-tengeri viszonyok alakulásában Franciaország kiemelt szerepet 

játszott, így nem megkerülhető Ormos Mária másik, rendkívül bőséges levéltári 

anyagra épített munkája, az 1969-ben megjelent „Franciaország és a keleti biztonság, 

1931-1936.” 

Az angol-német haditengerészeti kapcsolatokról és az 1935-ös flottaegyezmény 

létrejöttének körülményeiről bővebb információkkal H. HARASZTI Éva két munkája 

(„Békéltetők” és „Szerződésszegők”) szolgál. Az említett művek diplomácia-és 

politikatörténeti szempontból, primer források felhasználásával vizsgálják az angol-

német kapcsolatokat, érintőlegesen azonban a Mediterráneum tengerészeti kérdéseivel 

is foglalkoznak. Hasonló jellegűek PRITZ Pál („Magyarország külpolitikája Gömbös 

Gyula miniszterelnöksége idején”), RÉTI György („Budapest-Róma Berlin 

árnyékában. Magyar-olasz diplomáciai kapcsolatok”) és RÁNKI György („Gazdaság 

és külpolitika. A nagyhatalmak harca a délkelet-európai gazdasági hegemóniáért”) 

munkái. 

Az 1990-es évektől kezdve nagyobb figyelmet szentelnek hazánkban a 

Mediterráneumnak, elsősorban a közel-keleti feszültség, az Európai Unió bővítése és 

napjaink terroreseményei kapcsán. Több helyen foglalkoznak mediterrán 

kutatásokkal, közülük is kiemelhető a Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes 

Történeti és Mediterrán Tanszéke. A kutatások tárgya elsősorban a térség etnikai-

vallási konfliktusai, a gazdasági fejlődés és az európai integráció kérdései. A hazai 

kutatás azonban továbbra is adós maradt a mediterrán térség XX. századi hatalmi 

viszonyainak haditengerészeti szempontból történő vizsgálatával. 

Az értekezés első nagy fejezete tulajdonképpen egy hosszúra nyúlt bevezetés, 

amelynek megírását elsősorban a magyar szakirodalom már említett hiányosságai 

motiválták. Igyekeztem részben a korabeli nyomtatott források, részben az újabb 

angol nyelvű irodalom alapján bemutatni a Mediterráneum szerepét a brit 

haditengerészeti politika alakulásában, ezáltal alaposabban megismertetni a magyar 

olvasót a témával. Bemutatásra kerülnek az 1935 és 1939 közötti időszak térségbeli 

konfliktusai és a brit Admiralitás Olaszországgal szemben követett politikájának 
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fokozatos átalakulása. 1939-re a Mediterráneum a brit védelmi koncepcióban elfoglalt 

helyét tekintve az Atlanti-óceán utáni legfontosabb térséggé lépett elő, megelőzve a 

Távol-Keletet. E prioritási sorrend megváltozása mögött lévő események, 

mozgatóerők és stratégiai szempontok vizsgálata képezi a fejezet fő mondanivalóját. 

A disszertáció fő fejezete a hazai levéltári források felhasználásával és a 

Magyarországon nyomtatásban megjelent kiadványok, korabeli könyvek és 

folyóiratok alapján közelíti meg a témát. A mediterráneumi brit tengeri politikával 

kapcsolatos legbőségesebb információkat a Magyar Országos Levéltár anyagai 

tartalmazzák.
5
 A külügyminisztérium általában a külképviseletek vezetőinek és az 

ideiglenes ügyvivők helyzetelemzéseinek köszönhetően tájékozódott az angol 

politikai-katonai törekvésekről. Fontos információforrást jelentettek a beltengerrel 

határos országok magyar követségei, ebből a szempontból különösen jelentős Róma, 

Athén, Ankara és Kairó.
6
 A legbőségesebb és egyben legmegbízhatóbb ismereteket 

természetesen a londoni magyar követség nyújtotta.
7
 

Magyarországnak 1927-től kezdve voltak katonai attaséi a világ számos 

országában.
8
 Hazánk földrajzi adottságai, valamint a trianoni békeszerződés 

                                                 
5
 Mivel a disszertáció jelentős része magyar levéltári forrásokból vagy szakirodalomból merített, ezért 

a tudományos szerkesztés szempontjait figyelembe véve az eredeti szóhasználattal, helyesírással és 

stílusban történt az idézetek közlése. Ettől az elvtől egyedül a számjeltávirat esetében tértem el, ahol az 

érthető rövidítések (például a névelők elhagyása) értelmezhetetlenné tehette a szöveg megértését. Az 

ilyen esetekben kipótoltam a hiányzó névelőt. A dolgozat fő részéhez összesen 10 térképvázlat és 12 

táblázat van mellékelve, emellett a függelék táblázatai és hadihajó-kislexikon segíti a könnyebb 

tájékozódást. Mind a térképek, mind a táblázatok alátámasztják a főszöveg mondanivalóját és 

szervesen illeszkednek a tárgyalt témához. 
6
 A magyar követségek jelentései a Magyar Országos Levéltárban (továbbiakban MOL) a 

Külügyminisztérium K 63-as fondjegyzékében tanulmányozhatók. A K63-as fondjegyzék alatt 

találhatók a külügyminisztérium politikai osztályának iratai. Az osztály ügyköre kiterjedt valamennyi 

külpolitikai vonatkozású ügy intézésére. Emellett a külpolitikai jellegű katonai ügyek is a feladatkörébe 

tartoztak, így az itt összegyűjtött helyzetelemzések használhatók fel a legjobban a brit 

haditengerészettel kapcsolatban. A K 64-es fondjegyzékben a külügyminisztérium rezervált, többnyire 

titkos vagy bizalmas feljegyzései, jelentései találhatók. Kiemelhetők még a K 66-os jelzet alatt 

megtalálható sajtóelemzések és összefoglalások, valamint a K 74 jelzetű követségi, illetve 

külügyminisztériumi számjeltáviratok. Az egyes nagykövetségek részletesebb iratanyagai külön 

fondjegyzékben találhatók, így a londoni a K 92-es jelzés alatt. Sajnos e követségi anyagok főleg 

adminisztratív jellegű iratokat tartalmaznak, ezért katonai szempontból nem hasznosíthatók. 
7
 A tárgyalt időszakban három magyar diplomata tevékenykedett Londonban, 1932-től 1935 nyaráig 

Széchenyi László, 1936 elejétől 1938 végéig Masirevich Szilárd, végül egészen 1941-ig, vagyis a 

magyar-brit diplomáciai kapcsolatok megszakadásáig Barcza György. Barcza György (mint rendkívüli 

követ és meghatalmazott miniszter) tevékenységével kapcsolatban felhasználhatók a nagykövet 

emlékiratai. BARCZA György: Diplomata emlékeim, 1911-1945. I-II. kötet. Budapest, Európa-

Historia, 1994. 317-502.o. 
8
 A londoni katonai attasékról: Hadtörténeti Levéltár (továbbiakban HL). 92. Magyar Királyi katonai 

attaché, London (1931-1941). 1-3. doboz. A Hadtörténeti Levéltárban megtalálhatók a külföldi 

államokkal kapcsolatos, valamint attasé-ügyek. A Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnöke (VKF) 

iratai közül a hírszerzés, elhárítás, valamint a külföldi államokkal kapcsolatos iratok említhetők meg 
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korlátozásai miatt sem tengerészeti, sem légügyi attasét nem küldhetett ki a magyar 

kormány. 1927 óta állandóan a brit fővárosban tartózkodott egy magyar katonatiszt, 

aki az Angliával kapcsolatos katonai-politikai ügyekkel és fegyverrendelésekkel 

foglalkozott, emellett kapcsolatot tartott a brit katonai vezetőkkel.
9
 

A külügyminisztériummal összehasonlítva a hadügyminisztérium alig foglalkozott 

a tengerészetekkel, az ilyen témáról alkotott véleménye rendszerint megegyezett a 

külügyi tárca állásfoglalásával. A honvédelmi tárca vezetőit elsődlegesen a 

szomszédos államok katonai ereje érdekelte, hiszen a trianoni békeszerződés által 

korlátozott magyar hadsereggel szemben ijesztő fölényben volt a kisantant. A katonai 

vezetés fontosnak tartotta az átfogó szárazföldi és légi leszerelést, e két téma szinte 

állandóan napirenden volt a harmincas években.
10

 Nem meglepő, hogy a vezérkari 

főnökség és az elnöki osztály kevés számú haditengerészeti témához kapcsolható 

helyzetelemzése meglehetősen rövid terjedelmű, és általában a külügyminisztérium 

már kidolgozott álláspontját ismételgeti. E tényekből következik, hogy a brit 

mediterrán tengeri politika elemzésekor magyar hadügyi vonalon inkább csak a 

londoni katonai attasé levelezésére lehet támaszkodni. 

Összességében a magyar külügyminisztériumba beérkező követi, valamint a 

honvédelmi minisztériumba küldött katonai attasé jelentések azok, amelyek jól 

felhasználhatók az angol tengerészeti politika árnyaltabb megismerésében. Ezek az 

iratok részletesen foglalkoztak a brit flottával és Földközi-tenger általános hatalmi 

viszonyaival. A levéltári források segítségével viszonylag pontos képet nyerhetünk 

arról, hogy a korabeli magyar külügyi és hadügyi vezetés milyen ismeretekkel 

rendelkezett a brit haditengerészet mediterrán törekvéseiről. E források alapján 

kirajzolódik, hogy Magyarországon lényeges szerepet tulajdonítottak a földközi-

tengeri hatalmi egyensúlynak, és a revíziós törekvések szempontjából egyenesen 

károsnak találták a térség kizárólagos angol-francia tengeri uralmát. 

 
külpolitikai vonatkozásuk miatt. A vezérkari főnökség által előállított helyzetelemzések, néhány 

kivételtől eltekintve kevéssé hasznosíthatók e tanulmány szempontjából. 
9
 Az első londoni magyar katonai attasé Béldy Lajos volt (1927-1931), akit Stomm Marcell (1931-

1934) követett. A tárgyalt időszakban két attasé követte egymást Londonban. Az első Álgya Pap Zoltán 

alezredes, aki 1934 februárjától 1937 februárjáig töltötte be ezt a tisztet. Utóda, Utassy Loránd 

vezérkari őrnagy 1937 májusában vette át a londoni magyar katonai külképviselet vezetését. Utassy 

egészen 1941-ig tevékenykedett Londonban. A Nagy-Britanniába akkreditált attasék helyzetelemzései 

sok, tengerészeti témában is felhasználható adatot közöltek a magyar hadügy-és 

külügyminisztériummal. 
 

10
 A harmincas évek európai leszerelésének kérdéséről magyarul: ORMOS Mária: Franciaország és a 

keleti biztonság, 1931-1936. Budapest, akadémiai Kiadó, 1969., ORMOS Mária: A fegyverkezés 

kérdése az európai diplomáciában. In: Századok, 1966. 1. szám, 400-448.o. 
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A meglepő bőséggel rendelkezésre álló levéltári jelentések, valamint az átlagos 

olvasó számára is elérhető nyomtatott tanulmányok jelezték, hogy hazánkban 

különösen nagy figyelmet szenteltek a Mediterráneum problémáinak. Az értékelések 

nagy hangsúlyt fektettek az angol-olasz viszonyra, és a revízió megvalósítására való 

tekintettel többnyire Mussolini irányába mutattak elfogultságot. Csak néhány 

harmincas években alkotó szakíró tudott elvonatkoztatni a mindent uraló olaszbarát 

hangulattól, ezért viszonylag kevés a tengeri erőviszonyokat tárgyilagosan kezelő 

elemzés. 

A hazai közvéleményt komolyan foglalkoztatta a földközi-tengeri helyzet, 

miközben Nagy-Britannia számára Magyarország csak sokadrangú kérdést jelentett. 

A közép-európai térség annyiban érdekelte a londoni vezetést, amennyiben az itt 

történő események befolyásolták a Brit Birodalom védelme szempontjából fontosnak 

tartott mediterrán útvonal biztonságát. Barcza György londoni magyar követ nagyon 

helyesen érzékeltette a globálisan, birodalmi méretekben gondolkodó brit vezetés 

külpolitikai szemléletét: "Az angol kormánynak teljesen közömbös, hogy ez vagy amaz 

a felvidéki város cseh maradt-e vagy ismét magyarrá lett, hogy Ruthénföldön mi 

játszódik le, sőt hogy Középeurópában nagyjában mi történik. Mindez ide messze van, 

mert a La Manche nem 60, hanem 6000 kilométert jelent politikai távolságban! 

Anglia érdekei imperiálisak, a nagy világbirodalom kohéziója az első gond, a 

kereskedelmi kapcsolatok, a nép jóléte, a gyarmatok mint gazdasági erőforrások 

érintetlensége, a Commonwealth fenntartása, ez érdekli az angolokat, de nem a kis 

lokális és rájuk nézve érdektelen, őket nem érintő középeurópai problémák."
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 MOL, KÜM, K 63, 11. csomó, 1938-2/1-4467. "Anglia és Magyarország." London, 1938. december 

16. A londoni magyar követ jelentése a külügyminiszternek. 
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2. A mediterrán térség és a brit hadi-

tengerészet (1935-1939) 

 

2.1. A királyi haditengerészet általános helyzete az első világháború után  

 

A két világháború közötti időszakban Nagy-Britannia tengeri hatalma fokozatosan 

gyengült a rivális haditengerészetekhez képest. Anglia a XX. század elejétől már nem 

tudta fenntartani a hagyományos kéthatalmi elvet (two power standard), amely szerint 

a Royal Navynek legalább olyan erősnek kellett lennie, mint az utána következő két 

legerősebb haditengerészetnek együttvéve.
12

 A brit flotta hanyatlása mögött számos 

tényező húzódott meg, közülük legfontosabb a szigetország korábbi gazdasági 

fölényének elvesztése volt. A négy évig elhúzódó világháború alapjaiban rendítette 

meg az angol tengeri szupremáciát, ugyanis két nem európai nemzet, az Egyesült 

Államok és Japán kihasználta a szigetország háborús lekötöttségét és hihetetlen 

gyorsasággal fejlesztette haditengerészetét. London korábbi gazdasági hegemóniája 

megszűnt, a hosszú háború felemésztette a pénzügyi tartalékokat, ráadásul nagy 

adósságállomány halmozódott fel Washingtonnal szemben. A két "külső", nem 

európai hatalom gazdasága és külkereskedelme jól profitált a háborúból, így 

flottafejlesztésüket nem korlátozták különösebben a gazdasági megkötöttségek. 

Az első világháború nyomán megszűnt Anglia egyedülálló szerepe a világ 

pénzügyi-kereskedelmi rendszerében, a hagyományos brit ipari ágazatok (hajógyártás, 

textilipar, szénbányászat, vaskohászat) válsága megnehezítette az exportot, miközben 

az ország egyre többet importált. Korábban a hatalmas pénzügyi erőforrások tették 

lehetővé az impozáns angol tengeri fölény fenntartását a Pax Britannica időszakában. 

Az első világháború azonban megingatta Anglia vezető pénzügyi szerepét, a korábbi 

legnagyobb hitelezőből az Egyesült Államok irányában eladósodott országgá vált.
13

 

                                                 
12

 Az eredetileg a Bourbon Franciaországgal és Spanyolországgal, majd a XIX. században az orosz és 

francia hajóhaddal számolt kéthatalmi elv először a XX. század elején rendült meg a német és az 

amerikai flottafejlesztések eredményeként. E két ország együttes tengeri erejével szemben már 1909-

től kezdve tarthatatlanná vált a kívánatosnak tartott brit fölény biztosítása. HALL, Christopher: Britain, 

America and Arms Control, 1921-1937. London, MacMillan, 1987. 2-3.o. 
13

 A brit gazdaságról általában: GREGG, Pauline: A Social and Economic History of Britain, 1760-

1955. London, Harrap, 1964., MOWAT, Charles Loch: Britain Between the Wars, 1918-1940. London, 

Methuen,1959., WILLIAMS, L. J.: Britain and the World Economy, 1919-1970. London, Fontana, 

1971. 
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Nagy-Britannia részesedése a világkereskedelemből az 1913-as 14,15 %-ról 1929-re 

10,75, majd 1937-re 9,8 %-ra csökkent. A világgazdasági válság különösen erősen 

sújtotta az angol ipar hagyományosan fejlett ágazatait, a vaskohászatot, a 

szénbányászatot, a textilipart és a hajógyártást.
14

 Az ország részesedése a világ ipari 

termékexportjából az 1913-as 30,2 %-ról 1937-re 20,9 %-ra esett vissza.
15

  

A nehéz gazdasági helyzet takarékoskodásra ösztönözte a brit kormányokat, 

ráadásul az első világháborút követő közhangulat kedvezett a flottakiadások radikális 

lefaragásának. A közvélemény határozottan támogatta a katonai kiadások 

csökkentését, az általánosan elterjedt pacifista hangulat hosszú ideig meggátolta a 

haditengerészet érdemi növelését.  

Az angolok mozgásterét tovább csökkentette az 1919-ben elfogadott úgynevezett 

tízéves szabály (Ten Year Rule), amely szerint, a brit fegyveres erőkre szánt 

összegeket annak a fényében kellett csökkenteni, hogy a következő tíz évben nem 

várható nagyobb háborús konfliktus.
16

 Az angol kincstár erre a szabályra hivatkozva 

érte el a haditengerészetre elkülönített pénzforrások jelentős csökkentését. A Ten 

Year Rule-t egészen 1931-ig évről-évre megújították, ezzel nehéz helyzetbe hozva az 

Admiralitás stratégiai tervezőit. A folyamatosan csökkenő költségvetési keretek 

mellett Nagy-Britanniának egyre nehezebbé vált fenntartani a haditengerészeti fölényt 

a többi nagyhatalommal szemben.
17

  

 
1. táblázat. A nagyhatalmak haditengerészeti kiadásai. Forrás: ROSKILL (1976) i.m. 325-326.o. 

 

Állam 1935-1936 

(millió font) 

1937-1938 

(millió font) 

Százalékos növekedés 

Nagy-Britannia 60,0 105,0 70,0 

Egyesült Államok 97,9 114,2 16,6 

Japán 43,2 122,1 182,7 

Franciaország 23,4 27,4 16,9 

Olaszország 13,5 19,1 41,7 

Németország 57,0 121,0 112,6 

 

                                                 
14

 KENNEDY, Paul: The Rise and Fall of British Naval Mastery. London, Allen, Lane, 1976. 268-

269.o. 
15

 REYNOLDS, David: Britannia Overruled. British Policy and World Power in the Twentieth 

Century. London-New York, Longman, 1996. 12.o. 
16

 GIBBS, N. H.: Grand Strategy. Volume I. Rearmament Policy. London, H. M. S. O.,1976.  3-6.o. 
17

 A nagyhatalmak 1935-36-os haditengerészeti kiadásai Eyres Monsell, az Admiralitás első lordja 

szerint a következők voltak: Egyesült Államok: 593.695.947 dollár, Japán: 530.000.000 jen, 

Franciaország: 3.298.858.118 frank, Olaszország: 1.304.881.000 líra. Németország 1934-35-ben 

233.005.150 birodalmi márkát költött a hadiflottájára. PARLIAMENTARY DEBATES. HOUSE OF 

COMMONS. Volume 299. London, H. M. S. O., 1935. 365-366.o. 1935. március 13. 
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Nehezítette Anglia védelmi helyzetét a Brit Birodalom úgynevezett fehér 

domíniumainak, Kanadának, Dél-Afrikának, Ausztráliának és Új-Zélandnak a 

magatartása.
18

 Ezek a széles önkormányzattal rendelkező területek nem igazán 

akartak anyagilag hozzájárulni a háború folyamán felduzzadt brit haditengerészet 

fenntartásához. Kanada és Dél-Afrika emellett különösen hevesen ellenezte az angol-

japán szövetség meghosszabbítását is, mivel tartottak az Amerikával vívott háború 

lehetőségétől.
19

 

A Royal Navy fejlesztésében nemzetközi vonatkozásban a tengeri leszerelési 

konferenciák jelentették a legnagyobb akadályt. Az 1922-es washingtoni és az 1930-

as londoni konferencián Nagy-Britannia elismerte az Egyesült Államok teljes 

tengerészeti egyenjogúságát, feladva a háromszáz éves brit tengeri hegemóniát.
20

 Az 

angolok felismerték, hogy az első világháborúból megrokkant gazdasággal kikerült 

Nagy-Britannia képtelen egy új tengeri fegyverkezési versenyt folytatni a szinte 

kimeríthetetlen erőforrásokkal rendelkező Amerikával szemben. Londonban belátták, 

hogy a szoros gazdasági kapcsolatok mellett a két azonos nyelvű és kultúrájú ország 

között a háború gyakorlatilag elképzelhetetlen. Az Egyesült Államok elérte, hogy a 

csatahajók és a repülőgép-hordozók terén a Brit Birodalommal azonos nagyságú erőt 

tarthasson. A konferenciák sajátos arányokat alakított ki az öt nagyhatalom között e 

két hajóosztályban. A Brit Birodalom, az Egyesült Államok, Japán, Franciaország és 
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Olaszország viszonylatában megteremtett 5,25: 5,25: 3,15: 1,75: 1,75 arányrendszer a 

harmincas évek végéig meghatározta a hadiflották erőviszonyait. 

Az említett egyezmények nem csak mennyiségi korlátozásokat tartalmaztak a brit 

flotta számára (első ízben a történelemben!), hanem nagyon megnehezítették az 

elavult egységek modernizációját.
21

 A korábban megkérdőjelezhetetlen brit technikai 

fölény a múlté lett, a tengerészet számos régi hadihajóval rendelkezett, miközben a 

többi hatalom egyes hajókategóriák (repülőgép-hordozók, cirkálók, tengeralattjárók) 

fejlesztése terén látványosan lehagyta a szigetországot. 1918 után a megfelelő 

megrendelések hiányában visszafejlődött az angol hadihajógyártás. A tengerészeti 

konferenciák által életbe léptetett csatahajó-építési tilalom, majd a többi hajókategória 

pótlásának megnehezítése miatt több magáncég számára lehetetlenné vált a 

fennmaradás. 1914 előtt az állami hajógyárak elsődleges feladata a javítás volt, míg a 

hadihajók többsége a magángyárakban épült.
22

 A húszas évek elejétől kezdve az 

Admiralitás kevés számú megrendelése elsősorban az állami kézben lévő nagy 

hajóépítő üzemeket (Devonport, Portsmouth, Chatham) gazdagították, míg a 

magáncégek tönkrementek, vagy a kereskedelmi hajógyártás felé fordultak. 

A brit flotta erejét tekintve 1932-1935 között érte el a mélypontot, mind 

kvantitatív, mind kvalitatív értelemben. Ezzel egy időben a meggyengült Royal 

Navynek a korábbinál sokkal több problémával kellett megküzdenie. A flotta fő 

feladata eredendően a birodalom tengeri útvonalainak, a Brit-szigetek ellátásában 

nélkülözhetetlen kereskedelmi hajózás és az anyaország partjainak védelme volt. A 

világ egészére kiterjedő, egyedülálló támaszpontrendszernek köszönhetően a flotta 

viszonylag könnyen tudott eleget tenni a brit érdekek védelmének olyan egymástól 

nagyon távol eső területeken, mint Kína vagy Egyiptom.  

Nagy-Britannia élelemmel és nyersanyagokkal való ellátását csak tengeri úton 

lehetett megoldani, ezért minden brit kormány kiemelkedően fontosnak tartotta a 
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világtengereken áthaladó útvonalak szabad használatát. A hadiflotta megfelelő szinten 

tartása a szigetország számára létfontosságú tengeri "artériák" védelmét szolgálta és a 

brit tengeri stratégia alapját képezte. Egy 1935 márciusában kiadott kormány-

nyilatkozat pontosan megfogalmazta a flotta szerepét a birodalom védelmében: "A 

haditengerészet, mint korábban mindig, a létfontosságú tengeri útvonalaink 

védelmének első vonalát jelenti. Sajátos védelmi problémánk abból ered, hogy az 

ország léte függ a tengeren át szállított élelmiszerektől és nyersanyagoktól…Az 

anyaország és a birodalom többi része közötti tengeri áthaladás biztonsága képezi 

birodalmi védelmi rendszerünk alapját."
23

 

Az anyaországtól távol állomásoztatott flották fenntartása és a tengeri 

kereskedelem védelme megkövetelte a megfelelő támaszpontrendszer kiépítését. A 

Brit Birodalom fő tengeri útvonalai mentén a XVII.-XIX. században egész hálózata 

alakult ki a tengerészeti bázisoknak.
24

 E hatalmas támaszpontrendszer tette lehetővé a 

Royal Navy egész világra kiterjedő szerepvállalását és a sokáig 

megkérdőjelezhetetlen angol tengeri hegemóniát. Sir John Arbuthnot Fisher, az 

Admiralitás első tengerészeti lordja (1904-1910 és 1914-1916) szerint a világtengerek 

uralmához szükséges öt kulcsfontosságúnak tartott támaszpont mindegyike (Dover, 

Gibraltár, Alexandria, Fokváros és Szingapúr) angol kézben volt.
25

 E stratégiailag 

kiemelkedő fontosságú kikötők mellett jelentősen erősítette a brit tengeri hatalmat 

Málta a földközi-tengeri flotta főhadiszállásaként, Hongkong a kínai hajóraj fő 

támaszpontjaként, valamint Bombay, Colombo és Áden az Indiai-óceánon, Halifax, 

Bermuda és Freetown az atlanti vizeken, Sydney, Auckland és Esquimalt a Csendes-

óceánon. A támaszpontok közötti gyors információáramlást elősegítette a nagyszerű 

brit tengeralatti kábelrendszer, amely az egész Földre kiterjedt.
26

 A bázisok hálózatát 

kiegészítették XIX. században kialakított szénfelvevő állomások. A XX. század 

elejétől azonban fokozatosan elterjedt az olajtüzelés, a gőzösöket lassan kiszorították 

a korszerűbb üzemanyaggal működő motoros hajók. A két világháború közötti 

időszakban az Admiralitás aktív segítségével a szénállomások jelentős részét 

fokozatosan átalakították olajtárolásra is alkalmas kikötőkké.  
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Az 1935-öt megelőző másfél évtizedes elhanyagoltság és alulfinanszírozottság 

után a brit flotta nem tudott megbirkózni a világ három különböző pontján egyszerre 

jelentkező kihívásokkal. Az északi-tengeri német, a földközi-tengeri olasz, és a távol-

keleti japán veszély egy hatalmas újrafegyverkezési program elindítására sarkallta a 

brit kormányzatot. A harmincas évek közepére nyilvánvalóvá vált az angol fegyveres 

erők színvonalának elmaradása a rivális hatalmakhoz képest, annak ellenére, hogy a 

hírhedt tízéves szabályt már 1932-ben feladták. A három fegyvernem lemaradása 

olyan aggasztó volt, hogy Angliának minden áron időt kellett nyernie a hiányosságok 

eltűntetéséhez. Az 1935-től meginduló brit újrafegyverkezés legalább öt esztendőt 

igényelt, így vált szükségessé a megbékéltetési politika (appeasement) alkalmazása a 

három agresszív hatalommal szemben. A megbékéltetést hirdető politikusok nem csak 

az időnyerésre törekedtek, hanem igyekeztek az Angliát fenyegető potenciális 

ellenfelek számát is csökkenteni.
27

 Mint ismeretes, a megbékéltetés kudarcot vallott, 

mégis sikerült több értékes évet szerezni a brit fegyverkezési program végrehajtására. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a brit admirálisok mindig globális dimenzióban 

gondolkodtak. E disszertáció ugyan az angol mediterrán tengeri stratégiára 

koncentrál, a gyakorlatban azonban nem lehet és a kortársak sem tudták külön kezelni 

a térséget a birodalom többi védelmi problémájától. A földközi-tengeri viszonyokat 

mindig erősen befolyásolta, hogy éppen mi történt az Északi-tengeren vagy a japán 

vizeken. Az Admiralitás miközben a Mediterráneum stratégiai problémáival 

szembesült, egy pillanatra sem feledkezhetett meg az anyaország és a birodalom többi 

területének védelméről. Az Európától távoli domíniumok, különösen Kanada, 

Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Afrika katonai problémáira egyre inkább figyelemmel 

kellett lenni, megkérdezésük nélkül lehetetlenné vált az egységes birodalmi védelmi 

politika kialakítása. E globális súlyponteltolódás részben magyarázatot ad a brit 

haditengerészeti politika Németországgal, Japánnal és Olaszországgal szemben 

követett látszólagos határozatlanságára és bizonytalanságára. 

Egészen 1939-ig a brit tengeri stratégia alapkoncepciójában az anyaország és az 

észak-atlanti térség védelme mellett a Távol-Keletre helyezték a hangsúlyt. Az angol-

japán szövetség 1922-es felbontása után az Admiralitás Japánt tekintette elsőszámú 
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potenciális ellenfelének, a tengernagyok a japánok elleni háborúra számítva dolgozták 

ki terveiket, és ezért kezdték el kiépíteni Szingapúrt. A "Távol-Kelet Gibraltárjának" 

tartott szigeterőd megvédelmezése és japán ostrom alóli mielőbbi felmentése uralta a 

tengernagyi hivatal háborús terveit, a három haderőnem vezetőit összefogó egyesített 

vezérkar Szingapúrt a birodalom védelmének sarokkövének tekintette.
28

 A brit 

admirálisok fő célként fogalmazták meg a honi flotta távol-keleti kiküldését, az ázsiai 

érdekeltségek, valamint Ausztrália és Új-Zéland biztonságának szavatolását az 

esetleges japán invázióval szemben. 1935-ig Londonban úgy számoltak, hogy a 

királyi haditengerészet erejének elegendőnek kellett lennie ahhoz, hogy sikerrel 

küzdjön meg egyszerre a távol-keleti vizeken a japánokkal, és a legerősebb európai 

flottával, vagyis a franciával. E számításokba az említett pénzügyi-politikai 

nehézségek miatt nem tudták bevonni sem az Egyesült Államokat, sem Olaszországot. 

A Szingapúr központú tengeri stratégia 1935 után egyre kevésbé volt tartható. Az 

angol-német flottaegyezményt követően Berlin haditengerészete gyors fejlődésnek 

indult, emiatt a Royal Navy erejének egyharmadát tartósan az Északi-tengeren kellett 

lekötni. A német fenyegetés hatására alakult ki az új two power standard elve, 

miszerint a brit flottának legalább olyan erősnek kellett lennie, hogy egyidejűleg 

sikerrel viseljen hadat Japánnal és Németországgal. A harmincas évek második 

felében kibontakozó angol tengeri újrafegyverkezés célja ennek az óvilági (vagyis az 

Egyesült Államok nélkül számolt) kéthatalmi szintnek az elérése volt. 

 

 

2.2. Hatalmi viszonyok a Földközi-tengeren a két világháború között 

 

A Földközi-tenger a XVIII. század eleje óta hagyományosan kiemelkedő szerepet 

játszott London tengeri politikájának alakulásában. Bár a kereskedelmi kapcsolatok 

már a középkorban kialakultak, a brit haditengerészet jelenléte a beltengeren 
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mindössze három évszázados múltra tekintett vissza. A kereskedelmi hajókat csak 

1620-1621-ben követte a királyi haditengerészet, amikor az angol hadiflotta egységei 

először vonultak fel az észak-afrikai barbareszk kalózok ellen.
29

 Az állandó angol 

flottajelenlét Gibraltár 1704-es elfoglalásától számítható, a spanyol örökösödési 

háború után Anglia első osztályú mediterrán hatalommá vált. A XVIII. század elejétől 

Gibraltár, majd 1800-tól Málta biztosította London számára a Földközi-tenger 

medencéjében a hegemóniát. A XIX. században brit uralom alá került Ciprus (1878), 

Egyiptom (1882), majd az első világháborút követően Palesztina és a Közel-Kelet 

jelentős része.
30

 

1704 után Anglia állandó, modern egységekkel felszerelt hajóhadat tartott fenn a 

beltengeren, ez lett a híres brit földközi-tengeri flotta (Mediterranean Fleet), amely 

1967-es megszűntetéséig a szigetország térségbeli hatalmának megtestesítője lett.
31

 A 

földközi-tengeri hajóhad erejét tekintve a honi flotta után következett, e hajóraj 

parancsnoki tisztét viselni a legnagyobb megtiszteltetésnek számított a királyi 

haditengerészet köreiben. Általában az Admiralitás első tengerészeti lordjai is olyan 

tisztek közül kerültek ki, akik hosszabb-rövidebb ideig szolgáltak a mediterrán 

vizeken.
32

 

Látszólag ellentmondás, hogy egy alapvetően nyílt óceánokhoz kötődő nemzet 

ilyen nagyméretű tengerészeti jelenléttel rendelkezett a Földközi-tengeren. Ha 

azonban közelebbről megvizsgáljuk a kérdést, nyomban világossá válik, hogy 

Britannia nem véletlenül állomásoztatta tartósan tengeri haderejének negyedét-

harmadát Máltán. A brit külpolitika irányítói és az Admiralitás vezetői három 

tényezőt szem előtt tartva ragaszkodtak a tekintélyes erejű mediterrán flotta 

fenntartásához. 
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Az első szempont a térséggel folytatott brit kereskedelem és hajózás védelme volt. 

Anglia a XV.-XVI. század óta élénk forgalmat folytatott a mediterrán országokkal, 

elsősorban Spanyolország, Portugália, Itália, Törökország és Egyiptom számított 

fontos partnernek. A beltenger partjain elterülő országok kétségtelenül jó 

felvevőpiacot biztosítottak a brit ipar termékei számára, ugyanakkor a XIX-XX. 

század folyamán az innen érkező termékek nem voltak létfontosságúak a szigetország 

ellátása szempontjából. Az olasz bor és olívaolaj, a görög és török dohány, vagy az 

egyiptomi gyapot önmagában nem magyarázza meg, miért tulajdonított elsőrendű 

jelentőséget Anglia az Európa és Afrika között elterülő tengernek. Jellemző, hogy 

1913-ban a térségből származó brit import (nem számítva Spanyolországot és 

Portugáliát, amelyek Angliával folytatott forgalma inkább az atlanti kikötőkön át 

zajlott) mindössze 40 millió font értéket jelentett, míg az ide irányuló export alig 

haladta meg az 52 millió fontot.
33

 

A földközi-tengeri hajóhad fenntartásában fontosabb szempontot jelentett a brit 

külpolitika alapját képező kontinentális egyensúly biztosítása. A máltai tengerészeti 

erők felvonultatása több alkalommal sikeresen támasztotta alá Nagy-Britannia dél-

európai hatalmi politikáját. A brit flotta bevetése a napóleoni háborúk során, majd az 

ismétlődő keleti válságokban, azt eredményezte, hogy sem Franciaország, sem 

Oroszország nem tudott Angliával szemben túlsúlyba kerülni a Földközi-tenger 

térségében.
34

 A XIX. századra kialakult a brit közvéleményben egy általánosan 

elterjedt hiedelem, miszerint Anglia első osztályú hatalmi helyzete szorosan 

összefonódott az ország mediterráneumi hatalmi pozíciójával. Más szóval, amíg 

Britannia képes volt biztosítani a földközi-tengeri hegemóniát, addig egyetlen 

nagyhatalom sem kérdőjelezhette meg a brit elsőséget a világtengereken.  

A brit mediterrán flottának a dél-európai és közel-keleti status quo biztosítása 

mellett az 1869-ben megnyitott Szuezi-csatorna kínálta a harmadik szerepkört. A 

csatorna rövid idő alatt a Brit Birodalom legfontosabb stratégiai útvonalává avatta a 
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Gibraltár-Málta-Szuez tengelyt. A Szuezi-csatorna kötötte össze a Földközi-tengert a 

brit "mare nostrummá" változtatott Indiai-óceánnal. Ez az óceán a XVIII.-XIX. 

századi angol hódítások eredményeként gyakorlatilag a Brit Birodalom beltengerévé 

vált. Nagy-Britannia uralta az óceán összes bejáratát (Áden, Fokváros, Perth, 

Szingapúr), és partjai mentén szinte mindenütt angol lobogót lengetett a szél. 

Erősítette a térség ellenőrzését az a tény, hogy a négy fehér lakosságú brit domínium 

közül kettő, Dél-Afrika és Ausztrália közvetlenül érintkezett az óceánnal. Az angol 

diplomácia azonban nem a domíniumok, vagy az afrikai és malájföldi gyarmatok 

miatt tartotta alapvető fontosságúnak a Szuezi-csatornát. A brit korona "ékkövének" 

tekintett India adta meg a vízi út igazi jelentőségét, hiszen a korábbinál sokkal 

gyorsabb összeköttetést teremtett az anyaország és az alkirályság között. Szuez 

jelentette a legfontosabb összekötő kapcsot a misztikus Indiával és a kelet országaival, 

ily módon lassan az egész Brit Birodalom jelképévé vált. Az átlag angol számára 

elképzelhetetlennek tűnt, hogy ez a keleti vízi út idegen hatalom ellenőrzése alá 

kerüljön, mivel ez a brit hatalom súlyos megrendülését vonhatta maga után mind az 

Indiai-óceán, mind a Földközi-tenger térségében. Az angol politikusok és stratégák 

gondolkodásában a Szuezi-csatorna szerepének kiemelt kezelése egészen az 1956-os 

szuezi kalandig jól követhető. 

Az angol kereskedelmi hajózás szempontjából a Földközi-tenger és a csatorna 

felbecsülhetetlen értéket jelentett, mivel használatával jelentős idő és 

pénzmegtakarítást lehetett elérni a hagyományos, Jóreménység-fokát megkerülő 

útvonallal szemben.  

 

2. táblázat. A Szuezi-csatorna szerepe a Brit Birodalom keleti hajózásában (Londontól számított 

értékek). Forrás: FARNIE, D. A.: East and West of Suez. The Suez Canal in History, 1854-1956. 

Oxford, Clarendon Press, 1969. 746.o. 

 

Célállomás Szuezen át (km) Afrika 

megkerülésével 

(km) 

Megtakarítás (%) 

Bombay 11.900 19.800 40,0 

Calcutta 14.700 21.800 32,6 

Fremantle-Perth 17.300 20.200 14,3 

Hongkong 18.000 24.200 25,7 

Kuvait 12.100 21.000 42,4 

Sanghaj 19.400 26.000 25,4 

Szingapúr 15.300 21.200 27,8 

Sydney 21.400 23.200 7,8 

Jokohama 20.600 26.400 22,0 
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A brit gyarmati politika sarokkövének tartott Indiát jóval rövidebb idő alatt 

lehetett elérni, és természetesen ez fordítva is igaz volt, az indiai csapatokat 

gyorsabban lehetett a Földközi-tengerre vezényelni.
35

 Szuez fokozatosan vált a 

birodalom fő ütőerévé, amelyen keresztül könnyen megközelíthetővé vált nem csak 

India, hanem a Távol-Kelet, Ausztrália, Új-Zéland és Kelet-Afrika is. Nem véletlen, 

hogy a vízi út forgalmában 1869 és 1964 között minden esztendőben a szigetország 

hajói képviseltették magukat a legnagyobb számban és tonnatartalommal.
36

 

Az 1930-as években a Szueztől keletre fekvő országok élelmiszer-és 

nyersanyagkivitele számottevő volt a szigetország ellátásában. Ausztrália és Új-

Zéland biztosította Anglia húsimportjának 30, gyapjúimportjának 75, sajt-és 

vajimportjának 63 %-át. Indiából érkezett a gyapot 37 és a juta 90 %-a. Malájföld 

szolgáltatta az ón 62, a nyersgumi 94%-át, Ceylon, India és Kína pedig szinte az 

egész teamennyiséget. A mediterrán vizeken keresztül érkezett a búzának, árpának, 

rizsnek és cukornak mintegy egyharmada.
37

 A nyersanyagokért cserébe Anglia vasúti 

berendezéseket, szenet, fémárukat és gépeket exportált az Indiai-óceán környékén 

elterülő országokba. 

Tovább növelte a csatorna fontosságát az 1909-ben Perzsiában meginduló 

olajtermelés és a Közel-Keleten feltárt óriási kőolajkészlet.
38

 1936-ra Nagy-Britannia 

olajimportjának közel 25 százaléka érkezett a Perzsa-öböl környékéről, szinte 

kizárólag az Anglo-Persian vagy a Royal-Dutch Shell társaságok tankhajóin. Az 

Öbölből kiinduló olajszállítmányok egészen 1935-ig csak Szuezen át juthattak el 

gazdaságosan Európába, ezután a Moszul-Haifa vezeték vette át az olajszállítás 

bizonyos részét. 

A fenti impozáns adatokat a korabeli katonai és tengerészeti szakemberek 

rendszerint túlhangsúlyozták, hogy ilyen módon fejezzék ki a Földközi-tengeren 

áthaladó, létfontosságúnak tartott "birodalmi artéria" szerepét A valóságban a két 
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világháború közötti időszakban Nagy-Britannia exportjának és importjának 

mindössze tizede zajlott a Brit Birodalom "főútvonalán", a világkereskedelemnek 

pedig alig 6-7 százaléka.
39

 1939 előtt a Közel-Kelet még egyáltalán nem játszott olyan 

kiemelkedő szerepet a világ olajellátásában, mint a második világháború utáni 

évtizedekben. Anglia sokkal inkább az amerikai kontinensről elégítette ki üzemanyag-

szükségletét, főleg Venezuelából, az Egyesült Államokból, Mexikóból és Ecuadorból. 

A brit olajimport 1937-ben 11,3 millió tonnát tett ki, ebből mindössze 2.253.000 

tonna származott Szuezen át a Perzsa-öbölből, és alig 484.000 tonna az iraki 

olajmezőkről, vagyis a levantei kikötőkből. Összeségében tehát az olajbehozatalnak 

kevesebb mint negyede érkezett a mediterrán vizeken át, és a szigetország ellátása e 

fontos termékből elsődlegesen az Atlanti-óceán feletti tengeri uralomtól függött.
40

 

A Szueztől keletre fekvő országok az általánosan elterjedt romantikus brit 

elképzelések ellenére nem váltak Britannia elsődleges kereskedelmi partnerévé, mivel 

az amerikai kontinens és Európa sokkal nagyobb forgalmat bonyolított le a 

szigetországgal. A szuezi útvonal még a stratégiai jelentőségű nyersanyagok terén 

sem élvezett egyértelmű monopóliumot, hiszen az olaj mellett a vasérc, a réz és a 

bauxit döntő része Amerikából érkezett. 

A földközi-tengeri útvonal két háború közötti jelentősége valójában nem 

kereskedelmi-gazdasági téren, hanem katonai és stratégiai vonatkozásban nyilvánult 

meg. Az első világháborút követő politikai rendezés egy új közel-keleti brit 

birodalmat teremtett meg. Az angol közel-keleti területi expanzió fő célja a keletre 

tartó hajózási útvonal védelme volt, Palesztina, Transzjordánia és Irak megszerzése, 

valamint London befolyásának perzsiai és arábiai kiterjesztése mind ezt a célt 

szolgálta.
41

 

Növelte a Mediterráneum szerepét, hogy a húszas években kialakított brit védelmi 

koncepcióban kulcsszerepet játszott a földközi-tengeri flotta. Az Admiralitás Japánt 

tekintette elsőszámú ellenségnek, és fő törekvése a brit flottaerők szingapúri 
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kiküldésében öltött testet. A második legnagyobb angol hajórajt azért állomásoztatták 

a Földközi-tengeren, mert részben ezt a flottát szemelték ki a távol-keleti 

hadműveletekre. A Máltán horgonyzó brit hadihajók központi szerepet játszottak, 

mivel szükség esetén aránylag gyorsan lehetett őket átcsoportosítani akár a honi 

flottához, akár a Távol-Keletre. A hadműveleti tervek szerint a brit flottának 28 napba 

tellett, amíg Angliából kiindulva a Szuezi-csatornán át elérhette Szingapúrt. 

Amennyiben bonyodalom támadt a Földközi-tengeren, a Jóreménység fokát használó 

angol hadihajóknak már több mint 45 nap szükségeltetett a távol-keleti támaszpont 

eléréséhez.
42

 Szingapúr felmentése szempontjából tehát életbevágóan fontos volt, 

hogy Nagy-Britannia és a kelet-ázsiai vizek közötti legrövidebb útvonal, vagyis a 

Mediterráneumon és a Szuezi-csatornán áthaladó birodalmi "artéria" forgalmát 

egyetlen hatalom se veszélyeztesse. 

Nagy-Britannia földközi-tengeri helyzete a harmincas évek első felében igen 

erősnek tűnt, támaszpontrendszere a keleti medencében felülmúlta a rivális latin 

országokét.
43

 Anglia a beltenger legerősebb tengeri hatalmaként szilárdan őrködött 

Gibraltár és Szuez felett, uralva mind a nyugati, mind a keleti bejáratot. A központi 

medence stratégiailag legfontosabb pontján, a szűk Szicíliai-szorosban Málta szigete 

védte a brit hajózást. Egyiptom angol katonai megszállás alatt állt, de a Szuezi-

csatornát északról védő Palesztina és a keleti medencét uraló Ciprus is London 

pozícióját erősítette.
44

 A Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben, a szuezi útvonal 

természetes, keleti meghosszabbításában, Szudán, Brit Szomáliföld és Áden 

birtoklása révén érvényesült a brit befolyás. 

Haditengerészeti szempontból Málta kiemelkedő szerepet játszott, mivel itt volt a 

földközi-tengeri flotta fő támaszpontja. A szigeten kiépített hat nagy dokk közül az 

ötös számú képesnek bizonyult a királyi flotta leghatalmasabb hadihajójának, a Hood 

csatacirkálónak befogadására.
45

 Ez a dokk volt az anyaországon kívüli legnagyobb 

ilyen létesítmény. A másik első osztályú mediterrán támaszpont, Gibraltár már 
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kevéssé volt ilyen jól ellátva dokkokkal, összesen három állt rendelkezésre. Az olasz-

etióp háború során oly fontos szerephez jutott Alexandria mindössze egyetlen dokkal 

dicsekedhetett, ez is csak maximálisan 7.600 tonna vízkiszorítású könnyűcirkálók 

javítására volt alkalmas. A Földközi-tengeren és a Közel-Keleten számos további 

horgonyzóhellyel rendelkezett Nagy-Britannia, közülük legalább minimális védelmi 

berendezésekkel látták el Haifát, Ádent, Port Sudant és Perim szigetét.
46

 

1918 és 1935 között  a brit mediterrán útvonalat csak a hevessé váló olasz-francia 

tengerészeti versengés fenyegethette. Mindkét latin ország egyben kontinentális 

hatalom volt, Angliával ellentétben komoly szárazföldi haderővel rendelkeztek. 

Védelmi rendszerüknek csak egyik, és nem a legfontosabb elemét képezte a 

hadiflotta, míg a három nagy "óceáni" hatalom (Nagy-Britannia, Egyesült, Államok, 

Japán) biztonsága egyértelműen a partjaikat övező tengerek feletti uralomtól fügött. 

Nagyon fontos összekötő kapocs Franciaország és Olaszország között, hogy 

mindkettő mediterrán hatalom volt, ezért a Földközi-tenger feletti uralom kérdése 

külpolitikájukban központi szerepet játszott. Az angol tengeri hatalom irányítói nem 

hagyhatták figyelmen kívül, hogy a Mediterráneumon áthaladó birodalmi útvonal 

mellett elterülő két latin ország rendelkezett csak olyan méretű flottaerőkkel, amelyek 

megkérdőjelezhették a brit jelenlétet a beltengeren. 

Az 1922-es washingtoni egyezmény a csatahajók és a repülőgép-hordozók terén 

egyenlőséget teremtett a két hatalom között. Olaszország, amely határozottan 

gyengébb gazdaságának köszönhetően kisebb hadiflottát birtokolt, nagyon előnyösnek 

találta a konferencia határozatait. Róma könnyen összpontosíthatta teljes tengeri 

haderejét a Mediterráneumban, mivel jelentősebb tengerentúli érdekeltségekkel nem 

rendelkezett. Franciaország számára azonban keserű csalódást jelentett, hogy az 

olaszok jogot nyertek a paritás elérésére. A francia flottavezetés nem koncentrálhatott 

kizárólag a Földközi-tengerre, hiszen a kiterjedt gyarmatbirodalmat és az anyaország 

atlanti partjait nem lehetett védelem nélkül hagyni.
47

 Nem szabad elfelejteni, hogy a 

                                                 
46

 STÜTZPUNKTE, SEESTREITKRÄFTE UND DOCKMÖGLICHKEITEN IM AUSLAND. 

Bundesarchiv-Militärarchiv (BAMA), Freiburg, RM6/56.  
47

 A francia küldöttség az 1930-as londoni tengerészeti leszerelési konferencián egy érdekes táblázattal 

jelent meg, amely bemutatta, hogy az egyes nagyhatalmaknak a gyarmatterületek nagyságához, a 

partvonalak és a kereskedelmi útvonalak hosszához, valamint a tengeri kereskedelem nagyságához 

képest mekkora tengerészeti erőre volt szüksége. Olaszországot 1,0-nek véve a következő arányokat 

állapították meg: Japán 1,6, Franciaország 3,0, Egyesült Államok 4,2, Brit Nemzetközösség 10,0. 

Nagy-Britanniának tehát saját kiterjedt gyarmatbirodalmának és tengeri útvonalainak védelméhez 

nagyobb tengeri erőre volt szüksége, mint a többi nagyhatalomnak együttvéve. Ronald D. Ross 



 26 

nagy múltú francia haditengerészet, amely évszázadokon át az egyetlen reális 

fenyegetést jelentette Britannia tengeri hegemóniájára, még két évtizeddel korábban is 

a világ második legerősebb flottájával büszkélkedhetett. Az első világháború és a 

washingtoni rendezés eredményeként leszorult a negyedik helyre, ráadásul el kellett 

ismernie a lenézett olaszok egyenrangúságát. 

Franciaország a washingtoni leszerelési konferencián nem korlátozott 

hajókategóriákban igyekezett megtartani fölényét az olaszokkal szemben, és hallani 

sem akart a paritásról a cirkálók, a rombolók és a tengeralattjárók terén.
48

 Párizs azzal 

utasította el az olasz igényeket, hogy az atlanti partvidék és a hatalmas 

gyarmatbirodalom védelme miatt nagyobb flottára van szüksége, mint az egyetlen 

tengerre koncentráló Olaszországnak. Róma természetesen nem fogadta el ezt az 

érvelést, és minden hajóosztályban teljes egyenlőségre törekedett.
49

 

Nagyobb erőforrásaira és kiterjedt gyarmatbirodalmára támaszkodva 

Franciaország egy olaszokkal vívott háború esetén minden bizonnyal győzhetett 

volna. 1932 decemberében a német tengerészeti vezérkar megvizsgálta egy francia-

olasz háború lehetőségét. A német admiralitás szerint Itália egy ilyen konfliktusban 

rendkívül nehéz helyzetbe kerülhetett, mivel a francia flotta könnyen lezárhatta a 

Gibraltári-szoroson át vezető fő behozatali útvonalakat. 1928-ban Róma importjának 

60 százaléka érkezett a szoroson át, a nyugatról érkező behozatal nélkül Mussolini 

nem folytathatott sikeres hadviselést a Mediterráneumban. Az olaszok elterelhették 

ugyan kereskedelmi hajózásukat az atlanti vizekről az Indiai-óceánra és a Szuezi-

csatornához, ezt a költséges kerülőútvonalat azonban további veszélyek fenyegették, 

így a francia cirkálók, rombolók és tengeralattjárók, amelyek a madagaszkári Diego 

Suarezben és a szíriai mandátumterület partjainál állomásoztak. A német 

tengernagyok szerint a nagyon kedvezőtlen olasz földrajzi helyzetet csak egy 
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energikus, elsődlegesen a légierőre, a tengeralattjárókra és a gyors motoros 

naszádokra építő hadviselés ellensúlyozhatta.
50

 

A francia mediterrán stratégia egyik fő eleme az észak-afrikai gyarmatok és 

Marseille közötti útvonal biztosítása volt. Ezen keresztül érkezhetett a gyarmati 

(algériai, marokkói, tunéziai és fekete-afrikai) haderő az európai hadszínterekre. 

Olaszország ellenséges magatartása és a kialakult földközi-tengeri fegyverkezési 

verseny ennek a nagyon fontos összeköttetésnek a biztonságát veszélyeztette.
51

 A 

húszas évek elejétől a francia admiralitás egy sajátos, Olaszországgal és 

Németországgal számolt kéthatalmi elvet követett. E szerint a francia flottának 

legalább olyan erősnek kellett lennie, mint a versailles-i békeszerződés által 108.000 

tonnára redukált német és az 525.000 tonnányi hajótérrel rendelkező olasz flottának 

együttesen. A harmincas évek közepén a francia haditengerészet teljes hajóállománya 

körülbelül 700.000 tonnát tett ki, így az olasz igyekezet ellenére úgy tűnt, hogy Párizs 

sikeresen fenntarthatja a francia „two power standard"-et.
52

 

A francia számításokat azonban váratlanul meghiúsította az angol-német 

flottaegyezmény. Az 1935. június 18-án aláírt megállapodás értelmében, az 1930-as 

londoni konferencián Nagy-Britanniának engedélyezett 1.135.230 tonnányi 

vízkiszorítású hajótér 35 %-át, vagyis 403.000 tonnát építhetett Németország.
53

 Párizs 

megrémült a lehetőségtől, hogy a német flotta hirtelen négyszeresére duzzadhat. A 

franciákat nem vigasztalta az a tény, hogy az egyezmény végrehajtásával flottájuk 43 

%-os fölényben maradhatott a némettel szemben, pedig ha az 1914-es erőviszonyokat 

tekintjük (amikor a francia tengerészet 30 %-al alatta maradt a császári német 

flottának), kifejezetten kedvezőbb helyzetben volt Franciaország.
54

 Az új arányokkal 

azonban tarthatatlanná vált a német és az olasz flottával számolt francia „two power 

standard." Ráadásul Berlin szinte kizárólag modern hajókkal rendelkezett, míg a 

franciáknak 1936 és 1939 között számos elavult egység kivonását kellett 

megkezdeniük. 1935 után a francia flottának egyre inkább számolnia kellett az 
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Atlanti-óceánon és a La Manche-on a német flotta fenyegetésével. Párizs 

veszélyeztetve látta az első világháború után Berlinnel szemben kialakított francia 

tengeri túlsúlyt, ezért új hajóépítési programokba kezdett. A német fegyverkezés 

hatására kezdték el 1935 őszén a háromtagú Richelieu-csatahajóosztályt, majd 1938-

ban a szintén három egységből álló Gascogne-osztályt.
55

  

Angliában is éles bírálat érte az egyezményt, elsődlegesen azért, mert a brit flottát 

tartósan lekötötte az Északi-tengeren, a francia hajóhadat pedig az Atlanti-óceánon. A 

németekkel kötött szerződés így hatással volt a globális tengerészeti erőviszonyokra, 

és döntő változásokat eredményezhetett a Mediterráneum hatalmi helyzetében. 

Frederick Seymour Cocks munkáspárti képviselő alsóházi felszólalásában világosan 

megfogalmazta, hogy milyen következményekkel járhat az egyezmény végrehajtása: 

"Úgy tűnik, hogy csak Japánnak keleten és Olaszországnak a Mediterráneumban segít 

ez az egyezmény, mivel a francia flotta a brit flottával együtt az Északi-tengeren lesz 

koncentrálva, és így Olaszország kezébe kerül a Földközi-tenger uralma."
56

 

A flottaegyezményből adódó nehézségek ellenére Franciaország továbbra is a 

Földközi-tenger második hatalmának számított. Párizsnak elsősorban a nyugati 

medencében voltak jelentős területei, fennhatósága itt kiterjedt Algériára, Tunéziára, 

Marokkóra. Az afrikai Bizerta és Orán, valamint a legnagyobb hazai francia 

hadikikötő, Toulon képezte Párizs mediterrán stratégiájának alapját. Keletebbre Szíria 

és Libanon, illetve a Vörös-tenger bejáratánál Dzsibuti jöhetett szóba a francia 

stratégiai tervezésben. Franciaország helyzetét azonban jelentősen nehezítette, hogy 

flottájának jelentős részét kellett az atlanti partvidéken állomásoztatnia, és bár komoly 

érdekeltségek fűzték a Mediterráneumhoz, a térség a francia gazdaság számára nem 

volt a legfontosabb. Az ország tengeri külkereskedelmének túlnyomó része az atlanti 

kikötőkön keresztül zajlott, 1937-ben a teljes francia kikötői forgalomnak csak 24,6 

százaléka esett a mediterrán partvidékre.
57

 

A térség nagyhatalmai között harmadik helyre szorult Itália fekvésénél fogva két 

részre osztotta a Mediterráneumot. Szicíliával és Pantelleria szigetével sakkban 
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tarthatta Máltát és lezárhatta a Szicíliai-szorost. Afrikában Líbia birtoklása lehetővé 

tette, hogy mind Francia Észak-Afrikát, mind Egyiptomot veszélyeztesse. A brit 

birodalmi útvonal biztonsága számára további veszélyforrást jelentettek a 

Dodekaneszosz-szigetek az Égei-tengeren, valamint Eritrea és Olasz Szomáliföld a 

Vörös-tenger bejáratánál. A nagy olasz tengerészeti támaszpontok többsége (Taranto, 

Brindisi, Tobruk, Lérosz, Masszava) úgy helyezkedett el, hogy könnyen 

megakadályozhatták a britek áthaladását a szűk tengerrészeken.
58

 Olaszország, mint a 

leggyengébb mediterrán tengeri hatalom, a három ország közül a legkisebb 

hadiflottával rendelkezett. A helyi erőviszonyok egyébként nem voltak kedvezőtlenek 

Róma számára, hiszen gyakorlatilag teljes flottáját a Földközi-tengeren 

koncentrálhatta.
59

 Ugyanakkor Olaszország hosszú tengerpartjával nagyon sebezhető 

volt egy fölényben lévő hadiflottával szemben, kereskedelmi szállítmányainak 

nagyobb része könnyen elvágható tengeri útvonalakon érkezett. Az 1928-as behozatal 

29,5 millió tonna árut tett ki, ebből 22,5 millió tonna (76 %) tengeren át jutott el 

Itáliába.
60

 Olaszország gazdasági erejét tekintve nem mérkőzhetett meg sikerrel a két 

mediterrán riválissal. Az brit nemzeti jövedelem majdnem négyszeresen, a francia 

pedig közel kétszeresen haladta meg az olaszt. A szegényebb Olaszország a katonai 

egyensúly megteremtésének érdekében sokkal nagyobb arányú fegyverkezési 

kiadásokra kényszerült, mint a többi mediterrán nagyhatalom.  

 

3. táblázat. A három földközi-tengeri nagyhatalom  1937-es nemzeti jövedelme és a védelmi 

ráfordítások aránya. Forrás: KENNEDY, Paul: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Gazdasági 

változások és katonai konfliktusok, 1500-2000. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992. 312.o. 

 

Ország Nemzeti jövedelem 

(milliárd dollárban) 

Egy főre jutó 

nemzeti jövedelem 

(dollárban) 

Védelmi 

ráfordítások 

(százalékban) 

Nagy-Britannia 22 462 5,7 

Franciaország 10 239 9,1 

Olaszország 6 137 14,5 
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Részben Itália gazdasági gyengeségének köszönhető, hogy az olasz fenyegetéssel 

1935-ig alig számoltak Angliában. Mussolini rendszere és Nagy-Britannia között 

felhőtlen viszony alakult ki, a két ország kapcsolatát nem terhelte komolyabb ellentét. 

Olaszország ugyan neheztelt, hogy az 1919-es gyarmati osztozkodásból lényegében 

kihagyták, de az angol külpolitika ügyesen adagolt területi engedményekkel leszerelte 

az olasz igényeket. Mussolini nem kívánt összetűzést az óriási tengerészeti fölényben 

lévő Angliával, mert Itália hosszú partvonala védtelen volt a brit földközi-tengeri 

flottával szemben, és egy esetleges háború teljes gazdasági összeomlást 

eredményezhetett a tengerentúli szállításoktól függő országban. Róma tehát elismerte 

London elsőbbségét a Mediterráneumban, ugyanakkor igyekezett keményen fellépni 

az ilyen irányú francia törekvésekkel szemben.  

 

4. táblázat. A három mediterrán hatalom erőviszonyai 1935. február 1-jén (zárójelben az építés alatti 

egységek). Forrás: COMMAND PAPERS 4817. Fleets, the British Commonwealth of Nations and 

Foreign Countries, February 1935. London, H. M. S. O., 1935. 

 

Hajóosztály Nagy-Britannia Franciaország Olaszország 

Csatahajó, 

csatacirkáló 

15 (-) 9 (2) 4 (2) 

Repülőgép-

hordozó, anyahajó 

8 (1) 2 (-) 1 (-) 

Cirkáló 51 (13) 20 (6) 24 (6) 

Romboló 161 (26) 70 (21) 94 (8) 

Tengeralattjáró 51 (9) 96 (15) 59 (8) 

 

 

2.3. Az olasz-etióp háború és a Royal Navy 

 

Olaszország sokáig nem zavarta a birodalmi védelmi stratégia tervezőit. A 

mandzsúriai eseményeket követően felállított Védelmi Követelmények Albizottsága 

(Defence Requirements Sub-Committee) 1934. február 28-án keltezett jelentése úgy 

vélekedett, hogy Olaszország baráti állam, amely ellen nem szükséges védelmi 

előkészületeket tenni.
61

 

A Mediterráneum az abesszíniai konfliktus kibontakozása nyomán került az 

Admiralitás érdeklődésének középpontjába.
62

 Az elmérgesedő olasz-etióp viszály 
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hatására Róma fokozatosan növelte az Abesszíniával határos olasz gyarmatok, Eritrea 

és Szomáliföld helyőrségét.
63

 Az 1935 eleje óta tartó csapatszállítások hamar 

ráirányították a figyelmet Mussolini egyébként csak mérsékelten álcázott szándékaira. 

A brit megfigyelők növekvő számú olasz hajó átkeléséről tudósítottak a Szuezi-

csatornánál. A csapatszállítás mértéke az Admiralitást is meglepte, 1935 februárja és 

novembere között több mint 250.000 olasz katona és munkás haladt át a Vörös-

tengerre.
64

 Válaszul a fokozódó olasz előkészületekre, az első tengerészeti lord 

március 7-én bejelentette a földközi-tengeri flotta olyan mértékű növelését, hogy a 

Máltán állomásozó, azonnal bevethető csatahajók száma megegyezzen a honi 

flottáéval.
65

  

A londoni kormány a Népszövetség alapelveinek védelmében felvonultatta a 

Royal Navy legkorszerűbb egységeit, így kívánva nyomást gyakorolni az egyre 

agresszívabb Olaszországra. 1935 augusztusára a diplomáciai békítés kísérlete 

hiábavalónak tűnt, ezért a brit kormány katonai lépések megtételére szánta el magát. 

Utasították a királyi haditengerészetet, hogy a honi flotta egységeit küldje Gibraltárba. 

Augusztus végén megindult a világ minden tájáról az erősítések áramlása a 

mediterrán térségbe. Még a távoli kínai, nyugat-indiai és ausztráliai állomáshelyekről 

is érkeztek cirkálók a földközi-tengeri flotta megerősítésére.
66

 A Royal Navy teljes 

mozgósítható tonnatartalmának mintegy felét összpontosították a Mediterráneumban 

és az Ádeni-öbölben.
67
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Az olasz légierő fenyegető közelsége miatt Máltát gyakorlatilag kiürítették, a 

válság ideje alatt csak egy-két cirkáló és néhány romboló kereste fel a szigetet. A honi 

flottától érkező egységek többségét Gibraltárnál koncentrálták, közöttük a két 

világháború közötti időszak legnagyobb hadihajóját, a Hood csatacirkálót. A Royal 

Navy hajóinak zömét Egyiptom és a Szuezi-csatorna védelmére a keleti medencében 

gyűjtötték össze. 

A királyi haditengerészet földközi-tengeri demonstrációja véget vetett Róma és 

London hosszú múltra visszatekintő barátságának és bensőséges kapcsolatának. A 

tengernagyi hivatal végrehajtotta az angol kormányzat utasításait, ugyanakkor 

értetlenül szemlélte a brit politikusok hirtelen lelkesedését a Népszövetség eszméi 

iránt. A globálisan, és egyben racionálisan gondolkodó admirálisok úgy vélték, hogy 

Etiópia miatt nem érdemes szakítani a hagyományos olasz barátsággal. Angliának 

nem voltak igazi érdekei a tengertől elzárt afrikai országban. Az Admiralitás első 

tengerészeti lordja, Sir Ernle Chatfield ezt írta 1935. szeptember 16-án: "Úgy hiszem 

(Abesszínia meghódítása) inkább a gyengeségüket fogja bizonyítani, mint az erejüket, 

és sokkal kétségbeesettebben fogják a barátságunkat keresni, mint ellenkezőleg. 

Valójában tragédia, hogy vezetőink belementek ebbe a viszályba Olaszországgal, 

amely ország a jövőben a legjobb barátunk lehetne, ahogy a múltban is az volt a 

Földközi-tengeren betöltött központi helyzetének köszönhetően."
68

 

Etiópiában nem léteztek komolyabb brit befektetések, Szudán és Egyiptom 

vízellátása kapcsán oly sokat emlegetett Tana-tó pedig nem ért meg egy háborút. Az 

Indiába és Szingapúrba vezető birodalmi útvonalat szintén nem fenyegette a 

korábbinál jobban Mussolini terjeszkedése. A brit tengeri stratégia szempontjából 

tehát teljesen közömbösnek bizonyult, hogy a tengerektől elzárt Abesszínia olasz 

kézre kerül vagy sem. Az Admiralitást soha sem vezérelték a Népszövetség eszméi; 

ezekért nem akart feláldozni egyetlen hadihajót, egyetlen tengerészt sem, akikre nagy 

szükség lehetett a két igazi ellenféllel, Németországgal és Japánnal szemben. 

Chatfield elkötelezett támogatója volt a flotta szingapúri kiküldésének. A legtöbb 

brit politikussal ellentétben a stratégiai kérdéseket globális dimenzióban szemlélte. 

Tudta, hogy egy Olaszország elleni háború a királyi haditengerészet zömét lekötné, és 

a kínálkozó alkalmat könnyen kiaknázhatja a sokkal komolyabb erőt képviselő Japán. 
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Az első tengerészeti lord minden döntést annak függvényében kezelt, hogy az milyen 

változást okozhat az Északi-tengeren, vagy a Távol-Keleten kialakult 

erőviszonyokban. Miközben Baldwin és Eden a háborút is megkockáztatta volna 

Etiópia függetlenségének fenntartásáért, Chatfield szemében Ausztrália, Új-Zéland és 

a keleti gyarmatok védelme egy pillanatra sem szorult háttérbe. A Whitehall 

politikusait lenyűgözte az olaszokkal szemben felvonultatott Royal Navy erőfölénye, 

miközben elfeledkeztek arról, hogy ezért gyakorlatilag ki kellett üríteni az Északi-

tengert és a tengerentúli állomáshelyeket.
69

 

A Brit Birodalom távol-keleti érdekeltségeinek védelme tartotta vissza az 

Admiralitást a mediterrán háború támogatásától, noha a királyi haditengerészetben 

nem akadt olyan tiszt, aki egy ilyen háború esetén kételkedett volna az angol 

győzelemben. A földközi-tengeri flottában uralkodó általános meggyőződésről 

tájékoztatott visszaemlékezéseiben Cunningham admirális, aki az etióp krízis során 

ellentengernagyi rangban vezette az Alexandriánál állomásozó rombolókat: "A 

földközi-tengeri flottánál számunkra nagyon egyszerű feladatnak tűnt megállítani 

(Mussolinit). A Szuezi-csatorna egyszerű lezárásával elvágtuk volna az Eritreában és 

máshol koncentrálódó hadseregeket az erősítésektől és az ellátmánytól. Igaz, egy 

ilyen drasztikus lépés háborúhoz vezethetett Olaszországgal, de a földközi-tengeri 

flotta magas morállal és hatékonysággal bírt, és nem félt az olasz hajóhaddal történő 

összecsapás következményeitől." 
70

 

Két tényező azonban alapos megfontolásra késztette a brit tengeri politika 

irányítóit. A harmincas évek elejétől különös gyorsasággal növekedett az olasz légierő 

(Regia Aeronautica), amely Máltától alig 150 kilométerre, Szicília szigetén 

rendelkezett számos jól kiépített repülőtérrel. Szicília, Pantelleria és Líbia irányából 

várható légitámadások aggodalmat keltettek a brit tengernagyokban. A földközi-

tengeri flotta fő támaszpontjának légvédelme katasztrofális állapotban volt 1935 

nyarán. Az ebből származó veszélyeket már 1933-ban felismerte Sir William Fisher 

admirális, aki 1932 és 1936 között a Máltán állomásozó hajóhad főparancsnokaként 

szolgált.
71

 Figyelmeztetései ellenére nem tettek semmit a sziget védelmi 

hiányosságainak enyhítése érdekében. A flotta nem rendelkezett megfelelő 

mennyiségű lőszerrel, különösen a légvédelmi ágyúkhoz felhasználható muníció 
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hiánya aggasztotta az Admiralitást. Ugyanakkor az olasz sajtó elképesztő adatokat 

közölt az olasz légierő hatalmas fölényéről, és Málta reménytelen helyzetéről.
72

 Nem 

véletlen tehát, hogy a földközi-tengeri flotta már a válság elején elhagyta máltai 

támaszpontját, és a légitámadásoktól védettebb Alexandriába hajózott. 

A másik fenyegetés a gyorsan növekvő olasz flotta képében jelentkezett, amely 

leginkább a könnyebb hajóosztályok terén jelentett fenyegetést a brit haditengerészeti 

erőkre.
73

 A feszített ütemű építési programoknak köszönhetően Róma a harmincas 

évek második felében rövid ideig a világ legnagyobb tengeralattjáró-állományát 

mondhatta magáénak. A Földközi-tenger szűk szorosai ideális vadászterepet 

biztosíthattak Mussolini búvárhajóinak a védtelen brit kereskedelmi hajózással 

szemben. A Mediterráneum veszélyessége ilyen szempontból már bebizonyosodott az 

első világháború során, amikor német és osztrák-magyar tengeralattjárók tették 

kockázatossá a térség hajózását.
74

  

A brit tengernagyok egyáltalán nem lelkesedtek a kormányzat és a sajtó harcias 

olaszellenes kijelentéseiért. Számukra nyilvánvalónak tűnt, hogy a hosszú pénzügyi 

elhanyagoltság után lassan magára találó Royal Navy nem engedheti meg magának 

hajók elvesztését egy stratégiai szempontból haszontalan ország miatt. Éppen 1935-

1936-ban indult meg a flottaépítési program, de az új egységek csak valamikor 1940 

körül állhattak szolgálatba. Az épülő hadihajókhoz növekvő számban kellett toborozni 

legénységet, az újoncok kiképzéséhez azonban idő, és főleg nem háborús állapot 

szükségeltett. 

A kibontakozó angol-olasz feszültség miatt az Admiralitásnak sürgősen egy új, 

jobban védelmezhető tengeri támaszpontot kellett találnia. A választás Egyiptom 

legnagyobb kikötővárosára, Alexandriára esett. Alexandria egyáltalán nem készült fel 

a királyi haditengerészet második legnagyobb flottájának ellátására. A kikötővárosra 

részben azért esett a választás, mert Máltától keletre egyszerűen nem találtak jobban 

felszerelt horgonyzóhelyet a hajóhad számára. Alexandria, mint a szükséghelyzetben 

legalkalmasabb kikötő, befogadta a térségben összpontosított brit flotta zömét. A 
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város ugyan nem esett teljesen kívül a Tobrukból és Rodoszról felszálló olasz 

bombázók hatósugarán, de előnyt jelentett, hogy az innen operáló angol flotta 

könnyen ellenőrzés alatt tarthatta a Szuezi-csatorna északi bejáratát és így elvághatta 

az Etiópiában harcoló olasz csapatok utánpótlási vonalát. Emellett a hagyományos, 

Szingapúr-központú brit tengeri stratégia is előnyben részesítette Alexandriát, hiszen 

a kikötőváros jóval közelebb feküdt a Távol-Kelethez, mint Gibraltár vagy Málta. Az 

itt koncentrált tengeri erőket szükség esetén gyorsabban át lehetett csoportosítani az 

Indiai-óceánra, így előnyös kiindulási pontul szolgálhatott a flotta szingapúri 

kiküldéséhez.
75

 

A nagy múltú kikötőváros Egyiptom első kereskedelmi központja volt, egyben 

Kairó után az ország második legnagyobb városa, bőséges és olcsó munkaerővel, 

hatalmas szén és kőolajtároló kapacitással, remek vasúti és közúti összeköttetéssel a 

deltával és a nyugati sivataggal. A Nílus delta északnyugati kapujában fekvő 

Alexandria volt az ország egyetlen jelentős kiviteli kikötője. Miután Egyiptom jóléte 

és gazdasága a külkereskedelmi forgalomtól függött, ezért aki ellenőrizte Alexandriát, 

az ellenőrizhette az egész országot. 

A kétségtelen előnyök mellett számos probléma vetődött fel Alexandriában, 

amelynek megoldása szinte megoldhatatlannak tűnt. Az első ilyen gond a kikötő 

zsúfoltsága volt. A város két kikötője közül a keletit csak kisebb halászhajók 

használhatták, a Nyugati-kikötő önmagában elegendő lehetett volna a teljes földközi-

tengeri flottának, de ugyanezt használták az egyiptomi külkereskedelmi forgalom 

lebonyolítására is. A kereskedelmi hajók gyakran okoztak torlódást, miközben 

egymást kerülgették. Ráadásul a civil forgalomban résztvevő hajók jó része 

gyúlékony olajjal vagy gyapottal volt megrakva, így egy esetleges tűzeset könnyen 

katasztrófát okozhatott a közelben horgonyzó, lőszerrel feltöltött hadihajók között. 

Fokozta a nehézségeket, hogy a parthoz nagyon közel helyezkedtek el az olajtárolásra 

szolgáló tartályok.
76

 

Aggasztotta a brit tengernagyokat a kikötőbe bevezető úgynevezett "nagy 

átjáró"(Great Pass) állapota. Itt az alig tíz méteres vízmélység ugyan lehetővé tette a 
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Royal Navy legnagyobb merülésű, Queen Elizabeth-osztályú csatahajóinak 

áthaladását, de egy esetleges harci sérüléssel, több ezer tonna tengervízzel 

megterhelve már nem használhatták az átjárót.
77

 

Talán még nagyobb gondot jelentett a megfelelő szárazdokk hiánya. Egyedül a 

Gabbari elővárosban 1899-ben megépített szárazdokk állt rendelkezésre, ez azonban 

csak az Arethusa-osztályú cirkálók javítását tette lehetővé, az ennél nagyobb 

hadihajók számára legközelebb csak Máltán és Szingapúrban volt kellő méretű 

szárazdokk.
78

  

Hosszú ideig nem volt kielégítő a lőszer és egyéb hadianyagok tárolása sem. Az 

Admiralitás rögtönzésre kényszerült, így gyapotraktárakat, istállókat, sőt egy régi 

templomot is átépítettek erre a célra. Speciálisan erre a célra kialakított hajókon 

tárolták a lőszer jelentős részét, de a túlzsúfoltság elkerülésére számos ilyen egységet 

a Szuezi-csatorna mellett lévő Nagy Keserű-tavon horgonyoztak le.  

A legnagyobb problémát a város elégtelen légvédelme jelentette. Az olasz-etióp 

válság kiéleződésekor Alexandriának nem volt egyetlen légvédelmi ágyúja sem.
79

 A 

líbiai Tobrukból és a Kis-Ázsia partjai előtt fekvő Rodoszról felszálló olasz bombázó 

repülőgépek elérhették a várost és az itt horgonyzó flottát. A brit vezérkar 1935 

augusztusában 12 darab légvédelmi ágyút küldött ki Egyiptomba, ezeknek a felét 

Alexandriánál helyezték el. Sokat javult a helyzet ezen a téren, ennek ellenére később, 

a második világháború kitörésekor a földközi-tengeri flotta parancsnoka szerint a 

kikötő védelme egy esetleges légitámadással szemben elégtelen volt.
80

 

A gondokat tovább szaporította a városban élő nagyszámú olasz problémája. 

Alexandria teljes lakossága 1937-ben 681.101 fő volt, ebből több mint 25.000 olasz.
81

 

A brit katonai vezetés tartott a kiterjedt itáliai kolónia tagjainak kémkedésétől és 

szabotázsakcióitól. A már említett Ausonia-eset során felmerült a szándékos 

károkozás lehetősége, de végül is nem történt olyan incidens, amelyet a Mussolinival 
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rokonszenvező helyi olasz lakosság tevékenységével kapcsolatba lehetett volna 

hozni.
82

 

Végül, de nem utolsósorban Alexandria egy hivatalosan független ország földjén 

feküdt. Nagy-Britannia 1922 februárjában megszüntette ugyan a protektorátust és 

papíron kinyilvánította Kairó függetlenségét, a valóságban továbbra is brit megszálló 

csapatok maradtak az országban. Egyiptom nem folytathatott igazán önálló 

külpolitikát, a Kairóban székelő angol főbiztos befolyásolta a belpolitikát, gyakran 

kieszközölte az uralkodónál a brit érdekeknek nem megfelelő miniszterelnök 

elmozdítását. Ez a látszatfüggetlenség mélyen sértette a harcos egyiptomi 

nacionalistákat, így nem véletlen, hogy London és Kairó viszonya a húszas években 

és a harmincas évek első felében feszült maradt.
83

 A brit tengerészeti vezérkar 

tisztában volt azzal, hogy a helyi arab nacionalistákkal szemben hosszú távon nehezen 

lehet Alexandria biztonságát szavatolni. 

A legtöbb probléma a megoldatlan közjogi helyzetéből adódott, mert a papíron 

független Egyiptom hivatalosan nem ismerte el a brit katonai jelenlétet.
84

 Ez az 

állapot minden nagyobb méretű kikötői beruházást megakadályozott. Szerencsére az 

olasz agressziótól megrettent egyiptomiak nem viselkedtek túlzottan ellenségesen a 

várost elözönlő angol tengerészekkel szemben, és nem került sor a korábban jellemző 

utcai összecsapásokra a helyiek és a brit fegyveres erők tagjai között. 

Alexandria zsúfoltságának enyhítésére számos hadihajót a szomszédos kikötőkben 

állomásoztattak, így Port Szaidnál egy csatahajót, néhány cirkálót és rombolót, míg 

Haifánál három cirkálót, rombolókat, valamint tengeralattjárókat.
85

 Miután 

Olaszország haditengerészeti erőket küldött a Vörös-tengerre, a helyi brit köteléket is 

arányosan megerősítették.
86

 

A brit felkészülés hiányosságai ellenére a tengernagyi hivatal nem mulasztotta el 

hangsúlyozni, hogy Olaszország általános pozíciója alapvetően gyenge volt. Az olasz 

külkereskedelmi forgalom háromnegyede zajlott tengeren át. Az összes forgalom 62 

%-a Gibraltáron, 3 %-a Szuezen és 11 %-a a Dardanellákon át érkezett Itáliába. A brit 

tengeri hatalom abban a kivételes helyzetben volt, hogy könnyedén lezárhatta 
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mindhárom kijáratot, így Mussolini gazdasági mozgásterét minimálisra csökkenthette. 

Olaszország egy Angliával vívott konfliktus esetén gyakorlatilag a Földközi-tenger 

foglyává vált. 

A brit flottafelvonulás nem riasztotta el Mussolinit a támadástól, és 1935 

októberében kitört az olasz-etióp háború.
87

 A konfliktus nyomán a Népszövetség 

elítélte Olaszországot mint agresszort, majd részleges szankciókat szavazott meg. A 

szavazás során Róma ellenszavazata mellett csak Magyarország, Ausztria és Albánia 

tartózkodott.
88

 Az olajszankció meghozatalára azonban nem vállalkoztak Genfben. A 

kérdés megtárgyalására külön szakértői bizottságot állítottak fel, amely csak 1936. 

február 12-én készült el a munkával. Az olajellátás megszűnése lehetetlen helyzetbe 

hozta volna az Afrikában küzdő olasz csapatokat, ilyen módon döntő szerepet 

játszhatott a háború kimenetelében. Miután Mussolini az ország teljes üzemanyag-

szükségletét külföldről szerezte be, így az olajforrások elzárása a gazdasági élet teljes 

összeomlásához vezethetett.  

Az afrikai háború miatt Olaszország olajszükséglete meredeken emelkedett, annak 

ellenére, hogy a civil fogyasztást szigorúan korlátozták. A szakértői bizottság 1935 

folyamán 3.809.000 tonnára becsülte Olaszország teljes üzemanyagigényét. A 

kereskedelmi partnerek földrajzi elhelyezkedése alapján a stratégiai fontosságú cikk 

behozatala szinte csak tengeri úton történhetett. A román és az orosz mezőkről érkező 

olaj szállítása ugyan megoldható lett volna vasúton, de ez rendkívül drágának 

ígérkezett. A Fekete-tenger környékéről érkező olaj tette ki a teljes mennyiség több 

mint felét, így érthető a Dardanellák és a Boszporusz stratégiai jelentősége Róma 

számára. Az Admiralitás szintén tisztában volt a tengerszorosok felbecsülhetetlen 

értékével, ezért igyekezett mind Törökországot, mind Görögországot megnyerni egy 

olaszellenes védelmi együttműködéshez. 

Az olajszankciók legnagyobb akadályát az Egyesült Államok jelentette. Ez a 

hatalom nem tartozott a Népszövetséghez, így a Genfben hozott döntésekhez a 

legcsekélyebb formában sem kellett igazodnia. A világ legnagyobb olajtermelőjeként 
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könnyedén megtorpedózhatta a nemzetközi közösség egységes fellépését az 

agresszorral szemben.
89

 Nem szabad elfelejteni, hogy ekkor sem Németország, sem 

Japán nem tagja már a Népszövetségnek, tehát közvetett úton nem volt akadálya Itália 

ellátásának. A bizottsági jelentés világossá tette, hogy az olajszankciók bevezetése 

csak megnehezítené és megdrágítaná az üzemanyag eljutását az afrikai frontra, de a 

háború folytatását nem tenné lehetetlenné. 

Az etiópiai olasz agresszió megakadályozására az olajszankció mellett a Szuezi-

csatorna lezárása tűnt a legegyszerűbb megoldásnak. Ez a vízi út jelentette az egyetlen 

ésszerű kapcsolatot az olasz kikötők és az Eritreában és Szomáliában összevont 

csapatok között. Lezárása esetén a Nápoly-Masszava távolság Afrika déli csücskének 

megkerülésével ötszörösére növekedett volna. Ilyen körülmények között a szegény, 

megfelelő tartalékokkal nem rendelkező Olaszország képtelen lett volna az 

abesszíniai hadműveletek folytatására. 

A Szuezi-csatorna esetleges lezárására az angol alsóházban már 1935 májusában 

javaslat született.
90

 Mussolini az afrikai hadműveletek megindulása előtti napon 

megerősítette, hogy ez a barátságtalan gesztus egyet jelentene a háborúval.
91

 A vízi út 

blokádja nem válhatott Anglia egyoldalú akciójává, mivel az 1888-as 

konstantinápolyi konvenció kimondta, hogy a csatornát sem békében, sem háborúban 

nem lehet egyetlen állam kereskedelmi és hadihajói elől elzárni.
92

 Az 1888-as 

megállapodás a csatorna védelmével Törökországot bízta meg, ez a jogkör az 1920-as 

sévres-i béke után Angliára szállt.
93

 London kezét tehát kötötte egy nemzetközi 

egyezmény, de ez önmagában még nem elegendő magyarázat arra, miért nem hajtotta 

végre a csatorna lezárását. Valószínűleg bizonyos mértékben hatott Mussolini háborús 

fenyegetőzése. A tengerészeti vezérkar szívesen hivatkozott a várható veszteségekre, 

ezért hevesen ellenezte a lépés megtételét. Másrészt a Csatorna Társaság 

részvényeinek többsége francia tulajdonban volt és csak 44 százaléka felett gyakorolt 
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ellenőrzési jogot a brit államkincstár. A társaság Párizsban bejegyzett 

magánvállalkozásként működött, üzletvezetésében a francia tőke játszotta a vezető 

szerepet. Mint minden profitorientált vállalkozás, a Csatorna Társaság sem akart 

lemondani az olasz csapatok átkeléséből származó busás haszonról.
94

 

A francia kormány nem akarta végleges kenyértörésre vinni a dolgot 

Mussolinivel, mert számítottak az olasz hadosztályok erejére a gyorsan erősödő 

Németországgal szemben. Laval számára az etióp viszály csak kellemetlen afférnak 

tűnt, amely elterelte a figyelmet a német veszélyről. Miután a francia külügyminiszter 

elutasította a csatorna lezárásának lehetőségét, a londoni kormány október 18-án 

hivatalosan bejelentette, hogy Anglia sem folyamodik ehhez az eszközhöz. 

A hivatalos olasz haditengerészeti körök szerint a flotta mentette meg Mussolini 

etiópiai vállalkozását, mivel puszta létével túlzottan kockázatossá tette Anglia támadó 

szándékát.
95

 Az olasz hadiflotta stratégiája a válság során egyértelműen védekező 

jellegű volt, az erőket az anyaország körüli vizeken koncentrálták. A korlátozott 

támadó hadműveleteket kizárólag könnyű egységekkel kívánták végrehajtani, míg a 

nagyobb egységeket nem merték kockáztatni az angol túlerővel szemben. Jellemző, 

hogy meg sem próbálták az Itália és Kelet-Afrika közötti útvonalon haladó, 

létfontosságú utánpótlással megrakott szállítóhajók kísérettel való ellátását.
96

 

A válság során elmélyült a francia és az angol haditengerészet közötti 

együttműködés. A két ország tengernagyi hivatalának képviselői 1935. október 30-án 

Londonban tartottak megbeszélést, amely során a francia fél felajánlotta Anglia 

számára Bizerta és Toulon hadikikötőinek szabad használatát, amennyiben 

ténylegesen harcra kerül sor az olaszokkal. Ugyanakkor a franciák számos 

nehézséggel néztek szembe, és ezeknek nyomatékosan hangot adtak. Az 1935 januári 

olasz-francia, és a júniusi angol-német egyezmény óta flottájuk nagy részét 

átcsoportosították a La Manche-ra, hogy válaszoljanak a német haditengerészet 

kihívására. A franciák arra kérték az Admiralitást, hogy hadihajóival fedezze az 
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Észak-Afrika és Marseille között a gyarmati hadsereget szállító konvojokat. Chatfield 

természetesen megígérte a segítséget, mert így biztosíthatta, hogy Nagy-Britannia ne 

egyedül viselje az esetleges háború terhét.
97

 

A további tengerészeti tárgyalásokon kiderült, hogy a francia admiralitás teljes 

mértékben hajlandó együttműködni az angolokkal. Az újabb megbeszéléseken 

sikerült az alapvető stratégiai célkitűzéseket megjelölni. A franciák vállalták a nyugati 

medence tengerészeti felügyeletét a Gibraltár körüli zóna kivételével. Ez utóbbi 

terület és a keleti medence a brit flotta működési területe maradt. A Royal Navy 

használhatta Toulont mint javítóbázist, Bizertát pedig mint üzemanyag-felvevő 

állomást. Az ígéretes eredmények ellenére a párizsi kormány nem igazán lelkesedett a 

szorosabb, magasabb szinten folytatódó vezérkari egyeztetésért. A franciák nem 

kívántak bonyodalmat déli határaik mentén és ebben a politikai vezetés mellett a 

szárazföldi és a légi vezérkar is egyetértett. A francia és angol politikai vezetés 

Mussolinit területi engedményekkel igyekezett megbékíteni, ezáltal megmenteni a 

Népszövetség tekintélyét és biztosítani Róma barátságát. Laval francia és Hoare angol 

külügyminiszter tervezete, amely területi engedményekkel kívánta kielégíteni 

Mussolinit Etiópiában, azt a célt szolgálta, hogy Olaszország mielőbb kerüljön ki a 

potenciális ellenfelek köréből. A tervet elvben Mussolini és a fasiszta nagytanács is 

elfogadta, azonban a francia újságok idő előtt kiszivárogtatták, így nem lett belőle 

semmi.
98

 A Laval-Hoare-féle béketerv 1935 decemberi kudarca után már nem volt 

több esély Etiópia megmentésére, így a nem túl sok meggyőződéssel tartott angol-

francia katonai megbeszélések végül is nem hoztak eredményt. 

Az események 1936. március 7-én váratlan fordulatot vettek, miután Hitler 

csapatai bevonultak a demilitarizált Rajna-vidékre. A német akció érthető 

aggodalommal töltötte el a brit tengeri stratégia tervezőit. Németország fellépése egy 

új konfliktus lehetőségét hordozta magában, immár az angol partok előtt, az Északi-

tengeren. Az egyesített vezérkar március 19-én átfogó jelentésben vázolta fel a 

megváltozott helyzetet. Most derült ki, hogy a királyi haditengerészet ereje nem 

elegendő két válsághelyzet egyidejű kezelésére. A brit flotta nagyobb része még 

mindig a mediterrán kikötőkben vesztegelt, mialatt a honi vizek gyakorlatilag üresen 
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álltak, kitéve egy esetleges ellenséges támadásnak.
99

 Az anyaország körül csak 

nagyon kevés hadihajót lehetett azonnal harcképes állapotba helyezni az 

Olaszországgal szemben felvonultatott erők jelentős csökkentése nélkül. Az olasz-

etióp háború miatt Anglia partjai megfelelő védelem nélkül maradtak. Az Északi-

tengeren az adott helyzetben rendelkezésre álló hajók számát az Admiralitás annyira 

kevésnek találta, hogy a németekkel vívott háború esetén a Royal Navy nem védhette 

meg az anyaországot és az atlanti hajózási útvonalakat.  

A brit tengernagyok számítottak az első világháború eseményeinek 

megismétlődésére, és féltették a szigetország ellátásában létfontosságú tengeri 

utánpótlási vonalakat a német tengeralattjárók és repülőgépek támadásaitól. A brit 

admirálisok hangsúlyozták, hogy angol-német háború esetén csak a 

Mediterráneumban koncentrált egységek hazahívásával lehet Nagy-Britannia 

biztonságát megfelelően szavatolni. A vezérkar ezért sürgette az Olaszországgal 

szembeni flottademonstráció mielőbbi megszüntetését, hogy a felszabaduló 

egységeket a fenyegetett hazai kikötőkbe rendeljék.
100

 Valóban aggasztónak tűnt, 

hogy a haditengerészet nagyobb részét már nyolc hónapja készültségben 

állomásoztatták, az anyaországtól több mint 5.000 kilométerre. A legénység 

türelmetlenül várta a régóta áhított eltávozást, a túlzsúfolt levantei kikötőkben 

ráadásul reménytelennek tűnt a normális kiképzés és gyakorlatozás. Chatfield szerint 

a honi flotta egységeit mielőbb a hazai bázisokra, a normális méretűre csökkentett 

földközi-tengeri flottát pedig Máltára kell irányítani.
101

 

Időközben május 5-én az olasz csapatok bevonultak Addisz Abebába és ezzel az 

etióp függetlenség ügye megpecsételődött. Hailé Szelasszié Dzsibutiba menekült, 

majd az Enterprise brit cirkálón elhagyta Afrikát.
102

 Mussolini győzelmével és a 

német veszély kiéleződésével egyre inkább talaját vesztette a szankciós politika. A 

franciák soha sem lelkesedtek a Rómát kirekesztő határozatokért, az olasz kormány 
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pedig a szankciók azonnali feloldásától tette függővé a locarnói szerződésből (vagyis 

Németország nyugati határainak garantálásából) származó kötelezettségeinek a 

teljesítését. A németektől rettegő Párizsra hatott ez a fenyegetés: 1936. július 15-én a 

szankciókat feloldották. 

Eden már június 18-án bejelentette, hogy a szankciókat fel kell függeszteni. A 

feszültség csökkenésével lehetőség nyílt a mediterrán erőösszpontosítás 

megszüntetésére. A brit tengernagyi hivatal június 19-én megtáviratozta 

Alexandriába, hogy a Földközi-tengeren és Ádennél állomásozó egységek 

visszatérhetnek normális, "békebeli" állomáshelyeikre. Július elején megszűnt a 

hatalmas brit flottakoncentráció a Mediterráneum keleti felében.
103

 A földközi-tengeri 

flotta hajói visszatértek a tíz hónappal korábban elhagyott Máltára. Ezzel az etiópiai 

válsághelyzet befejeződött a királyi haditengerészet számára. A krízis végeredménye 

azonban lesújtó volt az angol külpolitika szempontjából, mivel Nagy-Britannia sem 

Etiópia függetlenségét, sem Olaszország barátságát nem tudta biztosítani. 

A válság alapvetően megváltoztatta a Földközi-tenger szerepét a brit tengeri 

stratégiában. 1935 előtt a nyugalmas dél-európai vizeket csak keletre tartó 

útvonalként, illetve ideális gyakorlatozási terepként kezelte az Admiralitás. A 

bekövetkezett változásról így nyilatkozott Alan Crosland Graham fregattkapitány az 

1936-os haditengerészeti költségvetés alsóházi vitájában: "Korábban az egész 

Mediterráneumra úgy tekintettünk, mint biztonságos, központi és kulcshelyzetben lévő 

térségre, ahonnan szükség esetén a brit flottát mind nyugatra az Atlanti-óceán és az 

Északi-tenger felé, mind keletre az Indiai- és a Csendes-óceán felé ki lehetett küldeni. 

A Mediterráneum az egész óceáni pozíciónk legfontosabb összetartó tengelye, és akár 

az Északi-tengeren, akár a Távol-Keleten kerülünk konfliktusba, a Földközi-tengeren 

áthaladó kommunikációs vonalainkat feltétlenül biztonságossá kell tenni. De mit 

láthatunk ma? A mostani olasz-abesszin válság nem az olasz flotta miatt súlyos 

számunkra, hanem mert megmutatta a 80.000 mérföld hosszúságú tengeri 

útvonalaink, köztük a legfontosabb mediterráneumi, nyilvánvaló sebezhetőségét."
104
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Olaszország ellenséges magatartása miatt a nagy csatahajókból álló hajóhad 

tervezett szingapúri kiküldése rendkívüli módon megnehezült. A feszült földközi-

tengeri helyzet arra kényszerítette az Admiralitást, hogy alternatív, a Szuezi-csatornát 

elkerülő útvonalat keressen. A Brit Birodalom földrajzi adottságaiból következett, 

hogy az Indiai-óceán elérését Afrika megkerülésével is megoldhatták. A Birodalmi 

Védelmi Bizottság (Committee of Imperial Defence) 1934 óta foglalkozott ezzel a 

lehetőséggel.
105

 A hagyományos, Vasco da Gama által felderített fokföldi útvonal az 

etiópiai konfliktus során egyre több teret kapott a tengerészeti vezérkar terveiben. Bár 

több mint 7.000 kilométerrel megnövelte a Portsmouth-Szingapúr távolságot, azonban 

kívül esett az olasz tengeralattjárók és repülőgépek hatósugarán. Kézenfekvőnek tűnt, 

hogy Afrika déli csücskéhez vezényeljék a Mediterráneumot használó brit 

kereskedelmi hajókat, ahogyan ez az első világháborúban is történt. Az Admiralitás 

ezért tett intézkedéseket a Fokváros melletti Simonstown, és a nyugat-afrikai 

Freetown korszerűsítésére, a légvédelem, valamint az olajtároló-kapacitás növelésére. 

A Földközi-tenger veszélyességét számos kortárs katonai szakértő hangsúlyozta. 

Olaszország növekvő katonai ereje, a térség földrajzi viszonyai, a rohamos 

technológiai fejlődés valóban nem kedvezett a brit védelmi politikának. Liddel Hart, a 

neves angol katonai szakértő már 1925-ben így írt erről: "Amikor a tengeralattjáró-

veszélyhez társul a légitámadások potenciális hatása a szűk tengerek hajózása ellen, a 

britek számára itt lesz az idő, hogy ráébredjenek, ilyen háború esetén a Földközi-

tenger alkalmatlanná válik az áthaladásra és ezt a fontos artériát fel kell adni. Így a 

haditengerészeti és légi technológia fejlődésével a Szuezi-csatorna stratégiai 

előnyeinek nagy része elveszik. Egy ilyen háborúban arra kényszerülünk, hogy 

lezárjuk a mediterrán útvonalat és birodalmi kommunikációs vonalainkat a 

Jóreménység fokához tereljük."
106

 

A húszas-harmincas években kialakult úgynevezett "Cape"-iskola előnyben 

részesítette a hosszabb, de biztonságosabb, Jóreménység fokának megkerülésével járó 

útvonalat.
107

 Szerintük a mediterrán térséget teljes egészében fel kell adni a sokkal 
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értékesebb távol-keleti pozíciók védelme érdekében, és a brit flottának csak a 

beltenger két bejáratát szükséges őriznie. Gibraltár és Szuez viszonylag csekély 

erőkkel végrehajtandó védelmével egy időben a mediterrán hajóforgalmat 

Fokvároshoz szándékoztak eltéríteni. Emellett igyekeztek kisebbíteni a 

Mediterráneumnak nemcsak a stratégiai, hanem a gazdasági jelentőségét is. 

Kimutatták, hogy a stratégiailag oly fontos kőolajnak alig több mint 20 százaléka 

érkezett a Szuezi-csatornán át. Nagy-Britannia 1937-es élelmiszer-és 

nyersanyagimportjának mindössze 11 százalékát szolgáltatták a mediterrán országok, 

ráadásul főleg olyan termékeket, amelyek nem számítottak alapvető és 

nélkülözhetetlen cikkeknek (gyümölcs, dohány, olívaolaj).
108

 

Az alternatív, Afrikát megkerülő útvonalat előnyben részesítő elképzelésekkel 

Churchill határozottan szembeszállt, mivel úgy érezte, hogy a jövőbeni európai 

háború kimenetelét csak a mediterrán vizeken kiharcolt vitathatatlan brit tengeri 

fölény befolyásolhatja. "Manapság van egy nézet, amely szerint <a Mediterráneum 

mindkét bejáratát le kell pecsételni>, és zárt tengerré kell változtatni. Ez a politika 

remélhetőleg visszautasításra talál az Admiralitáson…Háború esetén a Földközi-

tenger uralmának megszerzése és megtartása a flotta fő feladata. Ha egyszer ezt 

elértük, akkor ez hatással lesz az összes európai szárazföldi hadseregre az észak-

afrikai partokon. E csapatokat a Mediterráneum ellenőrzésének köszönhetően 

korlátlanul el lehet látni utánpótlással és erősítésekkel."
109

 

A Földközi-tenger "lepecsételése" egyfajta olasz Mare Nostrummá változtathatta a 

Mediterráneumot. Az Admiralitás nem osztotta a "Cape"-iskola elképzeléseit, 

Chatfield ellenezte a flotta tartós lekötését a beltengeren, de ugyanakkor előre látta a 

teljes brit kivonulás negatív politikai és katonai következményeit is, amelyek 

megrendítették volna Britannia nagyhatalmi helyzetét a Mediterráneumban és a 

Közel-Keleten. 1935 után Olaszország ellenséges magatartása miatt számítani lehetett 

a mediterrán útvonal hosszabb-rövidebb ideig tartó lezárulására, ezért gyorsították fel 

az afrikai Freetown és Simonstown tengerészeti támaszpontok építését. 

Az abesszíniai válság élesen megvilágította Nagy-Britannia katonai erőtlenségét a 

Mediterráneumban. Az Admiralitás vezetői tisztában voltak azzal, hogy a Royal Navy 

 
a Földközi-tengert, és a brit flottát a beltenger kijáratainál, Gibraltárnál és Ádennél összpontosítsák. 
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1935-ös állapota nem tesz lehetővé komoly áldozatokkal járó földközi-tengeri 

háborút. Mussolini hatalmas tengeralattjáró-flottája és légi hadereje komoly gondot 

okozhatott a Mediterráneum vagy a Vörös-tenger szűk szorosaiban. Tény azonban, 

hogy a korabeli katonai szakértők túlbecsülték Itália valóságos lehetőségeit és 

képességeit.
110

 A második világháború későbbi eseményei látványosan 

bebizonyították, hogy az olasz haderők impozáns számadatai mögött elavult 

haditechnika, alacsony hatékonyság és nem megfelelő harci szellem rejtőzött. 

Természetesen ez nem volt ilyen nyilvánvaló 1935-ben és 1936-ban, amikor a hosszú 

elhanyagoltság miatt a brit fegyveres erők is szánalmas képet mutattak. 

Az angol tengeri stratégia formálói ezért minden eszközzel igyekeztek meggátolni 

az összecsapást. Az admirálisok a külpolitika irányítóit is a tárgyalásos megoldások 

keresésére sarkallták, tekintet nélkül Anglia presztízsveszteségére. A tengerészeti 

vezérkar megújuló erőfeszítéseket tett, hogy a potenciális ellenségek számát 

csökkentse. A Whitehall vezetői az egyre kellemetlenebbé váló olasz-angol feszültség 

és szembenállás megszüntetése érdekében szívesen hallgattak a tengernagyi hivatal 

aggodalmaskodó jelentéseire. Így válik érthetővé, miért bátorította az Admiralitás a 

brit kormányzatot a Mussolini irányában kifejtett ellentmondásos politika követésére. 

Ilyen módon az angol tengerészeti vezérkar fontos szerephez jutott a mediterrán 

megbékéltetési politika kialakításában. 

Mussolini afrikai akciója pozitív következményekkel is járt: megkönnyítette a 

három brit haderőnem számára oly fontos pénzügyi források parlamenti 

megszavaztatását.
111

 A Royal Navyre szánt rendes kiadásokat az 1935-36-os közel 61 

millióról a következő évben mintegy 81 millió fontra növelték. Az első világháború 

óta az első komolyabb védelmi költségvetés-növekedést tartalmazó Fehér Könyvet 

1935 márciusában még kemény parlamenti küzdelemben és a közvélemény 

ellenkezése közepette fogadták el. Az abesszíniai háborút követően a londoni 

törvényhozás gyakorlatilag minden vita nélkül elfogadta a lassan a csillagos égig 

emelkedő tengerészeti költségvetéseket.
112

 Végeredményben az etiópiai háború 
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felrázta a túlzott katonai kiadásoktól irtózó, alapvetően pacifista angol közvéleményt 

és szabad út nyílt az újrafegyverkezéshez. 

A látszólag győztes Olaszország hosszabb távon valójában inkább meggyengülve 

került ki a konfliktusból. Itália gyenge gazdasága még rövid távon sem 

versenyezhetett a Brit Birodalom óriási erőforrásaival. 1935 előtt, amikor Anglia a 

legkevesebbet költötte a hadiflottájára, a brit tengerészeti kiadások négyszeresen 

haladták meg az olaszt. 1938-ban a szigetország parlamentje 123 millió font összeget 

szavazott meg a hadiflottára, ezzel szemben Mussolini alig 20 millió fontnyi összeget 

tudott áldozni saját haditengerészetére.
113

 Itália gazdasága kis híján belerokkant az 

afrikai kalandba. Az aranykészletek elfogytak, a hadműveletek kiürítették az 

államkincstárat. Etiópia teljes pacifikációja hatalmas terhet rótt az amúgy is gyenge 

gazdaságú országra.
114

 Addisz Abeba elfoglalását követően óriási gyarmati hadsereget 

tartottak az új gyarmaton, mert az etióp lakosság gerillaháborút folytatott a 

megszállók ellen.
115

 A kelet-afrikai területeket a Szuezi-csatornán át kellett ellátni, 

1936-ban 400.000 katona és 200.000 munkás, 1937-ben pedig 300.000 katona 

használta a vízi utat. Olaszország függése a brit ellenőrzés alatti csatornától rendkívül 

sebezhetővé tette Mussolini stratégiai helyzetét.
116

 Az angol földközi-tengeri flotta 

bármikor elvághatta az afrikai olasz utánpótlási útvonalakat, és kapitulációra 

kényszeríthette az Abesszíniában állomásozó negyedmilliós hadsereget. A 

hihetetlenül elmaradott Etiópia gazdasági felvirágoztatásához rengeteg pénzre, 

nyugodt belső és nemzetközi viszonyokra lett volna szükség, a harmincas évek 

második felében azonban ezek egyike sem adatott meg az "Imperium Romanumot" 

építő Mussolininek. Eden találó szavaival: "Az Olaszországot sújtó összes szankció 

közül a legsúlyosabb maga Abesszínia volt."
117
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2.4. Az Admiralitás és a Közel-Kelet 

 

A Szuezi-csatorna és Egyiptom kiemelkedő szerepet játszott az olasz-etióp 

háború során. Mind Angliának, mind Olaszországnak létérdeke volt a keletre tartó 

vízi út szabad használata, ezért nem volt közömbös, hogy melyik hatalom uralja, 

illetve befolyásolja Nílus-parti országot. Egyiptom 1882 óta tartó brit megszállása az 

ország arab lakosságának heves ellenállásába ütközött. Kairó ellenezte területének 

katonai felhasználását egy idegen birodalom védelmének ürügyén, és Nagy-Britannia 

egyáltalán nem örvendett népszerűségnek a helyi lakosság körében. 1919 után számos 

angolellenes megmozdulásra került sor, míg végül 1922-ben megadták a 

függetlenséget Egyiptomnak.
118

  

Az etióp háborúból eredeztethető számos probléma mellett egy fejlemény 

előnyösen befolyásolta Britannia mediterrán hatalmi helyzetét. Abesszínia 

meghódítása után, az olasz agressziótól megrettent egyiptomi nacionalisták 

hajlandónak mutatkoztak engedményekre, így 1936. augusztus 26-án létrejött az 

angol-egyiptomi szerződés.
119

 Kairó 1882 óta első ízben ismerte el hivatalosan a brit 

csapatok jelenlétét és gyakorlatilag szövetségesi viszonyt alakított ki Angliával. Az új 

király, Faruk, angol nevelésben részesült és nem állt szándékában a brit befolyást 

olaszra felcserélni. A nacionalista arab politikusok a két rossz közül a kevésbé rosszat 

választották, amikor hozzájárultak, hogy az angol csapatok további húsz évig az 

országban maradhassanak. Békeidőben maximálisan 10.000 főnyi szárazföldi 

katonaság tartózkodhatott Egyiptomban, ezen kívül bizonyos számú légi személyzet 

és kisegítő alakulat. Nagy-Britannia jogot nyert, hogy háborús veszély esetén a fent 

említett erőknél nagyobb csapatkontingenseket állomásoztasson Egyiptomban, míg a 

kairói kormány kötelezettséget vállalt a deltavidék közlekedési hálózatának önerőből 

történő fejlesztésére.
120

 

Nagyon fontos eleme az egyezménynek, hogy a brit erőket a Szuezi-csatorna 

körzetében koncentrálták, ahol egy pontosan körülhatárolt területet kaptak 

támaszpontok, raktárak, repülőterek kiépítésére és hadgyakorlatok végzésére. Az így 
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kialakított Csatorna Övezet egészen 1956-ig a közel-keleti brit jelenlét sarokpontja 

maradt. Az egyezmény szerint Kairót négy, Alexandriát nyolc éven belül ki kellett 

Londonnak ürítenie, így a királyi haditengerészet 1944 augusztusáig gyakorlatilag 

korlátozás nélkül használhatta a kikötővárost. E tény jelentősége igazán a második 

világháború eseményeinek fényében érthető meg.
121

 

Az egyezmény tipikus kompromisszumos megoldást jelentett Anglia és 

Egyiptom hosszan elhúzódó viszályára. Biztosította a stratégiai fontosságú közel-

keleti ország szuverenitását (ezt bizonyítja, hogy Sir Miles Wedderburn Lampson 

főbiztos 1936-tól már nagyköveti minőségben tevékenykedett), és bár mindkét 

államban bírálták bizonyos pontjait, alapjában véve egy időre elsimította az 

ellentéteket. Nagy-Britannia egy viszonylag biztos, forrongástól mentes támaszpontot 

nyert és sikerült bizonyos időre legalább az egyiptomi nacionalizmussal szemben 

biztosítani a Szuezi-csatornát. 

A csatorna stabil egyiptomi hátországának megteremtését nemcsak az olasz 

veszély tette szükségszerűvé, hanem az 1936 májusától Palesztinában kirobbanó 

zavargások is.
122

 Palesztina 1917-18-as brit megszállása a Szuezi-csatorna 

hatékonyabb ázsiai védelmét szolgálta. Az angol mandátum alá került terület a húszas 

években és a harmincas évek első felében sok zsidó bevándorlót fogadott, az etnikai 

viszonyok megváltozása az arab többség ellenérzését váltotta ki. A náci 

Németországban meginduló antiszemita hullám hatására 1933 és 1936 között 

tömegesen áramlott be a zsidó népesség az 1917-ben Balfour brit külügyminiszter 

által zsidó nemzeti otthonnak kinevezett területre. Az arab többség tüntetésekkel, 

általános sztrájkkal és zavargásokkal válaszolt a zsidóság térnyerésére. A két etnikum 

közötti súlyos összecsapások 1936 és 1939 között meggyengítették Nagy-Britannia 

közel-keleti helyzetét, mert az arab államok elítélték Londonnak a probléma 

megoldásában tanúsított tehetetlenségét. 

Mivel a közel-keleti angol légi-és szárazföldi erők még a haditengerészetnél is 

elhanyagoltabb állapotban volt, a palesztinai arab felkelés kezdeti időszakában nagy 
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szerep hárult a térségben lévő brit hadihajókra. Megfelelő szárazföldi egységek 

hiányában kezdetben a Royal Navy feladata volt a rend fenntartása, a 

tengerészgyalogságot csak az Angliából és Egyiptomból érkező erősítések 

megérkezése után lehetett Palesztinából kivonni.
123

 

Az arab általános sztrájk összeomlása ellenére a forrongás nem szűnt meg 

Palesztinában, ezért Haifa kikötőjében továbbra is jelentékeny angol flottakötelék 

maradt egészen az arab felkelés 1939-es leveréséig. Málta pótlásaként több terv 

készült a jó adottságokkal rendelkező város állandó tengerészeti támaszponttá 

alakításáról. Az 1929-1933-ban kiépített nagyszerű haifai kikötő mindössze 300 

kilométerre feküdt Port Szaidtól, ez a tény, valamint az iraki olajmezőkről ide érkező 

vezeték a flotta ideális bázisává avathatta.
124

 A "Közel-Kelet Szingapúrjának" 

vonzerejét a palesztinai zavargások azonban erősen csökkentették, ráadásul a 

támaszpont további kiépítése hatalmas anyagi áldozatba került volna. Nehezítette a 

kikötőváros szárazföld felőli védelmét, hogy alig több mint 30 kilométerre feküdt a 

szíriai határtól. Haifa kevéssé előnyös védelmi helyzetéből következett, hogy az 

etiópiai válság során inkább cirkálókat, rombolókat, és tengeralattjárókat fogadott, az 

ennél nagyobb egységek inkább Alexandriát használták. 

Az olasz birtokban lévő Dodekanészosz-szigetek közelsége miatt Haifa 

érzékenynek bizonyult egy esetleges légitámadással szemben. Ebből a szempontból 

még rosszabb helyzetben volt az Admiralitás terveiben szintén gyakran felbukkanó 

Ciprus.
125

 A sziget kiépítése ellen szólt, hogy még a haifai kikötőhöz hasonló 

létesítményekkel sem rendelkezett. Tovább bonyolította a helyzetet a görög ciprióták 

régi kívánsága, a Görögörszággal történő egyesülés. A brit parlamenti vitákban szóba 

került a máltai támaszpont Ciprusra költöztetése, de az Admiralitás a nyilvánosság 
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előtt többször tagadta, hogy bármilyen terv készült volna Málta feladására.
126

 Ciprus a 

keletre tartó birodalmi légi járatok fontos csomópontja volt, mivel csak egy órányi 

repülőútra helyezkedett el Palesztinától, és hat órányira Kairótól. Az 1925-ben brit 

koronagyarmattá nyilvánított sziget fekvése révén egyszerre ellenőrizte a csatorna 

északi bejáratát, felügyelte az egész levantei térséget és kontroll alatt tartotta az 

olaszok Rodoszon és Léroszon berendezett támaszpontjait.
 127

 1935 nyarán az angol 

felsőházban már felvetődött Famagusta kikötőjének átalakítása, mintegy félmillió 

fontos költséggel.
128

 Miután az egyiptomiak barátságát hosszú távon egyáltalán nem 

lehetett garantálni, Famagusta tengerészeti bázissá alakítása biztonságos alternatívát 

jelenthetett Alexandriával szemben. Komoly érvként merült fel, hogy Cipruson sokkal 

kisebb lehetősége volt az ellenséges szabotázsnak, mind a tekintélyes olasz 

közösséggel rendelkező egyiptomi kikötővárosban. Az angol alsóházban Famagusta 

megfelelő tengeri támaszponttá alakításának költségeit 1936 tavaszán már egymillió 

fontra becsülték.
129

 Az olasz-etióp háborút követően komoly tervek születtek a ciprusi 

tengeri támaszpont létrehozására, azonban a fokozatosan 25 millió fontra emelkedő 

várható költségek és a hosszú, tíz évesre becsült építési periódus hatására 1937 

áprilisában a ciprusi bázis kérdése lekerült a napirendről.
130

 

A levantei brit támaszpontok problémája nem oldódott meg a második 

világháború kitöréséig, holott a flotta üzemanyag-ellátása miatt a Mediterráneum 

keleti medencéje éppen ekkor kezdett igazán felértékelődni. A szinte kimeríthetetlen 

mennyiségben fellelhető olaj jelentősen növelte a Közel-Kelet gazdasági és stratégiai 

értékét. Az Admiralitás a technológiai fejlődés úttörőjeként 1909 óta épített 

olajtüzelésű rombolókat, és 1912-ben megrendelte a világ első olajjal hajtott 

csatahajóit, a Queen Elizabeth-osztályt.
131

 Az új üzemanyag mintegy 40 %-kal 
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növelte a hadihajók hatótávolságát és jelentősen csökkentette a hajók feltöltésének 

idejét. Churchill, mint az Admiralitás első lordja (1912-1915) oroszlánrészt vállalt az 

Anglo-Persian olajtársaság részvényeinek 51 százalékának felvásárlásában és így 

biztosította a Royal Navy olcsó és folyamatos, Közel-Keletről történő üzemanyag-

ellátását.
132

  

Az angol részesedés a közel-keleti olajtermelésben a harmincas években végig 

magas maradt, 1939-ben majdnem 80 százalékot tett ki. Az iraki olajmezőkről 

Haifába megépített kis kapacitású brit olajvezetéket közvetlenül érintő zavargások és 

szabotázsakciók csak mérsékelten vetették vissza a térség olajkereskedelmét. Anglia 

komoly közel-keleti olajérdekeltsége ellenére a Szuezen át érkező kőolaj mindössze 

18,7 százalékát tette ki 1936-ban a szigetország összes olajimportjának. Ha ehhez 

hozzáadjuk a Közel-Keletről a haifai kikötőn és a Szovjetunióból a török 

tengerszorosokon keresztül szállított olajat, akkor sem haladta meg az egész brit 

import egyharmadát a Földközi-tengeren szállított üzemanyag. Ráadásul e mennyiség 

tekintélyes részét a földközi-tengeri flotta és a levantei térségben állomásozó brit 

katonai alakulatok használták fel. Az alábbi táblázat bizonyítja, hogy az 1930-as 

években Nagy-Britannia még nem függött kizárólagosan a közel-keleti 

olajforrásoktól. 

 

5. táblázat. Nagy Britannia olajimportjának földrajzi megoszlása 1936-ban. Forrás: RICHMOND i.m. 

305-306.o. 

 

Összes brit import 

(millió tonna) 

Szuezi-

csatornán 

át 

Fekete-

tengerről v. 

Haifából 

Egyesült 

Államokból 

Latin-

Amerikából 

Egyéb 

helyről 

11,114 (100,0 %) 18,7 % 14,4 % 10,2 % 51,5 % 5,2 % 

 

A Szuezi-csatorna és az olaj mellett a keletre és délre vezető birodalmi légi 

útvonalak kiépítése tette a Közel-Keletet a Nemzetközösség stratégiailag igen értékes 

területévé. Egyiptom és Irak fontos összekötő kapcsot jelentett az Indiába, Távol-

Keletre és Ausztráliába tartó brit polgári repülőgépek számára. A Nagy-Britanniából 

érkező légi járatok legfontosabb csomópontja Kairó lett, innen lehetett eljutni dél felé 

Khartumon át Fokvárosba, vagy kelet felé Palesztinán, Bagdadon, Bászrán át Indiába 

és a keleti domíniumokba. Kísérlet történt a szárazföldi közlekedés és szállítás közel-
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keleti fejlesztésére, így 1923-tól a postát gépkocsin szállították Egyiptomból 

Bagdadba, majd tovább Indiába.
133

 

A fent említett tényekből következik, hogy a Mediterráneum és a Közel-Kelet 

haditengerészeti kiürítése az egész Brit Birodalom védelmi rendszerét ingathatta meg. 

Ennek ellenére 1939-ig egy háromfrontos háború esetén a Mediterráneum csak 

harmadik helyen állt a stratégiai tervezők szemében. Egy kizárólag Olaszországgal 

vívott háború esetén azonban egyértelműen Egyiptom és a Szuezi-csatorna képezte a 

brit védelmi politika sarokpontját. Ettől függött a brit közel-keleti és földközi-tengeri 

pozíciók biztonsága, valamint a flotta gyors szingapúri kiküldésének lehetősége. A 

brit kormány megújuló erőfeszítéseket tett, hogy a három haderőnem megfelelő 

erőket vonultasson fel Egyiptom hatékonyabb védelmére. Nagy hangsúlyt fektettek a 

háborús tartalékokra, mivel olasz támadás esetén a mediterrán útvonal hosszabb-

rövidebb ideig történő lezárulásával számoltak. Ebben az esetben Egyiptom ellátása 

csak a háromszor hosszabb, Afrikát megkerülő útvonalon volt lehetséges. A közel-

keleti brit légierő és hadsereg felkészültsége még 1939-ben is rengeteg kívánnivalót 

hagyott maga után, ezért a Nílus-parti ország védelmét elsődlegesen az 

Olaszországgal szembeni angol tengeri fölény szavatolhatta. 1936-ban, az olaszokkal 

vívott egyfrontos háború tervezgetése során az egyesített brit vezérkar így vélekedett 

Egyiptom szerepéről: "Aki ellenőrzi Egyiptomot, az kontrollálja a Szuezi-csatornát. 

Egyiptom ellenőrzése lehetővé teszi számunkra Olaszország és kelet-afrikai gyarmatai 

közötti útvonal átvágását, Egyiptom ellenőrzése emellett Alexandria biztonságához is 

szükséges, amely háború esetén fő flottabázisunk lesz a keleti Mediterráneumban."
 134

 

 

 

2.5. A montreux-i konferencia és a balkáni országok 

 

Az olasz-abesszin konfliktus során Anglia komoly szerepet szánt a Földközi-

tengerrel határos, és a népszövetségi szankciókhoz csatlakozó államoknak. A 

feszültség elmélyülésével 1935 novemberében előkészítő tárgyalások indultak meg 
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egy lehetséges védelmi kooperációról Görögországgal, Törökországgal és 

Jugoszláviával.
135

 

A brit tengerészeti vezérkar csak decemberben jelentette meg a témához 

kapcsolódó memorandumát. Az Admiralitás úgy vélekedett, hogy nélkülözhetetlen a 

görögök együttműködése, és a flotta számára biztosítani kell megfelelő bázisokat a 

görög partoknál. A Mediterráneum központi részének ellenőrzése szempontjából 

lényegesnek tartották az úgynevezett X kikötőnek (Navarino) használatát, amelynek 

birtokában a királyi haditengerészet előnyös helyzetbe kerülhetett a Jón-tengeren, 

miközben szinte lehetetlenné tette a Görögország elleni olasz agressziót. Görögország 

fontos kikötői és dokkolási lehetőségei az angol haditervben egyértelmű prioritást 

kaptak. A már említett X kikötő mellett, Pireusz, Szalamisz, Szaloniki és Kréta jött 

számításba, mint leendő brit tengerészeti bázis. Fontos szerepet szántak a görög 

repülőtereknek, ahonnan támadást lehetett indítani az olasz flotta anyaországi 

támaszpontjai és utánpótlási vonalai ellen.
136

 

A Balkánnal kapcsolatos intenzív tervezgetés során a jugoszlávokkal, a 

görögökkel és a törökökkel indultak meg katonai tárgyalások.
137

 Az 1936 februári-

márciusi találkozók bizonyos értelemben csalódást okoztak az Admiralitásnak. 

Belgrád és Athén hajlandónak mutatkozott korlátozott együttműködésre, és 

biztosítékokat adtak háború esetén kikötői berendezéseik és légitámaszpontjaik 

használatára, de a két ország flottája, légiereje, hadserege olyan siralmas állapotban 

volt, hogy erősen kétségessé tette a további együttműködés értelmét. 

Törökország pozitív állásfoglalása a Népszövetség ügye mellett kellemes 

meglepetésként érte a brit vezetést. A két ország viszonya az első világháború óta 

meglehetősen fagyosnak tűnt, Ankara egészen 1935-ig Angliát tekintette fő 

ellenségének. Kemal Atatürk 1935 őszén váratlanul 800.000 (!) katonát ajánlott fel 

Nagy-Britanniának az olaszok ellen.
138

 A tárgyalások során kiderült, hogy Ankara 

egyetértett az Isztambulnál ideiglenes jelleggel létesítendő brit haditengerészeti 

támaszpont tervével. A boszporuszi brit jelenlét fenyegetést jelentett Mussolininek, 

hiszen Olaszország 1934-es olajimportjának több mint fele a Szovjetnióból és 
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Romániából érkezett, így az olasz olajbehozatal fő szállítási útvonalát veszélyeztette. 

Törökország stratégiai fekvése mellett flottájának és hadseregének viszonylag nagy 

mérete révén is kiemelkedett a Balkán államai közül, így a török felajánlás nagyban 

javította a brit mediterrán pozíciót.
139

 Ha ehhez hozzászámítjuk azt, hogy Anglia 

ekkor ellenőrzése alatt tartotta a Földközi-tenger két kijáratát, Gibraltárt és Szuezt, 

nyomban világossá válik Róma szinte reménytelen stratégiai helyzete. 

Az 1935-36-os háborús krízis felértékelte a Balkán szerepét a brit stratégiai 

tervezésben, a válság elültével azonban Anglia nem folytatta a megkezdett vezérkari 

tárgyalásokat, mivel nem kívánta Mussolinit végérvényesen elidegeníteni, bízva a 

jövőbeni megegyezés lehetőségében. Az 1936 tavaszán-nyarán bekövetkező 

nemzetközi változások végül a balkáni államokkal folytatott vezérkari tárgyalások 

megszakadásához vezettek.
140

 

Egyedül Törökország esetében lehet arról beszélni, hogy a válság alatti 

tárgyalások hosszabb távon érdemben javítottak a két ország viszonyán. A váratlan 

török együttműködési készséget az olasz expanziótól való félelem motiválta. Ankara 

fő célkitűzése azonban ekkor még nem az angolokkal folytatandó kooperáció, hanem 

a tengerszorosok jogállásának a megváltoztatása volt. A török-angol viszony gyors 

javulásának egyetlen komoly akadályát a tengerszorosok demilitarizált státusa 

jelentette. A Törökországgal kötött 1923-as lausanne-i békeszerződés szerint a 

hadihajók korlátozás nélkül átkelhettek a Fekete-tengerre, és a szorosoknál épített part 

menti erődítményeket lerombolásra ítélték. A tengerszorosok igazgatására 

Isztambulban Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Szovjetunió, Japán, 

Bulgária, Románia, Görögország, Jugoszlávia és Törökország képviselőiből 

nemzetközi tengerszoros-bizottságot állítottak fel.
141

 

A lausanne-i béke óta Nagy-Britannia ragaszkodott a Boszporusz és a Dardanellák 

korlátlan használatához. Kemal Atatürk 1934 és 1935 folyamán számos alkalommal 

vetette fel a szorosok remilitarizálásának kérdését, azonban a lausanne-i békét aláíró 

két legfontosabb hatalom, Nagy-Britannia és Franciaország elutasította az 

időszerűtlennek tartott török javaslatot. Az 1935-1936-os olasz-etióp háború nyomán 
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a Földközi-tengeren kialakult feszültség jelentősen módosította a nyugati hatalmak 

viszonyát a kérdéshez. Anglia helyzetét megkönnyítette, hogy Kemal Atatürk szintén 

fenyegetve érezte magát az olasz terjeszkedéstől, ezért viszonylag gyorsan megindult 

a korábban meglehetősen fagyos angol-török viszony enyhülése. 

Az etiópiai konfliktusban tapasztalható angol tehetetlenség arra sarkallta Kemal 

Atatürköt, hogy erőteljesebben követelje a szorosok remilitarizálását. Amikor 1936 

márciusában Hitler csapatai bevonultak a demilitarizált Rajna-vidékre, Ankara 

elérkezettnek látta az időt, hogy ismételten felvesse a Dardanellák kérdését. Április 

elején a török kormány jegyzékben fordult a lausanne-i békét szentesítő hatalmakhoz 

a szerződés revíziójának reményében. A jegyzék kinyilvánította, hogy tekintettel a 

válsághelyzetre, a fennálló kollektív garanciák nem szavatolják Törökország és a 

szorosok biztonságát.
142

 

Az angol és francia diplomácia nem akarta a rajna-vidéki krízis megismétlődését a 

Dardanelláknál, ezért beleegyezett a kérdés újratárgyalásába. Amennyiben elutasítják 

a tárgyalásos ajánlatot, könnyen megtörténhetett, hogy a török hadsereg Németország 

példáját követve kész tények elé állítja a nyugati hatalmakat. London szerint a 

szorosok demilitarizálása nem jelentett akkora stratégiai előnyt, amely megérte volna 

a nyílt konfliktust a növekvő erejű Törökországgal. 

1936. június 22-én gyűltek össze a svájci Montreux-ben rendezett konferenciára a 

lausanne-i szerződést aláíró kilenc ország képviselői. A tizedik hatalom, Olaszország 

az ellene hozott népszövetségi szankciók miatti tiltakozásul távolmaradt. Az egy 

hónapig elhúzódó tárgyalásokat alapjában véve az angol és szovjet álláspont közötti 

ellentétek határozták meg. A kereskedelmi hajók szabad áthaladásának és a 

remilitarizálás esetében egyöntetű vélemény alakult ki, azonban a hadihajók kérdése 

elkeseredett vitát okozott. A brit delegáció minden haditengerészeti egység számára 

korlátlan átkelési szabadságot kívánt békeidőben és háborúban egyaránt, s nem akart 

lemondani a Fekete-tenger elérésének lehetőségéről. Ezt a javaslatot azonban 

fenntartás nélkül csak Japán támogatta. 

Rüstü Aras török külügyminiszter előterjesztése szerint a Fekete-tengerre tartó 

idegen hadiflották csak rendkívül szigorú korlátozásokkal kelhettek át a szorosokon. 

Javaslata a nem fekete-tengeri hatalmak hadihajói előtt békeidőben gyakorlatilag 

lezárta a szorosokat. A Litvinov vezette szovjet küldöttség lelkesen támogatta a török 
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tervezetet, hiszen ezáltal kirekeszthették a brit flottát a Fekete-tengerről. Románia és 

Bulgária szintén helyeselte ezt a megoldást, ráadásul a szovjetekkel 1935 óta 

szövetségben álló franciák is elfogadták. Miután Japán visszalépett a szovjet javaslat 

ellenzőinek táborából, Nagy-Britannia egyedül maradt saját tervezetével, és több 

hetes alkudozás után kénytelen volt engedni a többség akaratának. Az angol 

diplomácia így is több mennyiségi korlátozást tudott elérni, amelyek a fekete-tengeri 

államok hadihajóit érintették az áthaladás során.
143

 

Felvetődik a kérdés, mi késztette ilyen makacs ellenállásra a gyakorlatilag egyedül 

küzdő brit delegációt, és miért ellenezte a Fekete-tenger lezárását az angol hadihajók 

előtt? A brit magatartás magyarázata az Admiralitás globális stratégiájában 

gyökerezett. Amikor július 15-én úgy tűnt, hogy a konferencia kudarccal zárul, 

amennyiben London nem tesz engedményeket, az Admiralitás első lordja úgy 

vélekedett, hogy a sikertelen megállapodás jelenti a kisebb veszélyt: "Amint lezárták a 

Fekete-tengert a hadihajók elől, ezáltal az biztonságossá válik Oroszország számára, 

és ez lehetővé teszi Oroszországnak, hogy összes tengeri erejét a Balti-tengeren 

koncentrálja. Másrészről Németország nem lesz képes hadihajóit a Fekete-tengerre 

küldeni. Ez egy más helyzet, mint amelyben az angol-német flotta-egyezményt 

megkötötték. Az igazi kérdés tehát, hogy érdemes e kockáztatni az angol-német 

flottaegyezmény felborulását egy nagyon kétséges egyezményért."
144

 

Sir Samuel Hoare fenti megállapítása jelezte, hogy a brit tengeri stratégia irányítói 

a szovjet tengeri fegyverkezés felgyorsulásától tartottak, amelynek súlypontja a 

szorosok lezárásával a Balti-tengerre helyeződhetett át, és így felboríthatta az 1935-

ben Berlinnel kialakított tengerészeti arányokat. A globális stratégiát követő 

Admiralitás ellenkezése ellenére az angol kormány a szovjet javaslatok elfogadása 

mellett döntött. 1936 nyarán egyre markánsabban kezdett kibontakozni az Angliát 

fenyegető hármas kihívás, ebben a helyzetben London természetesen nem akart egy 

negyedik frontot nyitni a Szovjetunióval szemben. A magára maradt brit delegáció 

végül beleegyezett a Fekete-tenger "feláldozásába", viszonzásul pedig Litvinov tett 

bizonyos engedményeket. A Foreign Office döntésének meghozatala során a 

Törökországgal kialakítandó jövőbeni jó kapcsolatok és az ezzel jelentősen erősödő 
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mediterrán pozíciók nagyobb súllyal estek a latba, mint a brit tengeri stratégia globális 

szempontjai. 

A montreux-i egyezményt 1936. július 20-án írták alá a kilenc hatalom 

delegátusai, Mussolini azonban csak 1938. május 2-án csatlakozott.
145

 A szerződés 

szerint béke idején szabadon haladhattak át a kereskedelmi hajók a szorosokon. 

Háború esetén, ha Törökország hadviselő fél, azok a kereskedelmi hajók kelhettek át, 

amelyek nem tartoztak a törökökkel hadban álló országokhoz. 

A hadihajók terén az egyezmény határozott különbséget tett a fekete-tengeri és az 

idegen hatalmak között. A part menti államok béke idején a 10.000 tonnánál kisebb 

felszíni hadihajóik közül egyszerre maximálisan kilenc hajót (összesen 15.000 tonna 

vízkiszorítással) küldhettek át a szorosokon. A parti államok 15.000 tonnánál nagyobb 

csatahajói szintén átvonulhattak, ez a kitétel természetesen a szovjetek érdekében 

született meg, hiszen a Fekete-tengeren egyedül Moszkva rendelkezett kész, illetve 

tervezett csatahajókkal.
146

 Románia kérésére került az egyezménybe, hogy a part 

menti országok a Fekete-tengeren kívül épített vagy vásárolt tengeralattjárói szabad 

utat kaphassanak. Szintén engedélyezték e hatalmaknak a tengeralattjárók átkelését 

javítási célból. Románia Nagy-Britanniában rendelt tengeralattjárókat és ezért volt 

számára szükséges a fent említett kitétel. 

A nem parti hatalmak békében 15.000 tonnánál nem nagyobb tonnatartalmú, 

legfeljebb kilenc hajóból álló köteléket irányíthattak át egy időben a szorosokon, és 

maximálisan 30.000 tonnányi hajóteret tarthattak fenn a Fekete-tengeren, 21 napnál 

nem hosszabb ideig. Amennyiben a legerősebb part menti állam flottája legalább 

10.000 tonnával meghaladta az 1936 júliusában közölt adatokat, akkor az idegen 

hatalmak is hasonló mértékben növelhették saját erejüket, de legfeljebb 45.000 

tonnáig. Emiatt minden fekete-tengeri hatalom évente kétszer köteles volt közölni 

flottájának nagyságát a török kormánnyal. Az egyezmény utóbbi része a britek 

állhatatosságának eredménye. Mivel az Admiralitás nem sok tudomással bírt a szovjet 

építési programokról, ezért kívánatosnak tűnt, hogy ilyen módon legalább a fekete-

tengeri fejlesztésekről adatokat szerezhessenek.  
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Háború esetén teljes egészében a török kormány belátásától függött, hogy mely 

hatalmak hadihajóinak adott engedélyt a tengerszorosok használatára. Ankara jogot 

nyert a Dardanellák és a Boszporusz remilitarizálására, ezáltal ismét érvényesült a 

teljes török szuverenitás a vízi út felett. Az 1923-ban létrehozott nemzetközi 

tengerszoros-bizottságot feloszlatták és jogkörét átruházták a török kormányra. A 

hadihajók átkeléséről diplomáciai úton előzetesen értesíteni kellett Törökországot az 

alapvető adatok (rendeltetési hely, név, szám, típus, tonnatartalom, átkelési és 

esetleges visszatérési időpont) megadásával. Ezeket az adatokat a törökök részben a 

szerződő felek ankarai képviselőivel, illetve évente a Népszövetséggel közölték. 

A montreux-i egyezmény volt az első nemzetközileg általánosan elismert 

szerződés, amely revízió alá vette az első világháború után kialakult békerendszert. 

Törökország ismét a tengerszorosok egyedüli őrzője lett. Kemal Atatürk sikeresen 

kihasználta a Nagy-Britannia és a Szovjetunió között kialakult patthelyzetet, anélkül, 

hogy bármelyik oldalon nyilvánosan elkötelezte volna magát. London és Moszkva a 

legkisebb veszéllyel járó megoldást választotta a konfliktus megoldására, amikor 

tárgyalásos úton visszaadták Törökország kezébe a szorosok ellenőrzését. 

Az 1936-os tengerszoros-egyezmény legnagyobb haszonélvezője Törökország 

mellett a Szovjetunió volt. Moszkvának sikerült elérnie, hogy a veszedelmesnek 

tartott nyugati hadiflották békeidőben távol maradjanak a Fekete-tengertől, 

ugyanakkor saját haditengerészete bizonyos korlátozásokkal ugyan, de kijuthatott a 

mediterrán térségbe. Ez a lehetőség azonban a harmincas években nem igazán 

kerülhetett napirendre, mert a szovjet fekete-tengeri flotta erőltetett fejlesztése 

ellenére 1939 körül mindössze 115.000 tonnányi hajótérrel rendelkezett, és a balti 

flottával ellentétben gyakorlatilag csak partvédő szerepet vállalhatott.
147

 A szovjet 

haditengerészet gyengesége részben megmagyarázza, miért volt Nagy-Britannia 

hajlandó aláírni a montreux-i egyezményt. 

Látszólag Anglia vesztett a legtöbbet a megállapodáson, hiszen flottája többé nem 

befolyásolhatta érdemben a Fekete-tenger és a szorosok erőviszonyait. Igazság szerint 

azonban a szigetország a Montreux-t megelőző években alig alkalmazta tengeri 

haderejét a Boszporuszon túl, leszámítva az oroszországi intervenció két esztendejét. 

Nagy-Britanniának nem voltak jelentős gazdasági és kereskedelmi érdekeltségei a 
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Fekete-tenger térségében. Végül is London az egyezmény aláírásával csak minimális 

presztízsveszteséget szenvedett, míg a Mediterráneum geostratégiai viszonyai inkább 

a szigetország előnyére változtak meg. 

A szorosok státusának rendezésében mutatott angol engedékenység hamarosan 

meghozta gyümölcsét, mert Törökország 1936 után egyértelműen a nyugati 

demokráciák felé közeledett. A korábban ellenséges, és Montreux után stratégiailag 

felértékelődött ország szoros kapcsolatot épített ki az angol vezetéssel. Törökország 

kiemelt fontossággal bírt a tengelyhatalmak expanziójának megállításában, ezért 

különösen nagy hangsúlyt fektettek Ankara kegyeinek elnyerésére. Ez a "török 

megbékéltetés" a montreux-i konferenciával kezdődött, és sikeresen folytatódott a 

harmincas évek második felében. Törökország tartott az olasz terjeszkedéstől, 

ugyanakkor Anglia barátságával igyekezett elérni az Itália által 1912 óta birtokolt 

Dodekaneszosz szigetcsoport, és a francia uralom alatt lévő, de török többségű 

alexandrette-i szandzsák visszaszerzését. Ankarában számoltak azzal, hogy a növekvő 

erejű szovjet fekete-tengeri flottával szemben esetleg szükség lehet Britannia 

szövetségére. 

A szorossá váló angol-török viszonyt jelzi, hogy 1938 februárjában Ankara 26 

hadihajót (köztük négy rombolót és nyolc tengeralattjárót) rendelt meg brit 

hajógyárakban, majd májusban 16 millió fontos ipari és katonai hitelt kapott 

Angliától. Hasonló gondossággal ápolták a görög kormánnyal fennálló barátságot 

(például kétmillió fontos hitelkeretet engedélyeztek az Angliában eszközölt görög 

haditengerészeti vásárlásokra), elsősorban H. Packer kapitány, az athéni brit 

tengerészeti attasé személyén keresztül. Görögország leginkább két stratégiai 

fontosságú szigete, Kréta és Korfu miatt került a brit háborús tervezésbe. Az előbbi 

északról védelmezte és uralta a Málta-Szuez útvonalat, az utóbbi pedig őrködött az 

Adria bejáratánál, emellett remek kiinduló támaszpontot biztosíthatott az olasz 

anyaország elleni hadműveletekhez. Az Admiralitás helyzetelemzői szerint Ankara és 

Athén támogatása a tengelyhatalmak térnyerésével szemben alapvető brit érdek volt, 

hiszen mindkét ország közel feküdt a Földközi-tengeren áthaladó "birodalmi 

artériához."
148

 

A Balkánnnal kapcsolatos brit haditervek kevéssé számoltak a Földközi-tengertől 

távolabb eső országokkal. Ezt annál kevésbé tehették, mert 1935 után a Duna-
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medencében, vagyis Jugoszláviában, Magyarországon, Romániában és Bulgáriában a 

Harmadik Birodalom kezdett gazdasági téren aggasztó mértékben terjeszkedni. 

Németország kihasználta a népszövetségi szankciók által megszorult Olaszország 

helyzetét, és néhány év alatt átvette Róma gazdasági pozícióit a Balkánon.
149

 Anglia 

befolyása a Balkánon csak a Mediterráneummal közvetlenül határos országok 

esetében maradt számottevő. "Az angol érdeklődés Délkeleteurópában élénk maradt 

ott, ahol a Balkán politika találkozik a földközi-tengeri kérdésekkel. Ez áll főleg 

Görögországra, korlátolt mértékben pedig Románia fekete-tengeri helyzetére nézve is, 

amelyet azonban a tengerszorosok kérdése és ennélfogva a török-angol viszony 

határoz meg. Törökországot azonban már nem a délkeleteurópai politika alapján ítéli 

meg Anglia, hanem új keleti politikájának < ugródeszkájának>szánta."
150

 

A brit külügyminisztérium Berlin térségbeli gazdasági behatolását gyakorlatilag 

elkerülhetetlennek tartotta. Anglia számára azonban kevéssé volt elfogadható a görög 

és a török gazdaságban megfigyelhető német térnyerés. 1937-ben Nagy-Britannia 

törökországi exportja 9,769 millió, importja 7,129 millió fontot tett ki, ezzel szemben 

Németország ide irányuló kivitele 50,412 millió, behozatala 48,132 millió font értékű 

volt.
151

 Ausztria 1938-as bekebelezése után a helyzet tovább romlott Anglia 

szemszögéből. A német gazdasági expanzió arra sarkallta a brit külpolitika irányítóit, 

hogy politikai és katonai szövetség kialakításával gátolják meg a Mediterráneumot 

északról fenyegető német és olasz terjeszkedést. Az Admiralitás azonban, és 

különösen Chatfield első tengerészeti lord elhatárolódott a nagyobb mértékű 

görögországi és törökországi kötelezettségvállalástól. Bár a tengerészeti vezérkar 

tisztában volt a két ország stratégiai jelentőségével egy esetleges mediterrán 

háborúban, mégis tartottak a flotta tartós lekötésétől a levantei vizeken. Minden áron 

el kívánták kerülni a háborút Olaszországgal, mert ez veszélyeztette a brit flotta távol-

keleti kiküldését. A Royal Navy gyengesége, a Szingapúrt központba helyező tengeri 

stratégiai koncepció, valamint az egyszerre jelentkező német, olasz és japán kihívás 
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egészen 1939 tavaszáig meggátolta Nagy-Britannia aktívabb politikai és katonai 

szerepvállalását a Balkánon.
152

 

 

 

2.6. A spanyol polgárháború és a királyi haditengerészet 

 

A Földközi-tenger nyugati medencéje 1936 nyaráig sokkal kevesebb fejtörést 

okozott Londonnak, mint a keleti. A nyugati Mediterráneumban csak Gibraltár volt 

brit felségterület, de a kiterjedt gyarmatok hiányát bőségesen pótolta a támaszpont 

stratégiai értéke.
153

 Gibraltár uralta a beltenger nyugati bejáratát, és az európai 

kontinensen fekvő egyetlen angol felségterületként évszázadok óta Britannia tengeri 

hatalmát jelképezte.
154

 

A "Szikla" modern háborúban betöltött jelentőségét a húszas-harmincas években 

számos szakértő megkérdőjelezte. Spanyolország nem mondott le a terület 

visszaszerzéséről, és megújuló politikai erőfeszítéseket tett Gibraltár 

visszacsatolására. E spanyol törekvés fényében érthető, hogy a brit egyesített vezérkar 

véleménye szerint a szigetország mediterráneumi biztonsága az olasz barátság mellett 

nagy részben a minél gyengébb Spanyolországtól függött.
155

 A bázis biztonságát 

sokáig csak Madrid katonai ereje tehette kétségessé, mivel a spanyol légierőnek és a 

tüzérségnek könnyű célpontot kínálhatott a túlzsúfolt kikötő. Nem véletlen, hogy több 

alkalommal is felvetődött a bázis Ceutára történő kicserélésének lehetősége. A 

tengerszoros déli, afrikai partján fekvő spanyol város sokkal védettebb és tágasabb 

kikötőhelyet biztosíthatott a flottának. A Gibraltár-Ceuta csere elsősorban presztízs-

okokból, valamint az átköltözéssel járó hatalmas költségek miatt soha nem valósult 

meg.
156
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Az olasz-etióp válság alatt Gibraltár fogadta be a honi flotta ide átcsoportosított 

hajóit, készen arra, hogy szükség esetén lezárják Olaszország elől az Atlanti-óceánra 

kivezető tengerszorost. 1935-36-ban Spanyolország, mint a nyugati mediterrán térség 

kulcsországa fontos szerepet kapott az Admiralitás terveiben, mert ez az ország 

biztosította Gibraltár és az ott állomásozó hajóhad szárazföld felőli védelmét. A brit 

tengernagyok igényt tartottak a Baleári-szigetek, valamint Dél-Spanyolország és 

Spanyol-Marokkó bázisainak használatára, mivel e területek nélkülözhetetlenek 

voltak a Gibraltár-Málta útvonal megfelelő biztosításához.
157

 Az angol-spanyol 

tengerészeti kooperáció Madrid elzárkózása miatt nem valósult meg. Ebben 

belpolitikai jellegű problémák mellett szerepet játszott Gibraltár státusának 

megoldatlansága is. 

Az olasz-etióp háború által keltett válság befejeztével a brit földközi-tengeri 

flottának azonnal akadt új tennivalója, ezúttal a nyugati Mediterráneumban. Az 1936 

júliusában kirobbanó spanyol polgárháború majdnem három esztendőre a spanyol 

vizekhez kötötte a brit flottát.
158

 Az 1936 szeptemberében megalakult nemzetközi 

Benemavatkozási Bizottság (International Committee for the Application of the 

Agreement regarding Non-Intervention in Spain) meghatározó tagja Franciaország 

mellett Nagy-Britannia lett.
159

 Anglia azt szerette volna elérni, hogy külső hatalmak 

ne avatkozzanak be Spanyolországban és a polgárháború minél előbb érjen véget. 

Nagy-Britannia egészen 1939 februárjáig nem ismerte el a Franco kormányzatot, 

és igyekezett nem elidegeníteni magától a köztársaságiakat.
160

 E politika követését 

kívánták a gazdasági érdekek is, hiszen az angolok komoly befektetésekkel 

rendelkeztek az ibériai országban. 1935-ben a brit vasércimport 25 %-a, a 

piritbehozatal 66 %-a származott Spanyolországból. A XIX. század közepe óta jelen 

volt az angol tőke a spanyol vasérc-, réz-, ezüst-, kén-, és ólombányászatban, az 

asztúriai vaskohászatban, a vegyiparban. Az ásványkincsek mellett elsősorban bor és 
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gyümölcs érkezett a szigetországba, míg Anglia főleg szenet és gépeket szállított 

Spanyolországba.
161

 London emellett aggódott a stratégiai fontosságú spanyol kikötők 

(El Ferrol, Cadiz, Cartagena), valamint a Baleári- és a Kanári-szigetek esetleges olasz 

vagy német kézre kerülése miatt. A spanyol kikötők ellenséges hatalom kezén 

nyilvánvaló fenyegetést jelentettek nem csak a mediterráneumi kommunikációs 

vonalak, hanem a Dél-Amerikába és Dél-Afrikába tartó két fontos brit hajózási 

útvonal irányában.
162

 

Olaszország és Németország, valamint a Szovjetunió nem tartotta magát a be-

nemavatkozás politikájához, és hadianyagok mellett önkénteseket is küldtek a 

polgárháborúban harcoló felek támogatására. Olaszország különösen intenzív 

támogatást nyújtott a Franco vezette lázadó erőknek, Róma külpolitikájának egyik 

meghatározó elemévé vált 1936 és 1939 között a spanyol kérdés.
163

 Hitler legfőbb 

érdeke nem a nemzeti erők hatalomra juttatása volt Spanyolországban, hanem 

Olaszország és Franciaország ellentéteinek szaporítása, ez magyarázza az olaszhoz 

képest jóval kisebb arányú német részvételt a polgárháború küzdelmeiben.
164

 

A külső beavatkozás miatt 1937 áprilisában egy négyhatalmi tengeri ellenőrzési 

rendszer jött létre, amelyben  Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és 

Németország felosztották maguk között a spanyol partokat, a kijelölt zónákban saját 

tengeri erejükkel kellett meggátolniuk a hadianyag bejutását a polgárháború sújtotta 

országba. A brit flotta járőrözési területe a portugál határtól Almeriáig, valamint a 

francia határtól Gijónig terjedő partvonal lett. A baszk és asztúriai partvonalat 

kizárólag a honi flotta, az andalúziai partokat a honi és a földközi tengeri flotta 

felváltva őrizte.
165

 A franciák Galíciát és Spanyol Marokkót, az olaszok Katalóniát, a 

németek a Valenciától Almeriáig terjedő szakaszt ellenőrizték.
166

 A nemzeti erőket 

támogató Berlin szerepvállalása a köztársaságpártiak kezén levő valenciai partok előtt 

eleve magában hordozta a konfliktusok lehetőségét. Nem véletlen, hogy a 
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köztársaságiak részéről egymásutánban több támadás ért német hadihajókat, így a 

Deutschland "zsebcsatahajót" és a Leipzig cirkálót. A halálos áldozatokkal és komoly 

anyagi kárral járó légitámadások után Hitler 1937. június 23-án visszalépett a 

nemzetközi ellenőrzési rendszerben való részvételtől.
167

 

A londoni kormány szigorú benemavatkozási politikát követett, a haditengerészet 

vezetése szintén semleges kívánt maradni a spanyol belháborúban, bár kétségtelen, 

hogy az angol tengerésztisztek többsége Franco tábornokkal és a nemzeti erőkkel 

szimpatizált.
168

 A brit tengerészek a kijelölt partszakaszok felügyeletén kívül 

elsősorban humanitárius feladatokat láttak el, menekülteket szállítottak a biztonságos 

Franciaországba vagy Gibraltárba, gyógyszert és élelmet osztottak a rászorulóknak. 

1939 márciusáig a királyi haditengerészet 55 ország 27.000 állampolgárát, valamint 

100.000 spanyol illetőségű személyt szállított biztonságba, illetve részesített 

humanitárius ellátásban.
169

 

A spanyol partok előtt tartózkodó brit egységeket számos veszteség érte, egyrészt 

a küzdő felek repülőgépei, másrészt az aknák miatt. Az őrjáratot ellátó rombolók 

közül a Havock-ot torpedótámadás, a Gallant-ot légitámadás érte, a Hunter aknára 

futott.
170

 A támadások elsődlegesen a kereskedelmi hajókat sújtották, ezért az 

Admiralitásnak növelnie kellett a Pireneusi-félsziget partjai előtt cirkáló egységek 

számát. A spanyol polgárháború és a brit kereskedelmi hajóforgalom védelme újabb 

erőket vont el a Royal Navytől, és ezáltal tovább gyengült Britannia globális stratégiai 

pozíciója. 

A polgárháború harcai komolyan fenyegették a nemzetközi hajózást a Földközi-

tengeren, sok hajót ért tengeralattjáró-vagy légitámadás. Hamarosan a Földközi-tenger 

egésze veszélyessé vált az elszaporodó "kalózakcióknak" köszönhetően. 1937 

júliusában például török felségvizeken ért torpedótámadás spanyol köztársaságpárti 

hajókat. Az Admiralitáson tisztában voltak azzal, hogy Olaszország áll a rejtélyes 

támadások mögött. A helyzet annyira elfajult, és a beltengeren történő hajózás annyira 

veszedelmessé vált, hogy Anglia és Franciaország kezdeményezésére a svájci 

Nyonban összeültek a leginkább érintett földközi-tengeri és fekete-tengeri 
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hatalmak.
171

 A konferencia előtt Chatfield első tengerészeti lord egy olyan tervezetet 

dolgozott ki, amely számításba vette a Szovjetunió részvételét az Égei-tenger északi 

részén bevezetendő őrjáratokban. Chamberlain miniszterelnök ellenezte a brit 

hagyományokkal ellenkező lépést, hiszen így Moszkva elérhette régóta dédelgetett 

álmát, a tartós orosz tengerészeti jelenlét nemzetközi szentesítését a 

Mediterráneumban. A török és a görög kormány határozottan tiltakozott a szovjet 

flotta bármilyen égei-tengeri szerepvállalása ellen. Miután a szovjet részvétel 

meggátolhatta az olaszok és németek esetleges csatlakozását az egyezményhez, a brit 

delegáció nem erőltette tovább a kérdést.
172

 

A nyoni tárgyalásokat követően 1937. szeptember 17-én elfogadott genfi 

kiegészítő egyezmény kimondta, hogy a szerződő felek a spanyol küzdő felek 

egyikéhez sem tartozó kereskedelmi hajókat támadó felszíni és tengeralatti hajókat, 

valamint repülőgépeket megsemmisítik.
173

 Az egész Földközi-tengert felosztották 

őrszolgálati övezetekre, a nyugati medencét a franciák, a keleti medencét (a szovjetek 

teljes kizárásával) az angol flotta hadihajói, a parti felségvizeket pedig az illetékes 

államok felügyelték. A később csatlakozó Olaszország kapta a Tirrén-, Adriai- és Jón-

tengert a líbiai partokkal együtt. Az egyezmény pontosan megállapított hajózási 

útvonalakat írt elő, ahol különösen intenzív védelemben részesítették a kereskedelmi 

hajókat. Megállapodtak, hogy bizonyos területeket szabadon hagynak tengeralattjáró-

hadgyakorlatok számára. Ilyen különleges övezet lett Gibraltárnál, Máltánál és 

Ciprusnál fekvő kis tengerrész a brit flotta számára. Franciaország a Provence előtt 

elterülő vizeken, valamint a Tuniszi-öbölben és Sousse-nál tarthatott gyakorlatokat 

tengeralattjárókkal. Hasonló célra jelölték ki a Dalmácia előtt húzódó területet a 

jugoszlávoknak, míg a Korinthoszi-öblöt, a Szaróni-öblöt és a Lémnosz szigetétől 

nyugatra fekvő területet a görögöknek. Az őrjáratok hatására, de elsősorban 

Olaszország aktív részvételének köszönhetően a Földközi-tenger keleti és központi 

medencéjében megszűntek a támadások, de a spanyol partok egészen a polgárháború 

befejeződéséig, 1939 tavaszáig veszélyesek maradtak. A nyoni egyezmény nem 
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enyhítette a Royal Navy helyzetét a Mediterráneumban, sőt növekedett az a 

feladatmennyiség, amelyet a földközi-tengeri flottának el kellett látnia. Az őrjáratozás 

egyetlen hosszú távú előnye az volt, hogy elmélyült az angol-francia tengerészeti 

együttműködés. 

Súlyosbította a helyzetet, hogy Olaszország és Németország a nemzeti erők, a 

Szovjetunió pedig a köztársaságiak oldalán katonailag is beavatkozott a 

küzdelembe.
174

 Különösen aggasztó volt a nagyszámú olasz önkéntes megjelenése a 

spanyol harctereken, valamint a német és olasz haditengerészet egységeinek látványos 

aktivitása. Berlin és Róma hivatalosan a fegyverszállítási embargó betartatása 

ürügyén küldték ki hajóikat, a valóságban a köztárasági partokat igyekeztek minél 

jobban elszigetelni a szovjet utánpótlástól. Miután 1937 júniusában mindkét ország 

visszalépett az ellenőrzési rendszerben való részvételtől, a német és olasz hajók 

feladata egyre inkább a Franco oldalán harcoló önkéntesek ellátása lett.
175

 

Az Admiralitás gyanakvással tekintett Olaszországra, mivel tartott attól, hogy 

Mussolini a Francónak nyújtott támogatásért cserében a Baleári-szigeteken, Spanyol-

Marokkóban vagy a Kanári-szigeteken támaszpontokat akar szerezni.
176

 Az olasz 

tengeralattjárók köztudottan gyakran használták a Baleárokat, és innen indították 

"kalóztámadásaikat" a nyoni konferenciát megelőzően.
177

 Spanyol-Marokkó olasz 

ellenőrzése teljesen semlegesítette volna Gibraltárt, és Róma gyakorlatilag korlátlan 

uralomra jutott volna a beltenger nyugati medencéjében. A nyugati Mediterráneum 

hatalmi viszonyainak ilyen mértékű megváltoztatásához természetesen nem 

járulhatott hozzá egyetlen brit kormányzat sem. Az angol alsóházban is megemlítették 

azokat a híreszteléseket, melyek szerint Cádizban, Vigóban és La Corunában német, 

illetve olasz hadihajók jelentek meg. A spanyol atlanti kikötőkben felbukkanó idegen 
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tengeralattjárók egy általános háború esetén komoly fenyegetést jelenthettek az 

Anglia ellátásában alapvető fontosságú óceáni útvonalakra.
178

 

Az 1937 júliusában kitört japán-kínai háború tovább növelte a Tokiót elsőszámú 

potenciális ellenfélnek tekintő angol tengernagyok aggodalmát a flotta földközi-

tengeri lekötöttsége miatt. A Távol-Kelet védelmének általánosan elfogadott 

prioritása, valamint a Royal Navy gyengesége megkövetelte, hogy a Whitehall 

igyekezzen megbékíteni Olaszországot és csökkentse Róma ellenséges érzületét. Ez a 

megbékítési politika vezetett az 1937. január 2-i angol-olasz nyilatkozathoz. A 

Földközi-tenger status quójára vonatkozó angol-olasz jegyzékváltás és nyilatkozat 

hivatott Spanyolország területi integritását megőrizni. Olaszország biztosítékot 

nyújtott, hogy nem foglal el spanyol területeket, cserében Anglia hallgatólagosan 

elismerte Etiópia annexióját.
179

 

Az 1938 áprilisában Rómában megkötött angol-olasz egyezmények képezték az 

angol mediterrán megbékéltetési politika csúcspontját. A brit diplomácia 

gyakorlatilag elismerte Etiópia olasz annexióját, emellett pontosan körülhatárolták a 

két ország érdekterületeit a Közel-Keleten és a Mediterráneumban. A két hatalom 

megegyezett a katonai és tengerészeti erőátcsoportosítások kölcsönös tájékoztatásáról 

az Ádeni-öbölben, a Vörös-tengeren és a Földközi-tenger Otrantótól keletre fekvő 

részében. A fent említett, a szuezi útvonal biztonsága szempontjából létfontosságú 

területeken minden új tengeri-és légitámaszpont létesítéséről kölcsönös 

információkkal szolgáltak. Az egyezmény nyolcadik pontja a Szuezi-csatornával 

kapcsolatban leszögezte, hogy Róma és London tiszteletben tartja a csatorna szabad 

használatáról 1888-ban kötött konstantinápolyi konvenciót. Ezzel egyidejűleg a jó-

szomszédsági nyilatkozatok érvényét Egyiptomra is kiterjesztették
180

. 

Anglia igyekezete azonban hiábavalónak bizonyult, Olaszországot nem sikerült 

Hitler oldaláról leválasztani. Mussolini nem felejtette el London 1935-1936-ban 

tanúsított barátságtalan magatartását. Bár 1938 nyarán a földközi-tengeri flotta és az 

olasz haditengerészet egységei több kölcsönös udvariassági látogatást tettek egymás 

kikötőiben, az angol-olasz viszony soha nem vált olyan bensőségessé, mint az 1935 

előtti időszakban. Az líbiai és kelet-afrikai csapatszállítások, a fokozódó britellenes 
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közel-keleti olasz propaganda (Radio Bari) egyre nehezebbé tette a kapcsolatok 

normalizálódását. Az Admiralitást különösen érzékenyen érintette, hogy Olaszország 

1938. márciusára az erőltetett fegyverkezésnek köszönhetően több mint 1760 első 

osztályúnak minősített repülőgéppel rendelkezett. 1935 előtt az olasz légierő sokkal 

gyengébb volt (összesen 1000 darab, többnyire elavult géppel), másrészt erejének 

nagyobb része a franciákkal és a németekkel szemben, Észak-Olaszországban 

állomásozott. Az etióp válság óta Mussolini légierejének nagyobb része áttelepült 

Dél-Olaszországba és a földközi-tengeri támaszpontokra, így valós veszélyt jelentett 

Máltára és a szuezi hajózási útvonalra.
181

 Növelte Málta fenyegetettségét, hogy 1935 

után Olaszország hozzálátott a szomszédos Pantelleria megerősítéséhez. A sziget 

tengerészeti-és légi bázissá való kiépítése Churchill szerint egyértelműen azt a célt 

szolgálta, hogy az olasz flottát képessé tegye a Mediterráneum kettévágására.
182

 Az 

olasz légierőtől való túlzott félelem bizonyos szempontból érthető, hiszen a korabeli 

háborús konfliktusok, a spanyol polgárháború vagy a japán-kínai háború eseményei 

meggyőzően bizonyították, hogy egy modern repülőgépekkel felszerelt haderő 

komoly sikereket érhet el. Guernica és Sanghaj pusztulása nem csak az angol 

közvéleményt sokkolta, hanem felerősítette az Admiralitás félelmeit az olasz, a japán 

és a német légierővel kapcsolatban. 

Málta biztonsága sok gondot okozott az Admiralitásnak. Az olasz légierők 

fejlesztésével egyáltalán nem tartott lépést a Royal Air Force máltai megerősítése, 

pedig a sziget védelmében egyre nagyobb szerepet szántak a repülőgépeknek. A 

pusztítónak ígérkező olasz légitámadásokkal szemben a légierő és a flotta gépeinek 

megóvására több terv is született (mészkőbe vájt hangárok, a személyzet részére újabb 

óvóhelyek), emellett szóba került föld alatti üzemanyagtartályok építése.
183

 E 

tervekből csak nagyon kevés valósult meg. Jellemző a sziget katasztrofális védelmi 

állapotára, hogy 1940 júniusában mindössze négy (!) elavult vadászgép tartózkodott 

Máltán.
184

 

1938 szeptemberében a Szudéta-kérdés kiéleződésével a Földközi-tengeren is 

megnövekedett a feszültség. Szeptember 22-én a Máltán állomásozó angol hajóhad 
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Alexandriába hajózott, majd a haditengerészet mellett riadóztatták az Egyiptomban 

tartózkodó szárazföldi és légi egységeket. A krízis lehetetlenné tette az 1936-os angol-

egyiptomi egyezmény végrehajtását, a brit csapatok nem ürítették ki a deltavidéket, 

sőt létszámuk jelentősen nőtt. Csehszlovákia feláldozásával végül sikerült elkerülni a 

háborút, a feszültség elmúltával a földközi-tengeri flotta újra horgonyt vetett Máltán. 

A szeptemberi válságot követően Olaszország gondoskodott a Mediterráneum 

nyugalmának ismételt megzavarásáról. 1938. november 30-án Mussolini területi 

követelései Nizzát, Korzikát, Tuniszt és Dzsibutit illetően látszólag csak Párizs ellen 

irányultak, valójában a brit érdekeket is sértették.
185

 Az Indiába vezető útvonal 

legsebezhetőbb pontjait igyekezett megszerezni az olasz fasiszta kormányzat, és ez 

London számára legalább annyira elfogadhatatlan volt, mint a franciáknak.
186

 Tunisz 

birtoklásával Olaszország a szűk Szicíliai-szoros mindkét partját ellenőrizhette, 

könnyedén lezárhatta a Földközi-tengert a brit hajózás elől és hatékonyan 

semlegesíthette Máltát. Dzsibuti megszerzése biztosíthatta a Vörös-tenger déli 

bejáratának, a Bab-el-Mandebnek a lezárását, így meggátolta volna Egyiptom 

ellátását az Indiai-óceán felől. Mussolini követelte, hogy Olaszország megfelelő 

képviseletet kapjon a Csatorna Társaság igazgatóságában, de a francia többségű 

társaság a britek helyeslése mellett elutasította az olasz követelést.
187

 Az olaszok 

fellépését határozottan károsnak tartotta Alexander Cadogan, a külügyminiszter 

állandó helyettese, mert nem csak a földközi-tengeri egyensúlyt fenyegette, hanem az 

angol miniszterelnök tervezett római látogatásának esélyeit is számottevően 

rontotta.
188

 Mussolini növekvő területi igényei megnehezítették a megbékéltetési 

politika további folytatását, a merev francia elzárkózás pedig előre vetítette egy 

földközi-tengeri háború lehetőségét. 

A merész olasz követelések egyáltalán nem számoltak Itália lehetőségeivel, 

Etiópia pacifikálása, a spanyolországi intervenció és feszített fegyverkezéssel járó 

gazdasági nehézségek eleve reménytelenné tették Mussolini katonai fellépését. Az 

olasz tengernagyi hivatal is ellenezte a háborút, mivel a hajóépítési programok még 

messze jártak a befejezésüktől. Mindhárom haderőnem közül a flotta vezetésének 
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kellett a legnagyobb arányú túlerővel megküzdenie egy Angliával és Franciaországgal 

vívott háború esetén. E nehézségek láttán nem véletlen, hogy Mussolini igyekezett 

minél későbbre halasztani a hadba lépés időpontját.
189

 

1939 márciusában Spanyolországban véget ért a polgárháború. A harci 

események utolsó fázisában a Royal Navy fontos szerepet játszott. Az összeomló 

köztársasági kormányzat erőinek Franciaországba mentésében különösen aktív részt 

vállalt a haditengerészet.
190

 A brit kereskedelmi-és haditengerészet komoly 

veszteségeket szenvedett el a majdnem három évig elhúzódó harcok során. Összesen 

25 angol hajó süllyedt el, 120 megrongálódott, emellett életét veszítette 45 tengerész, 

és megsebesült további 100.
191

 Az olasz és német támogatást élvező nemzeti erők 

teljes győzelmet arattak. Elképzelhetővé vált, hogy a hálás Franco Róma és Berlin 

pártjára áll egy esetleges háborús konfliktusban. Erre utalt, hogy Spanyolország 1939 

márciusában csatlakozott az antikomintern paktumhoz. Kétségtelen, hogy a német 

tengerészeti vezérkar 1939 elején Olaszország mellett már Spanyolországgal is 

szövetségesként számolt. A tervezett német óceáni hadviseléshez nyilvánvalóan nagy 

segítséget jelenthetett a két jelentős atlanti spanyol támaszpont, Ferrol és Cadiz.  

A szoros politikai kapcsolatok ellenére Berlinben reálisan érzékelték, hogy a 

három éven át dúló polgárháború után Franco nem kíván egy újabb háborús 

részvételt. Spanyolország 1939-ben olyan katasztrofális gazdasági helyzetben volt, 

hogy ez képtelenné tette a tengelyhatalmak oldalán történő beavatkozásra. A 

tengelyhatalmak és Spanyolország között ugyan nagyon szoros politikai kötelékek 

alakultak ki, de a német tengernagyok még 1943-ra sem vették biztosra Madrid aktív 

katonai szerepvállalását.
192

 

1938 szeptemberében Antonio Magaz tengernagy, Franco berlini követe felhívta 

Hitler és a német külügyminiszter figyelmét: "Szörnyű katasztrófát jelentene a 

nemzeti Spanyolországnak egy európai háború. A spanyol nemzeti kormány 
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megállapítja, hogy európai háború esetén Németország nem nyújthatna 

Spanyolországnak nagyobb anyagi segítséget. Ez különösen lehetetlenné válna, ha 

Anglia is belépne a háborúba. Ezért a spanyol kormány kénytelen tárgyalni Angliával 

és Franciaországgal arról, hogy a nemzeti Spanyolország háború esetén semleges 

marad."
 193

 

Az Admiralitást nyilvánvalóan igen nehéz helyzetbe hozhatta Franco belépése a 

potenciális ellenfelek már így is elég népes táborába, mert a spanyol hadüzenet 

gyakorlatilag lehetetlenné tette Gibraltár szárazföld felőli védelmét és szabad 

használatát. A spanyol polgárháborúnak köszönhetően Málta után Gibraltár is kiesett 

a biztonságosnak tekintett tengerészeti bázisok sorából. A brit mediterrán stratégia 

alapját jelentő Gibraltár-Málta-Alexandria tengelyben az egyiptomi kikötőváros 

képviselte még a legkevésbé neuralgikus pontot. Nem véletlen tehát, hogy a második 

világháborúban éppen Alexandria vált az angol haditengerészet legfontosabb 

földközi-tengeri támaszpontjává. A második világháború első éveiben a spanyol 

hadba lépés szinte bármikor bekövetkezhetett, az állandó veszély miatt Churchill 

jelentős haderőt tartott folyamatos készültségben, hogy Franco Gibraltár elleni 

támadása esetén válaszul azonnal elfoglalhassák a Kanári-szigeteket. "Spanyolország 

kezében volt a kulcs, amellyel bármikor bezárhatta előttünk a Földközi-tenger 

kapuját; de ezt a kulcsot még a legsötétebb időkben sem használta ellenünk. Oly nagy 

volt a veszély, hogy csaknem két éven át állandóan több mint ötezer fős haderőt 

tartottunk a hajóinkon, hogy bármikor elfoglalhassuk a Kanári-szigeteket, hogy 

onnan a levegőben és a tengeren állandóan ellenőrizhessük a német 

tengeralattjárókat, valamint az Afrika körül Ausztráliába vezető tengeri útvonalakat, 

ha a spanyolok netán elzárnák előlünk a gibraltári kikötőt."
194

 

 

 

2.7. A Földközi-tenger geostratégiai felértékelődése 

 

Chamberlain miniszterelnök és Halifax külügyminiszter 1939 januári római 

látogatása teljes kudarccal végződött, ennek ellenére az angol politikusok nem 

hagytak fel a Mussolini megbékítését célzó erőfeszítésekkel. Ezt követően az olasz 
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semlegesség minél további fenntartása szerepelt a brit külpolitika fő mediterrán 

célkitűzései között. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy Rómát nem lehet eltéríteni 

az agresszív politika követésétől, amint azt Albánia 1939 áprilisában történt 

megszállása bebizonyította.
195

 Az olasz balkáni terjeszkedés teljesen váratlanul érte az 

Admiralitást, a Royal Navy hadihajói éppen olasz kikötőkben tettek udvariassági 

látogatást, amikor megérkeztek az első hírek az invázióról.
196

 Az alsóházban komoly 

vita alakult ki Olaszország újabb agresszív lépésével kapcsolatban, de a feszült angol-

német viszony (Hitler éppen ekkor mondta fel az 1935-ös flottaegyezményt) eleve 

meggátolt minden komolyabb katonai fellépést Rómával szemben.
197

 A földközi-

tengeri flottát azonnal összevonták Máltán, majd egységei élén Pound tengernagy 

Alexandriába hajózott. A brit flotta az olasz repülőgépektől kevésbé fenyegetett 

egyiptomi kikötővárosban vészelte át a húsvéti válságot.
198

 Albánia elfoglalása nem 

módosította a földközi-tengeri erőviszonyokat, hiszen Tirana már korábban is teljes 

olasz függésben volt. Az angol kormány sokkal elnézőbben kezelte az olasz 

agressziót, összehasonlítva a németek prágai lépését követő éles reagálásokkal. 

Mussolini akciója azonban végre ráébresztette a brit katonai vezetést, hogy 

Olaszország további engedményekkel való leszerelése értelmetlen. 

Az 1939-es év első három hónapjában Németország és Olaszország olyan 

erőszakos lépésekhez folyamodott, amelyek alapvetően változtatták meg az 

Admiralitás és az egyesített vezérkar stratégiáját. Egészen eddig az időpontig a brit 

vezérkar annyira lehetetlennek tartotta a Németországgal, Olaszországgal és Japánnal 

szembeni egyidejű háború sikeres megvívását, hogy érdemben és megfelelő 

részletességgel nem készítettek terveket egy ilyen háromfrontos háborúra. 1939 

februárjában az Admiralitás első lordja, James Richard Stanhope első ízben 

kérdőjelezte meg a fő brit flotta szingapúri kiküldésének helyességét egy japán 

támadás esetén. Stanhope szerint a Földközi-tengert és a szuezi útvonalat semmilyen 

körülmények között nem szabad megfelelő tengeri erők, vagyis csatahajók és 

repülőgép-hordozók nélkül hagyni. Az első lord úgy vélte, hogy japán beavatkozás 
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esetén elegendő egy vagy két csatahajó szingapúri kiküldése, a többi nagy hadihajót 

az atlanti és a mediterrán vizeken kell visszatartani.
199

 A tengerészeti vezérkar 

helyettes főnöke, Sir Andrew Browne Cunningham altengernagy támogatta ezt a 

nézetet és az atlanti vizek védelme mellett kiemelt szerepet szánt a 

Mediterráneumnak. Szerinte a Földközi-tenger keleti részének tervezett kiürítése egy 

háromfrontos háború esetén rendkívül károsan hatott volna Anglia görögországi, 

törökországi és közel-keleti pozíciójára.
200

 Az Admiralitáson már a balkáni 

államoknak nyújtott garanciák előtt uralkodóvá vált a Földközi-tenger és a Közel-

Kelet prioritását támogató védelmi koncepció. Chatfield–aki 1938 novembere óta már 

nem állt a tengerészeti vezérkar élén–teljesen egyedül maradt a Távol-Kelet védelmét 

előnyben részesítő elképzelésével.
201

 

Az albániai olasz akciót követően Görögországnak és Romániának garanciákat 

nyújtott a brit és a francia kormány. 1939 májusában angol-török nyilatkozat született 

a kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozóan.
202

 E lépések megtételét erősen motiválta 

az Admiralitás felfogása, miszerint a brit védelmi tervekben kulcsszerepet játszó 

Egyiptom és a Szuezi-csatorna biztonságát északi irányból csak ezek az országok 

szavatolhatták. Az Egyiptomnak 1936-ban, a balkáni államoknak 1939 tavaszán adott 

brit garanciák gyakorlatilag lehetetlenné tették a tengernagyi hivatal korábbi tervének 

végrehajtását, vagyis a fő flottaerők keleti kiküldését. 

A prioritási sorrend megváltozásában nagy szerepe volt a márciustól meginduló 

angol-francia vezérkari tárgyalásoknak.
203

 A franciák ellenezték a britek távol-keleti 

lekötöttségét és hangsúlyozták, hogy az egyesített szövetséges flottának először 

Olaszországot kell kiütnie a háborúból, majd ezután fordulhatnak csak Japán ellen. 

Megállapodtak, hogy a Földközi-tenger keleti medencéje az angolok, a nyugati 

medence Gibraltár kivételével a franciák védelmi területe lesz. Az 1939 júniusi 

tiencsini incidenst követően a brit egyesített vezérkar véglegesen elfogadta a 

Mediterráneum elsőbbségét a Távol-Kelettel szemben.
204

 Természetesen a 
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szigetország ellátása miatt felbecsülhetetlen értékű Atlanti-óceán továbbra is messze a 

legfontosabb védelmi területe maradt a királyi haditengerészetnek, de a második 

helyen most már egyértelműen a Földközi-tenger térsége állt. Meggyőzően bizonyítja 

a védelmi területek fontossági sorrendjét, hogy az Admiralitás által 1939 nyarán 

felsorakoztatott tizenegy harcképes csatahajóból hatot a honi vizeken, hármat a 

Mediterráneumban szándékoztak bevetni, így mindössze kettő egység maradt 

Szingapúr számára. Tokió tíz csatahajójával szemben a Royal Navy gyakorlatilag 

esélytelenül állt szemben, így csak az amerikai flotta segítsége menthette meg a keleti 

brit érdekeltségeket.
205

 

Az 1939 tavaszán-nyarán kidolgozott új brit stratégiai elképzelés szerint a brit 

flottának először Olaszországot kellett kiütnie a háborúból, csak ezután küldhettek 

megfelelő tengeri erőket a Távol-Keletre. Egy háromfrontos háború esetén Itália 

térdre kényszerítése azonban mindenképpen időt igényelt, ezért a Szingapúr 

felmentéséhez szükséges időt előbb 90, majd 1939 szeptemberében 180 napra 

emelték.
206

 Ausztrália és Új-Zéland biztonsága továbbra is nyomasztotta a vezérkart, 

hiszen korábban a brit kormány és az Admiralitás számos alkalommal kinyilvánította, 

hogy nem hagyja magukra a fehér domíniumokat. Az 1939 tavaszán-nyarán hozott 

stratégiai döntések értelmében azonban Britannia a Mediterráneum érdekében 

gyakorlatilag feláldozta a Távol-Keletet. 

A prioritási sorrend megváltozásában szerepet játszott a német haditengerészet 

növekvő ereje is. 1936 óta a Royal Navy egyik elsőszámú ellenségének a 

Kriegsmarinét tekintették. Ahogy növekedett Berlin tengeri ereje, az Admiralitás úgy 

növelte azoknak az egységeknek a számát, amelyeket mindenképpen a honi vizeken 

kellett visszatartani. A németek tervezett nyílt óceáni háborúja, a brit óceáni 

útvonalak védelme egyre több hadihajót igényelt. A korszerű, 40 napra elegendő 

üzemanyaggal rendelkező, nagy hatótávolságú "zsebcsatahajók," valamint a 

tengeralattjárók állandó és kiszámíthatatlan fenyegetést jelentettek a szigetország 
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ellátási útvonalaira.
207

 Ilyen körülmények között az Admiralitás szívesebben 

koncentrálta a flotta hajóit az anyaországhoz közelebbi mediterrán térségben, mint a 

Távol-Keleten.
208

 

A brit óvatosság nem volt alaptalan, mivel 1938-1939-ben a német tengernagyi 

hivatal komoly tervezgetésbe kezdett egy jövőbeni óceáni és földközi-tengeri 

háborúval kapcsolatban. A német tengerészeti vezérkar a harmincas évek második 

felében számos úgynevezett hadijátékot (Kriegsspiel) rendezett azzal a céllal, hogy a 

jövőbeni, Angliával és Franciaországgal vívott háborúban a legmegfelelőbb stratégiát 

alkalmazzák. Berlinben úgy számoltak, hogy a háború 1942-1943-ban fog kitörni, így 

a tervezésbe bevonták az ekkorra várhatóan elkészülő hadihajókat. Az Anglia elleni 

háborúban a szigetország utánpótlási vonalainak elvágása játszotta volna a fő 

szerepet, vagyis részben az első világháborús forgatókönyvet akarták feleleveníteni. 

Nagy változást jelentett azonban, hogy a felszíni flottát nem az Északi-és a Balti-

tengeren kívánták elsősorban alkalmazni, mint az első világháború idején, hanem egy 

sokkal nagyvonalúbb, óceáni hadviseléssel igyekeztek térdre kényszeríteni a 

tengerentúli szállítmányoktól függő Nagy-Britanniát. A német vezérkar által készített 

tervek gondosan felvázolták, hogy a Kriegsmarine milyen módon törhetett ki az 

Északi-tengerről, és milyen erőkkel béníthatta meg az angol-francia hajózási 

útvonalak forgalmát. A harmincas években elkészített német "zsebcsatahajók", a 

csatacirkálók és a Bismarck-osztály csatahajói mind azzal a szándékkal épültek, hogy 

a nyílt óceánokon kerüljenek bevetésre a brit kereskedelmi hajózás ellen. Jellemző, 

hogy az épülő Graf Zeppelin repülőgép-hordozót is a távoli, atlanti-és indiai-óceáni 

harcokra tervezték. Tervek születtek a német kereskedelmi hajók cirkálóvá 

alakítására, később a háború folyamán ezek az egységek nagy sikerrel zavarták meg a 
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szövetséges hatalmak tengeri forgalmát.
209

 A német tengeralattjárók olyan hatótávval 

rendelkeztek, amelyek képessé tették őket a világ összes óceánján zajló hadműveletek 

végrehajtására. 1938-1939-re az Anglia és Franciaország elleni, nyílt óceánokon 

folytatott offenzív jellegű kereskedelmi háború vált a német admiralitás stratégiájának 

alappillérévé.
210

 

A hadijátékok szervezői 1942-1943 fordulójára tervezték az európai háború 

kitörését, amelyben Berlin és Róma közösen küzdött Angliával és Franciaországgal. 

A Földközi-tengeren az egyesült angol-francia flottával szemben kizárólag az olasz 

haditengerészettel, illetve Itália légierejével számoltak. A németek tisztában voltak 

azzal, hogy az angolok a beltenger keleti, a franciák a nyugati medencéjére 

koncentrálnak, míg Itália igyekezett minél tovább megőrizni a központi medencében 

betöltött vezető szerepét. Nyilvánvaló volt, hogy az ellenségeskedések kitörése után a 

szövetséges hatalmak továbbra is szilárdan uralhatták a beltenger kijáratait, ennek 

ellenére feltételezték, hogy Olaszország tartósan fenntarthatja az anyaország és Líbia 

közötti utánpótlási vonalakat. Málta ugyan angol kézen maradt, de az olasz légierőnek 

köszönhetően mint tengerészeti támaszpont megszűnt funkcionálni. A britek 

Egyiptom megerősítésére koncentráltak, és csak könnyebb egységekkel, valamint 

repülőgépekkel igyekeztek az olaszok által uralt központi medencébe betörni. Német 

vélekedés szerint a Földközi-tenger nyugati medencéjében zajló háborúban 

kiemelkedő szerep juthatott a légierők küzdelmének.
211

 

1939 februárjában a német hadijátékok végső megbeszélése során jóval 

részletesebben taglalták Olaszország lehetőségeit egy várhatóan 1943-ban kitörő 

háborúban. A forgatókönyv alapján Róma fő célterülete a Mediterráneum keleti 

medencéje lett, ahol a Szuezi-csatorna elvágását a tengerészeti erők mellett a Líbiából 

kiinduló hadsereg és légierő intenzíven támogatta. A hadijáték szerint az olaszok 
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ideiglenes sikereket értek el a csatorna forgalmának megzavarásában, de nem tudták 

azt tartósan lezárni. Az olasz flotta önmagában nem volt elégséges a tengeri fölény 

kivívására, ezért csak nagyszabású szárazföldi offenzívával lehetett megtörni a brit 

ellenállást Egyiptomban. Itália számára a keleti medence sokkal fontosabbnak 

bizonyult mint a nyugati, mivel a kelet-afrikai birtokokhoz csak e térségen át lehetett 

eljutni. Nem véletlen, hogy nyugaton a franciákkal szemben csak korlátozott akciókra 

kerülhetett sor. A háború hatására az angol-francia kereskedelmi hajókat elterelték 

Afrika déli csücskéhez, így az Indiai-óceán és az Atlantikum forgalma megnőtt. Ez a 

változás jó lehetőséget kínált a már évek óta tervezgetett német kereskedelmi háború 

kiterjesztéséhez. A szövetséges hajózás elleni offenzív háborúban a németek 

számoltak a Kelet-Afrikában állomásozó olasz tengeralattjárókkal és felszíni 

egységekkel. A tervek szerint az Indiai-óceán északi részén az Eritreából és 

Szomáliföldről operáló olasz hadihajóknak, a déli részen a nagy hatótávolságú német 

egységeknek (köztük a "zsebcsatahajóknak" és a Graf Zeppelin repülőgép-

hordozónak) kellett elvágni az angol-francia közlekedési útvonalakat.
212

 

A német és olasz hadicélok között igen lényeges eltérések mutatkoztak. Míg a 

német admiralitás egy a világ összes óceánjára kiterjedő, támadó jellegű, 

kereskedelmi vonalak elleni háborút kívánt vívni, addig Olaszország fő célja a 

Mediterráneum feletti korlátlan tengeri és katonai uralom megszerzése volt. A német 

tengernagyok reálisan érzékelték Itália gyengeségeit és azokat a nehézségeket, 

amelyekkel egy jövőbeni háború során a beltengeren szembesülnie kellett. 

Olaszország hosszú partvonala, valamint saját tengeri szállítási útvonalai miatt erősen 

kiszolgáltatott volt a fölényben lévő szövetséges flottával szemben. Itália fekvésénél 

fogva képes volt ugyan ideiglenesen elvágni a Földközi-tengeren áthaladó, nyugat-

keleti irányú angol-francia összeköttetési vonalakat, ez az olasz ék azonban nem tudta 

tartósan szétválasztani a nyugati medencében meghatározó szerepet játszó franciákat 

és a keletiben felvonuló angolokat. A Mediterráneum olasz átvágása egyáltalán nem 

lehetett döntő a háború kimenetelét tekintve, mivel London és Párizs az Afrikát 

megkerülő útvonal használatával bármikor számolhatott. További hátrányt jelentett 

Mussolini számára, hogy egy összehangolt szövetséges offenzíva során az angol-
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francia erők keletről és nyugatról egyszerre támadhatták meg a központi medencében 

védekező olasz flottát, így Olaszország kétfrontos háborúra kényszerülhetett. A 

Máltáról a keleti medencébe átcsoportosított brit földközi-tengeri flotta a német 

feltételezések szerint hármas célt követett: egyrészt elvágni a német-olasz 

kereskedelmi útvonalakat az Égei- és Fekete-tengeren, másrészt fenntartani a 

térségbeli gazdasági és politikai befolyást, végül offenzív hadműveleteket 

kezdeményezni a központi medence és az olasz anyaország irányába. A beltengert 

lezáró olasz "retesz" áttörését megnehezítette, hogy a megsérült brit egységek számára 

a levantei vizeken alig akadt megfelelő javítási lehetőség, így csak lassan lehetett 

pótolni a hadihajókat. 

Olaszország a háborús erőfeszítéseket elsősorban a keleti medencére igyekezett 

koncentrálni. A Szuezi-csatorna központi szerephez jutott az olasz háborús célokban, 

mivel a vízi út elfoglalása megnyithatta a britek által elszigetelt kelet-afrikai 

gyarmatokhoz vezető utat. A Földközi-tengeren kivívott uralom önmagában nem 

érhetett sokat a beltenger kijáratának, jelen esetben Egyiptom uralma nélkül. E cél 

elérésében a viszonylag gyenge olasz flotta egy tenger felőli támadással nem érhetett 

el sikert, ezért vált szükségessé a Líbiából operáló másik két haderőnemmel a szoros 

együttműködés. A Líbiában állomásozó tekintélyes méretű olasz hadsereg a Szuezi-

csatorna felé tervezett offenzívát, míg nyugat, vagyis a francia kézben lévő Tunézia 

irányában csak védelemre rendelkezett be. A német admiralitás lényegre törően 

fogalmazta meg az Egyiptom-központú olasz háborús stratégia alapgondolatait: "A 

kelet-mediterráneumi teljes olasz tengeri hegemónia kiterjesztése felé a döntő lépés a 

Szuezi-csatorna elfoglalása, vagy legalább tartós használhatatlanná tétele. Ezzel nem 

csak a térség gazdasági és politikai uralmát biztosítják, hanem egy biztos alapot 

teremtenek a nyugati irányú hadviseléshez. A Szuezi-csatorna uralma 

végeredményben lépés az Abesszínia irányába vezető úton, egy olyan cél felé, amely 

az olasz gondolkodásmódot mindig befolyásolta. Ez egyben az Indiai-óceánon 

folytatott kereskedelmi háború előfeltétele is."
213

 

Az olasz hadiflotta vezetői tisztában voltak saját lehetőségeik korlátaival. Úgy 

ítélték meg a helyzetet, hogy az angolokkal és franciákkal szembeni földközi-tengeri 

háborúban az olasz flotta képtelen az egész beltengert ellenőrizni és uralni. Ehelyett 

meglepetésszerű, gyors egységekkel végrehajtott támadásokkal kívánták 
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meggyengíteni az ellenséget. A tervezett cirkáló háború miatt gyors cirkálókra, 

rombolókra, tengeralattjárókra, és torpedós naszádokra helyezték a hangsúlyt az olasz 

flottaprogramokban.
214

 

Olaszország szemszögéből nehezítette az offenzív jellegű hadviselést az ország 

tengerentúli szállításoktól való függése. Az Itáliába vezető tengeri kereskedelmi 

útvonalak védelme az amúgy is gyenge olasz flottának túl nagy feladatot jelentett, és 

az utánpótlási vonalak védelme túl sok hadihajót kötött le. Az olasz tengerészet 

vezetői szerint csak a teljes önellátás megoldásával szabadulhattak fel a hadihajók a 

kísérő szerepből, és csak ezután kezdeményezhettek támadó jellegű 

hadműveleteket.
215

 Itália ásványkincsekben rendkívül szegény volt, 1939-ben még 

fokozott német támogatással sem tűnt megoldhatónak az önellátás. A második 

világháború éveiben ez a probléma nehezítette leginkább az olasz hadvezetés 

munkáját, és nagyban hozzájárult Itália gyenge háborús szerepléséhez. 

Olaszország 1939-ben nem volt felkészülve a háborúra, ez megmutatkozott az 

1939 áprilisában megkezdett olasz-német katonai tárgyalásokon is.
216

 Mussolini és az 

olasz vezérkar 1942-nél korábban nem tartotta lehetségesnek Itália hadbelépését. Az 

olasz flotta nem rendelkezett repülőgép-hordozóval, e hiányosságot az anyaországi, 

afrikai és égei területeken lévő repülőterek használatával kívánták pótolni. Az olasz 

haditengerészet repülő fegyverneme gyakorlatilag nem létezett, ezért nagy szükség 

volt a tengerészet és a légierő együttműködésére. Itália számbeli és minőségi 

gyengeségét csak korlátozottan ellensúlyozta a Földközi-tengeren kiépített, 

viszonylag sűrű támaszponthálózat.
217

 Az olasz admiralitáson tisztában voltak azzal a 

ténnyel, hogy csak abban az esetben vívhattak sikeres háborút a túlerőben lévő 

ellenséges hatalmakkal, ha azok tengeri erejét más hadszíntereken tartósan lekötik. 

Így érthető, hogy Olaszország miért tíz hónappal a háború kitörése után üzent hadat, 

amikor Franciaország katonai összeomlása és az angolok atlanti szerepvállalása 

lehetetlenné tette a megfelelő szövetséges flottafölény kialakítását. Róma tengeri 

stratégiája számolt az olasz kezdeményezésű háborúval, de kizárólag akkor, ha a 

rivális angol és francia flotta mediterrán összevonása nem valósulhatott meg. "Az 
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olasz haditengerészet anélkül, hogy a világ három első tengeri hatalma (Anglia, 

Egyesült Államok, Japán) hajóhadának számbeli erejével rendelkezne, a felsorolt 

erőtényezők összefogásával, a Földközi-tengeren döntő súlyát éreztetetheti különösen 

akkor, ha valamely viszály alkalmával a számbavehető nagyobb ellenfelek nem 

vonhatják össze teljes erejüket ezen a tengeren."
218

 

Az egyre intenzívebb háborús tervezgetéssel egy időben a feszültség fokozatosan 

nőtt a tengelyhatalmak és az angol-francia blokk között. A meglehetősen későn 

megkezdett, és a szakemberhiány miatt is hátráltatott munkálatok miatt 1939 nyarán 

az alexandriai tengerészeti bázis még nem állt készen a háborúra. A brit anyaország 

védelme és az ottani erők jobb ellátása elsőbbséget élvezett az egyiptomi 

támaszpontokkal szemben. A tengerentúli bázisok között egészen 1939 nyaráig 

Szingapúr kiépítése kapott prioritást, mert így kívánták megnyugtatni a japán 

támadástól rettegő Ausztráliát és Új-Zélandot. Emellett Alexandria használata csak 

1944-ig volt szerződésileg biztosított Anglia számára, ez a tény nem sarkallta 

nagyobb fejlesztésekre az Admiralitást. Ilyen körülmények között a kikötő kiépítése a 

brit flotta fő mediterrán támaszpontjává csak nagyon lassan haladt előre. Ennek 

ellenére az egyiptomi város fontossága nagyon megnövekedett, mert az itt állomásozó 

flottát szükség esetén könnyen lehetett a japánoktól fenyegetett Szingapúrhoz 

irányítani. Az Alexandriából kiinduló angol hadihajók nem csak Egyiptom és a 

Szuezi-csatorna védelmét tették lehetővé, hanem hatékony segítséget nyújthattak a 

tengelyhatalmakkal szemben felsorakozott Görögországnak és Törökországnak. 

Ezt a támogatást igyekezett demonstrálni 1939 júliusában a földközi-tengeri flotta 

parancsnoka, amikor a Warspite csatahajóval és két rombolóval megjelent 

Isztambulnál.
219

 A flotta többi egysége ezzel egy időben meglátogatta Görögországot, 

jelezve, hogy Athén megnyerésére továbbra is hangsúlyt fektettek Londonban. 

Aktívabb balkáni szerepvállalásra jó ideig azonban nem kerülhetett sor, amíg a brit 

erőforrások a legfontosabb mediterráneumi támaszpontnak tartott Egyiptom ellátására 

sem voltak elegendőek. 

1939 augusztusában Nagy-Britannia és Franciaország az elkerülhetetlenül 

kirobbanó háborúban gyors győzelemre készült a Földközi-tengeren. Bár a 

csatahajókat leszámítva a szövetségesek nem rendelkeztek meggyőző helyi 
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erőfölénnyel az olasz haditengerészet felett, az Atlanti-óceánról átirányított 

egységekkel megnövelt angol-francia flottával szemben nem sok esélye lehetett 

Itáliának.  

 

6. táblázat. Haditengerészeti erőviszonyok a második világháború kitörésekor a Földközi-tengeren 

(csak  aktív szolgálatra alkalmas egységek). Forrás: PLAYFAIR i.m. 28 és 42.o. 
220

 

 

 Brit földközi-

tengeri flotta 

Francia földközi-

tengeri flotta 

Brit és  

Francia flotta 

együtt 

Olasz flotta 

Csatahajó 3 3 6 2 

Repülőgép-

hordozó 

1 - 1 - 

Cirkáló 7 10 17 22 

Romboló 31 48 79 87 

Tengeralattjáró 10 55 65 105 

 

Londonban és Párizsban biztosak voltak abban, hogy a gyenge láncszemnek 

tartott Olaszországra viszonylag kis erőfeszítéssel vereséget lehet mérni. Itália gyors 

veresége pozitívan befolyásolhatta a balkáni államokat és az arab világot, ezáltal 

Nagy-Britannia mediterráneumi helyzete jelentősen megerősödhetett. Olaszország 

legyőzése után kerülhetett sor a németekkel való leszámolásra. Érdekes módon a 

szövetséges szárazföldi és légi vezérkar délről, a Balkán felől kívánt 

Lengyelországnak segítséget nyújtani. E stratégiai elképzelés gyors végrehajtásához a 

Royal Navy vitathatatlan földközi-tengeri fölényére volt szükség. Churchill, aki már 

1939 márciusában az Atlanti-óceán utáni legfontosabb védelmi térségnek a Földközi-

tengert tartotta, Anglia elsőszámú tengerentúli csataterének nevezte a 

Mediterráneumot. Churchill támogatta a kontinens déli részén tervezett fokozottabb 

brit szerepvállalást: "Erőinknek egyedül is elegendőnek kell lenniük az olasz 

hadihajók kiszorítására a tengerről, és biztosítaniuk kell a teljes uralmat a Földközi-

tengeren…A Mediterráneum feladása a német vezetésű olasz csapatok inváziójának 

teszi ki Egyiptomot, a csatornát és a francia birtokokat. Ezt semmilyen körülmények 

között nem engedhetjük meg. Ráadásul, a háború első heteiben e hadszíntéren 

elérhető gyors és átütő győzelmek a legnagyobb haszonnal bírhatnak a 

Németországgal vívott döntő küzdelemben."
221
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Az 1935 és 1939 között eltelt négy esztendő radikális változást hozott a brit 

tengerészeti politikában. A korábban barátságos Olaszország az etiópiai háborút 

követően reális fenyegetést jelentett a birodalom Mediterráneumon áthaladó hajózási 

útvonalára. Róma a kiélesedő válság hatására eltávolodott a nyugati hatalmaktól és 

Németországhoz közeledett. A brit tengerészet fellépése a Földközi-tengeren 

gyakorlatilag Hitler karjaiba kergette Mussolinit, és hozzájárult a tengelyhatalmak 

szövetségének kialakulásához és az „acélpaktum” létrejöttéhez.
222

 1936 után az 

Admiralitás teljes mértékben támogatta a Róma megbékéltetését célzó londoni 

kormánypolitikát, abban a reményben, hogy ismét biztonságossá válhat a szuezi vízi 

út. A brit diplomácia és a tengerészeti vezérkar minden igyekezete hiábavalónak 

bizonyult, Mussolini leválasztása Németországról nem sikerült, és nem csökkent a 

potenciális ellenfelek száma. A mediterrán megbékéltetési politika teljes kudarca 

1939-re vált bizonyossá, amelyet a balkáni brit garanciák megadása, valamint a 

Földközi-tenger védelmének ekkor kinyilvánított prioritása jelzett. 

Az Admiralitás 1939-ben feladott egy csaknem két évtizedes védelmi koncepciót, 

és az Atlanti-óceán valamint az anyaország partjai mellett a Földközi-tengert jelölte 

meg a hadiflotta fő működési területének. Ez nem azt jelentette, hogy a régóta 

dédelgetett, Japán elleni háborúról lemondtak volna. A brit admirálisok azt remélték, 

hogy a gyenge olasz flottát gyorsan megsemmisítik, majd a felszabaduló hadihajókat 

a Távol-Keletre küldik. Utólagosan tudjuk, hogy Olaszország gyors legyőzése a 

francia összeomlás miatt 1940-ben lehetetlenné vált. Ezt követően a korábban 

kidolgozott angol-francia mediterrán haditervek értelmüket vesztették, az egykori 

szövetségesből potenciális ellenfél lett. 1940 után nem csak az olasz flottával és a 

segítségére érkező német haderővel, hanem a Vichy Franciaország flottájával is meg 

kellett küzdenie a földközi-tengeri hajóhadnak. A modern francia hajóhad német vagy 

olasz kézbe kerülése radikálisan megváltoztathatta volna nemcsak a földközi-tengeri, 

hanem a globális tengerészeti erőviszonyokat is. Ezért léptek fel az angolok Oránnál 

és Dakarnál meglepő határozottsággal a Vichy-haditengerészettel szemben.
223

 

A magára maradt Nagy-Britannia egyik kiemelten kezelt hadszíntere a második 

világháború éveiben a Közel-Kelet és a Földközi-tenger térsége lett. Az anyaország és 
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az atlanti útvonalak biztonságának szavatolása után a Mediterráneum következett a 

védelmi sorrendben. A Brit Nemzetközösség hatalmas áldozatokat hozott Egyiptom 

és a Szuezi-csatorna védelmében, és végül sikerült meggátolni a "birodalmi artéria" 

átvágásának német-olasz kísérletét. A királyi haditengerészet e küzdelemben végig 

kiemelkedő szerepet játszott, és súlyos veszteségeket szenvedett el.
224

 Érdekes, hogy a 

háború jelentős részében a Földközi-tenger csak nagyon korlátozottan tölthette be az 

Admiralitás által neki szánt útvonal szerepet, a Közel-Keleten küzdő brit erők ellátása 

döntően Afrika megkerülésével, az Indiai-óceánon és a Vörös-tengeren át történt. A 

sors különös fintora, hogy amikor 1945-ben végre sikerült a brit flotta zömét a Szuezi-

csatornán át a Távol-Keletre küldeni, ez az esemény nem hozta meg a korábban várt 

eredményt, mivel a Japán elleni háború kimenetelét az amerikaiak már gyakorlatilag 

eldöntötték. 
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3. A brit haditengerészet földközi-

tengeri szerepvállalása a korabeli 

magyar források alapján 
 

3.1. A brit haditengerészet általános hazai megítélése 1935-ben 

 

A brit haditengerészet hazai megítélésében felhasználható levéltári források döntő 

hányada a civil és a katonai külképviseletek jelentéseiből áll. Ezek az elemzések 

részben a helyi sajtóból és hivatalos kiadványokból merítettek, így hűen tükrözték az 

adott országban uralkodó általános felfogást a brit tengerészeti politikával 

kapcsolatban. A követek gyakran hivatkoztak a főbb napilapok állásfoglalására, így 

tájékoztatva a külügyminisztérium vezetőit az adott országban uralkodó 

közhangulatról. A jelentések azonban nemcsak egyszerű külföldi sajtóismertetést 

tartalmaztak, hanem annál jóval többet, hiszen a követek állandó érintkezésben álltak 

a többi ország külképviseletével, a helyi befolyásos körökkel, a katonai vezetéssel és 

az állami szervekkel. A meghallgatásokon, fogadásokon és estélyeken szerzett, 

gyakran igen bizalmas információk képviselik a legnagyobb értéket az európai 

fővárosokból küldött összefoglalókban és táviratokban.
225

 

A magyar levéltári anyagok meglehetősen hiányosak, ugyanakkor a vizsgált téma 

szempontjából sok esetben kevéssé hasznosíthatók.
226

 A hadügyminisztérium levéltári 

anyagai erőteljes olasz, illetve német barátságról tanúskodnak, hiszen a harmincas 
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évek második felében csak e két nemzetre lehetett számítani a revízió támogatásában. 

1936-ig a magyar vezérkar Olaszországban látta azt a hatalmat, amelynek 

segítségével megvalósíthatók a területi visszacsatolások. E magyar külpolitikai 

törekvés szempontjából egyáltalán nem volt érdektelen, hogy Itália hogyan kerül ki a 

mediterráneumi válságból. A földközi-tengeri hatalmi küzdelemben érdekelt országok 

közül Olaszország egyértelmű szimpátiát élvezett a magyar katonai körökben. A 

kapcsolatok erősségére utalt az a tény, hogy a magyar folyamőrségtől tiszteket és 

altiszteket vezényeltek itáliai torpedótanfolyamokra.
227

 A bensőséges viszonyt jelezte, 

hogy az olaszok magyar elnevezést adtak a Stephano Türr motoros torpedónaszád 

számára és a hajónak szánt lobogót Barabás altábornagy személyesen adta át La 

Speziában.
228

 

Az olaszokkal és a németekkel egyre feszültebb viszonyban lévő Anglia irányában 

természetesen nem sok jóindulatot tanúsított a magyar katonai vezetés. Ezt bizonyítja 

Sir William Goodenough admirális angol haditengerészetről szóló budapesti 

előadásának meghiúsítása. A brit admirális 1939 áprilisában tervezett előadást tartani 

az Országos Tiszti Kaszinóban hazája tengerészetéről. Az intézmény elnöksége a 

feszült politikai helyzetre hivatkozva mereven elzárkózott a rendezvény 

megtartásától, és csak abban az esetben mutatkozott hajlandónak a brit tengernagyot 

fogadni, amennyiben Bartha Károly honvédelmi miniszter erre kifejezetten parancsot 

ad. Prága német, Kárpátalja magyar és Albánia olasz megszállását követő időszakban 

esedékes látogatás az adott külpolitikai helyzetben nem volt időszerű, ezért 

Goodenough lemondta budapesti fellépését.
229

 

A gyakran zavaró elfogultság ellenére a levéltári forrásokból viszonylag pontos 

kép bontakozott ki a harmincas évek brit haditengerészetéről. A magyar 

külképviseletek vezetőit élénken foglalkoztatták a tengerészeti kérdések és számos 

kiváló elemzést készítettek az Admiralitás stratégiájáról. A londoni magyar 

nagykövetek rendszeresen megküldték Budapestre az éves angol nemzetvédelmi 

költségvetéseket, illetve az elfogadás alsóházi vitáiról készült összefoglalókat. A 

költségvetések összetétele tükrözte a hadiflotta kimagasló szerepét, a hadiflottára 
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megszavazott aránylag nagy pénzösszeg jelezte, hogy Nagy-Britannia biztonságát az 

1930-as években továbbra is a tengeri fölényre alapozták. Széchenyi László londoni 

követ jelentéséből kitűnt, hogy a katonai kiadások 1935-ös, 10 %-os emelése során ha 

korlátozottan is, de figyelembe vették az Admiralitás igényeit.
230

 A tengerészetnek 

juttatott 60,50 millió fonttal szemben a szárazföldi hadsereg 43,55 milliót, a légierő 

pedig mindössze 20,65 milliót kapott.
231

 Az 1935-ös Fehér Könyvet (White Paper) 

azért adta ki az angol kormány, hogy megmagyarázza a honvédelmi kiadások 

összesen mintegy 10,5 millió fonttal történő megemelését.  

Az 1935-ös White Paper a három haderőnem közül csak a légierő növekedését 

biztosította számszerűen, a hadiflotta esetében a műszaki hiányosságok 

kiküszöböléséről, korszerű felszerelés és hadianyag beszerzését tartalmazta.
232

 Az 

1935-ös költségvetést tehát egyáltalán nem lehetett újrafegyverkezésnek nevezni. 

Ettől függetlenül az eléggé szerencsétlen időpontban kiadott kormányirat kevéssé 

segítette elő az angol-német viszonylatban kialakult feszült viszony enyhülését. Hitler 

a White Paper kiadására hivatkozva jelentette be a hadkötelezettség visszaállítását 

Németországban. Az egyre nyilvánvalóbb német fegyverkezést nem hagyhatták 

figyelmen kívül a Whitehall politikusai, ezért Széchenyi már ekkor úgy vélte, hogy a 

pacifista angol közvélemény állásfoglalása ellenére várható a fegyverkezési kiadások 

további növelése.
233

 

Az angol tengeri hatalom általános helyzetét vázolta fel a londoni katonai attasé 

1935-ös átfogó helyzetelemzése. Álgya-Pap Zoltán szerint a modern technika 

fejlődésével az 1930-as években véget ért Nagy-Britannia izoláltsága. A világháború 

előtt az anyaország megtámadása szárazföldi erőkkel a tengereket uraló brit flotta 

miatt nehezen volt elképzelhető. Azóta a légierők fejlődésének köszönhetően Anglia 

korábbi sebezhetetlensége megszűnt.
234

 A hadügyi költségek növelése rendkívül 
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népszerűtlen volt a brit közvélemény szemében, a parlament is csak azért fogadta el, 

mert a haditengerészetnél és a szárazföldi alakulatoknál már elodázhatatlanná vált az 

elavult fegyverzet lecserélése. A kincstár anyagi forrásaiért valóságos küzdelem indult 

meg a három nemzetvédelmi minisztérium között. Az Admiralitás e harcban jelentős 

összegeket tudott az új programok számára biztosítani, de végeredményben a másik 

két haderőnem sokkal ügyesebb volt az érdekérvényesítés terén. 

A német légierő gyors fejlesztése a harmincas évek második felében véget vetett a 

britek hagyományos, tengeri uralomra épített sebezhetetlenségének. A XX. század 

technológiai fejlődésének köszönhetően a Royal Navy elvesztette kizárólagos szerepét 

a szigetország védelmében. A háború kitörésekor a német légierő tekintélyes fölényre 

tett szert az angollal szemben, 3609 repülőgépével leelőzte az 1660 géppel rendelkező 

briteket.
235

 A német bombázórajok számának növekedésével a brit közvélemény 

egyre jobban tartott a levegőből érkező, tömegpusztító támadásoktól. Ezt a 

közhangulatot kihasználva sikerült a királyi légierőnek jelentősen megnövelni a 

számára juttatott pénzügyi forrásokat. A Royal Air Force ereje és jelentősége 

ugrásszerűen megnőtt az 1935-öt követő esztendőkben, gyakran a többi haderőnem 

rovására. Így történhetett meg, hogy a korábban legnagyobb költségvetéssel 

rendelkező tengerészet kapta 1939-re a legkevesebb pénzt, ugyanakkor az 1935 előtt 

legmostohábban kezelt királyi légierő alig négy esztendő alatt az élre ugrott.  

Az angol flotta elveszítette fölényét az Egyesült Államokkal és Japánnal szemben, 

a tengeri hegemóniának véget vetett az első világháborút követő időszak. Nagy-

Britannia elsőszámú érdekévé vált, hogy az anyaország élelmezése és 

nyersanyagellátása, valamint a birodalom többi részével a kapcsolattartás ne kerüljön 

veszélybe. 1935 tavaszán a Brit Birodalom helyzete elsősorban a Távol-Keleten volt 

kritikus, de a német fegyverkezés szintén aggodalommal töltötte el a londoni 

kormányzatot. Végkövetkeztetésében az attasé úgy vélte, hogy a túl sok helyen 
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egyszerre lekötött Anglia nem akar háborút, és áldozatok árán is hajlandó a békét 

fenntartani.
236

 

Az első ilyen áldozatot Németország irányában hozták meg a britek, amikor a két 

állam megkötötte a sokat vitatott flottaegyezményt.
237

 Adolf Hitler 1933-as hatalomra 

kerülését követően egyre sokasodtak a jelek, hogy Németország semmibe veszi a 

versailles-i béke határozatait. Londonnak tudomása volt a titkos német tengeralattjáró-

építésekről, a korlátozásokat kijátszó hadihajótervekről. Az 1934-es német 

flottaprogram már két nagy csatacirkálót (Scharnhorst és Gneisenau) tartalmazott. 

1935 tavaszán a német tengeri újrafegyverkezés kérdése erősen foglalkoztatta a brit 

közvéleményt, az alsóházban komoly vita alakult ki az egyre nyilvánvalóbb német 

lépésekkel kapcsolatban. Tovább fokozta a brit aggodalmakat a Luftwaffe gyors 

fejlesztése, valamint az újrainduló német tengeralattjáró-építés. A brit félelmeket 

Széchenyi László londoni követ számjeltávirata ismertette a magyar 

külügyminisztériummal. E szerint 1935 májusában  Baldwin miniszterelnök 

meglehetősen borúsan ítélte meg a nemzetközi helyzetet, és a kilátásba helyezte a brit 

fegyveres erők nagyobb mértékű növelését: „Megállapította, hogy Németország a 

fegyverkezés terén hozott legutóbbi határozatai révén a nemzetközi bizalom 

megrendült. A német elhatározást a tengeralattjárók építésére kárhozatos lépésnek 

minősítette, amelynek súlyát nem kívánja lekicsinyleni. Végül kijelentette, hogy Anglia 

a légiflottáját oly mértékben kívánja fejleszteni, hogy a jövőben soha ne kerüljön 

inferiózis helyzetbe Németországgal szemben. A miniszterelnök beszédét a ház 

pártkülönbség nélkül helyesléssel fogadta.”
238

 

A titkos német flottafejlesztésekről a berlini magyar katonai attasén keresztül 

információi voltak a magyar külügyminisztériumnak is. Bizalmas értesülések alapján 

1935 áprilisára a Kriegsmarine több olyan nagy hadihajó építését kezdte meg, 

amelyek egyáltalán nem vették figyelembe a versailles-i szerződés korlátozó 
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intézkedéseit.
239

 Az Admiralitás vezetői úgy ítélték meg a helyzetet, hogy az amúgy is 

elkerülhetetlen német újrafegyverkezést legcélszerűbb korlátok között legalizálni. A 

brit vezetést elsősorban ez a szempont vezette, amikor 1935 tavaszán intenzív 

tárgyalásokat kezdeményezett Németországgal.
240

 Ez a felismerés vezetett az 1935. 

június 18-án aláírt angol-német flottaegyezményhez. A németek beleegyeztek, hogy a 

jövőben a brit flotta 35 %-áig építik ki saját haditengerészetüket, ennél nagyobb 

arányt, 45 %-ot, csak a tengeralattjárók kategóriájában igényeltek maguknak. A 

tengeralattjárók terén bizonyos esetekben, megfelelő konzultáció mellett akár a teljes 

paritást is elérhették.
241

 Hitler a szovjet balti-tengeri hajóépítkezéseket hozta fel 

indokul a nagyobb tengeralattjáró-flotta mellett, de valószínűleg fontosabb szerepet 

játszhatott a fegyvernem antant-hajózás elleni sikeres szereplése az első 

világháborúban. Természetesen e motívumról mélyen hallgattak a német politika 

irányítói.  

Eden a tengerészeti egyezmény megkötését elsősorban azzal indokolta, hogy a 

németek által felvetett javaslat olyan előnyös volt, hogy azt azonnal el kellett fogadni 

és így nem lehetett azt előzőleg a többi érdekelt állammal megvitatni.
242

 Az 

Admiralitás vezetői nagyon elégedettek voltak az eredménnyel, mivel úgy vélték, 

sikerült meggátolni egy újabb, az 1914-et megelőzőhöz hasonló angol-német 

flottaversengést. Igazán vonzónak tűnt a gondolat, hogy a német flottát ilyen alacsony 

szinten sikerül maximálni, hiszen 1914-ben méretét tekintve a császári német flotta 

meghaladta a brit 62 %-át. Londonban tudták, hogy a 35%-os arány elérése még 

hosszú éveket igényel, miközben az angol újrafegyverkezési program is beindulhatott. 

A magyar követi jelentések számos alkalommal foglalkoztak a szerződéssel és 

hatásaival. A felfokozott érdeklődés azzal magyarázható, hogy az első világháború 

egyik győztes hatalma először ismerte el a versailles-i béke bizonyos korlátozásainak 
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hatálytalanítását. Ez a lépés ugyan a brit kormányzat egyoldalú akciója volt csupán, és 

a békeszerződést aláíró többi hatalom erősen ellenezte, mégis megcsillantotta trianoni 

béke esetleges jövőbeni revíziójának esélyét. 

A német flotta számára 1935 júniusában engedélyezett 35 %-os arány áttételesen 

kihatott a földközi-tengeri erőviszonyokra. Franciaország természetesen nem tűrhette, 

hogy Németország a francia tengerészet mintegy 70 %-át elérő modern flottát építsen 

ki.
243

 Az egyezmény hatására Párizs felgyorsította saját hadihajó-építkezéseit, ez 

azonban Olaszország válaszlépéseit vonta maga után. Rómát egyébként nem 

aggasztotta különösebben a német tengerészet megerősödése, sokkal inkább tartott a 

francia ellenlépésektől. Mussolini mindig a francia flottával szemben elérendő 

egyenjogúságot tartotta szem előtt, Itáliát csak ilyen viszonylatban érdekelte az angol-

német flotta-megállapodás. A római magyar követség így írt az egyezményről: 

"Olaszországnak csak az eljárási mód ellen van kifogása, a megállapodás érdemi 

része csak közvetve érdekli. Ha Franciaország kiterjeszti flottaprogramját, ugyanezt 

teszi Olaszország is."
244

 

Az egyezmény eredményeként a Royal Navy egyharmadát tartósan az Északi-

tengeren kellett állomásoztatni, hogy a növekvő német flottát ellensúlyozzák. 

Súlyosbította a helyzetet, hogy a két rivalizáló latin hatalom az angol-német 

megállapodásra hivatkozva tovább fokozta az immár másfél évtizede tartó 

tengerészeti versengést. 

Franciaországot erősen befolyásolta az angol-német flottaegyezmény. Párizs nem 

érezte megfelelőnek a francia flotta fölényét a némettel szemben, mivel nem csak az 

atlanti, hanem a földközi-tengeri partvidékét is védenie kellett Itáliával szemben. A 

teljes egyenjogúság elnyerésére irányuló olasz törekvést jelezte a Vittorio Veneto és a 

Littorio csatahajók építése, míg a francia fölény fenntartását szolgálták a Dunkerque 

és Strasbourg csatacirkálók. Királdy-Lukács György londoni ideiglenes ügyvivő 

áthidalhatatlannak látta a tengeri nagyhatalmak közötti érdekellentéteket, és nem 
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jósolt sikert a közelgő leszerelési konferenciának.
245

 Az 1936. március 25-én aláírt 

második londoni tengerészeti egyezmény valóban csak részsikert hozott, mivel az öt 

vezető tengeri hatalom közül csak a Brit Birodalom, az Egyesült Államok és 

Franciaország csatlakozott.
246

 Az egyezmény már nem tartalmazott mennyiségi 

korlátozást a hadihajó-építéssel kapcsolatban, mindössze bizonyos minőségi 

megszorításokat írt elő. Eszerint 1942. december 31-ig nem lehetett 35.000 tonnát 

meghaladó vízkiszorítású és 356 milliméternél nagyobb ágyúkkal ellátott csatahajókat 

építeni. Tiltották a 8.000 tonnánál nagyobb cirkálók építését, ez a kitétel a britek 

számára volt igazán kedvező, mivel ezáltal nem kellett a hosszúra nyúlt kereskedelmi 

útvonalak védelmére alkalmatlan és igen költséges nehézcirkálók építésével 

foglalkozniuk. 27.000 tonnáról 23.000 tonnára csökkentették a repülőgép-hordozók 

jövőbeni méretét.
247

 Az aláíró országok vállalták, hogy építési programjairól 

rendszeresen tájékoztatják a többi hatalmat. Jellemző, hogy a második londoni 

konferencia egyáltalán nem a leszereléssel foglalkozott, inkább nevezhető 

újrafegyverkezési egyezménynek. A harmincas évek második felében növekvő 

háborús feszültség és készülődés miatt a szerződés minőségi korlátozásait sem igen 

tartották be. A konferencia nyomán indulhatott meg az angol tengeri 

újrafegyverkezés, ebből a szempontból teljes joggal lehet a brit diplomácia jelentős 

sikereként értékelni a londoni megállapodást.
 248

 

Japán és Olaszország nem írta alá az 1936 márciusában megkötött londoni 

egyezményt, igaz Mussolini nem a megállapodás tartalma, hanem az Itália ellen 
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hozott népszövetségi szankciók miatti tiltakozásul maradt távol a szerződéstől. A 

britek egyébként számítottak az olaszok, a németek és a szovjetek utólagos 

csatlakozására is.
249

 

1935-öt megelőző időszak angol haditengerészetével nem csak a magyar levéltári 

anyagok, hanem a meglepően változatos hazai nyomtatott irodalom is széles 

terjedelemben foglalkozott.
250

 A tengerészeti kérdésekkel foglalkozó tanulmányok 

élénk érdeklődésre tartottak számot, a hadiflottákról írni pedig egyfajta divattá vált a 

két világháború közötti időszakban. A magyar társadalomban a tengerészeti kérdések 

iránt jelentkező igény hozta létre 1911-ben a Tenger című folyóiratot. A lap az 1910-

ben alapított Magyar Adria Egyesület közlönyeként 1911 és 1944 között jelent 

meg.
251

 Ez a lap számított a korszak egyetlen kizárólag tengerészeti témákra 

szakosodott magyar nyelvű folyóiratának. A Magyar Adria Egyesület szándékainak 

megfelelően kívánta tudományos igényességgel népszerűsíteni a tengerészetet. 

Természetesen nem csak hajózással és hadiflottákkal kapcsolatos kérdéseket érintett, 

hanem tágabb értelemben minden, a világtengerekkel kapcsolatos témát felvetett, így 

olvashatunk az óceánok élővilágáról, halászatáról éppúgy, mint a nagy kikötőkről 

vagy a dunai hajózásról. 

A folyóirat rendszeresen tájékoztatta olvasóit az aktuális tengerészeti kérdésekről. 

Nagy teret szentelt a nagyhatalmak flottaerőinek, az óceánokon zajló fegyverkezésnek 

és rivalizálásnak. Számos cikk foglalkozott a két világháború közötti időszak 

diplomáciai kérdéseivel, az egyes országok tengerészeti törekvéseivel és a stratégiák 

ütközési pontjaival. Az öt vezető tengeri hatalom célkitűzései, a washingtoni és a 
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londoni leszerelési konferenciák óta bekövetkezett változások, valamint Anglia 

meggyengülése viszonylag nagy teret kapott a lap tanulmányaiban. 

A Tenger című folyóiratban számos tanulmány jelent meg a brit 

haditengerészetről.
252

 E munkákban azonban ritkán olvashatunk a Royal Navy 

stratégiai célkitűzéseiről, az Admiralitás egész világra kiterjedő globális 

szerepvállalásáról. Az északi-tengeri német, a földközi-tengeri olasz és a távol-keleti 

japán flotta fejlesztése során egyidejűleg jelentkező kihívások, és az ezekre adott brit 

válaszlépések szintén kimaradnak az elemzők látóköréből. 

Igen feltűnő a szerzők többségének–a korszakban általánosnak nem nevezhető–

angolbarát elfogultsága. Gyakorlatilag fenntartás nélkül elfogadják a brit tengerészet 

vezető szerepét, és nem vesznek tudomást Nagy-Britannia elmélyülő gazdasági-

politikai gyengeségéről. Az 1930-as években a folyóirat magyar elemzőinek 

szemében Anglia tengeri uralma ugyanolyan erősnek tűnt, mint az első világháború 

előtt volt, számukra a Royal Navy továbbra is a világ első haditengerészetét jelentette. 

A valóság azonban nem teljesen igazolta ezt a megállapítást. A szigetország gyengülő 

gazdasági teljesítménye miatt korlátozott anyagi erőforrásokkal kellett megoldani a 

flottafejlesztést. A brit hajóhad lassan elmaradt a technikai versenyben, különösen a 

később döntő tényezőnek bizonyult haditengerészeti repülő fegyvernem terén. Az 

angol hadiipar már nem állt élen a hadihajók előállításának gyorsaságában, itt az 

Egyesült Államok vette át a vezető helyet. A királyi haditengerészet rengeteg elavult 

egységgel rendelkezett, ráadásul hiányoztak a flotta hatékony alkalmazásához 

nélkülözhetetlen, megfelelően védett tengeri támaszpontok. E hiányosságok általában 

elkerülték a folyóirat elemzőinek figyelmét. 

A folyóirat szerzői forrásként legtöbbször angol vagy német szaklapok anyagát 

használták fel, így gyakorlatilag a húszas-harmincas évek általánosan elterjedt 

nemzetközi tengerészeti nézeteit közölték a magyar olvasóközönséggel. A Tenger 

egyik legnagyobb érdeme, hogy a kortárs szakértők szemével mutatta be a két 

világháború közötti időszak angol haditengerészetét. Ez a korabeli felfogás 

természetesen nem mindig reális valóságot tükrözött, sok esetben túlértékelte a brit 
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flottát, ezért megfelelő történeti kritikával kell kezelni a folyóiratban megjelent 

tanulmányokat és közleményeket. 

A többi magyar folyóiratban megjelent, a globális angol politikát érintő 

tanulmányok közül kettőt érdemes külön kiemelni. Az egyik Gratz Gusztáv Magyar 

Szemlében publikált írása, amelyben a dél-európai problémákat elemezte.
253

 A szerző 

nagyszerű összefoglalót közölt a a húszas évek földközi-tengeri problémáiról, különös 

hangsúlyt helyezve az olasz-francia és az olasz-jugoszláv ellentétre. A másik munka 

Deseő Antal műve az 1930-as brit birodalmi konferenciáról.
254

 Deseő a birodalom 

létrejöttének rövid történeti áttekintése mellett elsődlegesen gazdasági kérdésekkel 

foglalkozott, miközben betekintést nyújtott a világ szárazföldjeinek egyötödére 

kiterjedő nemzetközösség geopolitikai problémáiba.
255

 

A két világháború között megjelent folyóiratok cikkírói előszeretettel foglalkoztak 

a német haditengerészet fejlődésével. Közülük kiemelhető Dezsényi Miklós 

tanulmánya az 1919 és 1936 közötti német flottafejlesztésekről, a hajók 

tonnatartalmáról és számáról. A szerző nagy teret szentelt az angol-német 

flottaegyezménynek, összehasonlította London és Berlin tengeri erejét az 1935-ös 

megállapodás alapján. Nagy részletességgel elemezte a két állam  hadiflottájának 

egymáshoz viszonyított arányait, elsődlegesen a német források alapján.
256

 

Az angol-német viszony egy másik neuralgikus pontját, az egykori német 

gyarmatok kérdését szintén gyakran választották témaként a harmincas évek magyar 

szakírói. A versailles-i békeszerződésben elvett, és a győztes hatalmak között 

népszövetségi mandátumként szétosztott gyarmatok kérdése a harmincas évek 

közepétől került ismét a nemzetközi érdeklődés középpontjába. A 1936 után a hitleri 

Németország több ízben felvetette, hogy e területek egy részére igényt tart. Ez a 

probléma érintette a Brit Birodalom tengerészeti kérdéseit, hiszen a szóba került 

gyarmatok (Togo, Kamerun, Namíbia, Tanganyika) mind a brit szigetország ellátása 

szempontjából fontos dél-afrikai-ausztráliai hajózási útvonal mellett helyezkedtek el. 

Érthető, hogy az Admiralitás egyáltalán nem támogatta e területek visszaadását. 

Hasonló álláspontot foglaltak el a domíniumok, akik több egykori német gyarmatot 
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tartottak megszállva. A német koloniális követelések élénken foglalkoztatták az angol 

sajtót. Sok angol újságíró a kérdés felvetésében egyszerű manővert látott, mások 

viszont meg voltak győződve arról, hogy a német gyarmati igényeket komoly 

koncessziókkal kell kielégíteni. Masirevich Szilárd londoni követ kifejezetten magyar 

szempontból ismertette a Times egyik, 1936. november 6-án megjelent cikkét amely: 

„a mi szempontunkból is igen érdekes, mivelhogy a német érdekektől függetlenül 

sürgeti a békeszerződések revízióját.”
257

 A hazai szakírók hasonló megfontolásból 

közelítették meg a kérdést, miközben Berlin propagandáját visszhangozva jogosnak és 

gazdaságilag hasznosnak ítélték meg az afrikai gyarmatok visszaadását. Könnyen 

belátható, hogy a magyar folyóiratokban megjelent tanulmányok németbarát 

elfogultságát elsősorban az motiválta, hogy a visszaadás megtörténte lendületet 

adhatott hazánk revíziós törekvéseinek.
258

 

 

 

3.2. Magyarország és a Mediterráneum a két világháború között 

 

Az 1920-as trianoni békeszerződés megfosztotta Magyarországot Fiumétől és az 

adriai partvidéktől, hazánk tengertől elzárt, szárazföldi állammá vált. Érdekes módon 

az ország közvéleménye egyáltalán nem fordult el a tengeri kérdésektől, sőt egyfajta 

"tengerészeti reneszánsz" kezdett kibontakozni a húszas-harmincas években. A 

dualizmus korszakában kialakult "maritim" nyitottság tovább élt a magyar 

társadalomban. A korabeli folyóiratok és napilapok szívesen foglalkoztak a hajózás és 

a tengeri hatalom kérdéseivel. Ez a felfokozott érdeklődés egyrészt nosztalgikus 

jellegű volt, amennyiben a Monarchia egykori hadiflottájával állt kapcsolatban.
259

 A 

közvélemény még emlékezett az egykori császári és királyi haditengerészetre, a rövid 

ideig létező, de annál látványosabb eredményeket produkáló magyar 

hadihajógyártásra.
260

 Másrészt a magyar közvéleményt nagyon érdekelte a korabeli 
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világpolitikát befolyásoló haditengerészeti versengés, a nagyhatalmak 

hadihajógyártása és a leszerelés problémája. 

Az olasz-etióp háború során reflektorfénybe került Mediterráneum a második 

világháború kitöréséig élénken foglalkoztatta a korszak magyar publicistáit. A 

korabeli magyar szakirodalom meglepő bőséggel tudósított a Földközi-tengerrel 

kapcsolatos politikai, katonai és gazdasági változásokról. Több munka főleg 

természetföldrajzi (éghajlati, domborzati, vízrajzi) szempontból igyekezett bemutatni 

a mediterrán térséget, mint például Cholnoky Jenő írásai.
261

 Más könyvek 

elsődlegesen a tenger gazdaságföldrajzi szerepére helyezték a hangsúlyt. Közülük is 

kiemelkedik Haltenberger Mihály 1944-ben megjelent Tengerészeti földrajza, amely 

bemutatta a Mediterráneum kikötőit, a térség főbb export-és importcikkeit, valamint 

az áthaladó hajóforgalmat.
262

 

A beltenger és hazánk földrajzi közelsége részben megmagyarázza a felfokozott 

érdeklődést. A két világháború közötti időszakban magára találó magyar tengeri 

hajózás elsődlegesen a Mediterráneum kikötőit használta. A kiépülő Duna-

tengerhajózás fekete-tengeri, valamint levantei útvonalai bizonyították, hogy 

Magyarország számára gazdasági szempontból is felértékelődött a térség. Az 1935 

utáni időszakban folyamatosan növekedett a Földközi-tengerrel határos országokba, 

különösen Egyiptomba irányuló magyar export.
263

 

A szakíróknak feltűnt, hogy Magyarország olyan termékekből rendelkezett 

felesleggel, amelyekkel a balkáni államok, Törökország, Irán, Irak, Egyiptom és a 

többi arab ország irányában érdemes kereskedni. A közel-keleti magyar áruforgalom 

lebonyolítására a Duna kínálta a legolcsóbb megoldást, a Budapest-Sulina-Isztambul-

Pireusz-Alexandria útvonalon keresztül.
264
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A Duna-tengerhajózásban kiemelkedő szerepet játszott Egyiptom. 1937-ben a 

Nílus-menti ország és hazánk gazdasági kapcsolatairól ifjabb Horthy Miklós külön 

előadást is tartott.
265

 A kormányzó fia szerint Magyarországnak kereskedelmi téren 

nem volt sok remélni valója Európában, ezért szükségessé vált Egyiptom irányába 

terelni az export-import forgalmat. A fellendülő Duna-tengerhajózásnak köszönhetően 

a magyar áruk versenyképessé váltak az afrikai országban, és reális lehetőség nyílt 

arra, hogy a budapesti csepeli szabadkikötő Liverpool mintájára az egyiptomi gyapot 

közép-európai lerakatává váljon.
266

 Bár az előadás erősen eltúlozta Kairó szerepét a 

magyar külkereskedelemben, kétségtelen, hogy a Duna-tengerhajózás kiépülése a 

harmincas évek második felében ráirányította a hazai közvélemény figyelmét a keleti 

mediterrán térségre. Sajnos e fellendülő és prosperáló forgalomnak a második 

világháború gyorsan véget vetett. 

Magyarország kereskedelmi forgalmában a mediterrán térség egyáltalán nem volt 

elhanyagolható, különösen ha a balkáni országokat, Romániát, Jugoszláviát és 

Bulgáriát is ideszámítjuk. 1938-ban hazánk összes exportjából Olaszország 8,5, az 

importból 6,3 %-kal részesedett. A magyar kivitelt és behozatalt tekintve sorrendben a 

többi ország: Románia 4,0 és 9,8 %, Jugoszlávia 3,0 és 4,5 %, Görögország 0,3 és 

1,2%, Egyiptom 1,4 és 1,5 %, Törökország 0,8 és 0,6 %. Spanyolország szerepe 

minimálissá vált az 1936 és 1939 között dúló polgárháború miatt. Összességében a 

Földközi-tengerrrel határos országokkal folytatott forgalmunk a harmincas évek 

végén az exportot tekintve meghaladta a 20, az import esetében pedig a 25 %-ot. E 

tekintélyes déli irányú forgalmat azonban fokozatosan háttérbe szorította a gazdasági 

téren dinamikusan terjeszkedő Németország. Ausztria megszállása óta Németország 

messze a legfontosabb partnerré lépett elő. 1938-ban a Harmadik Birodalomba 

irányuló kivitel az összes magyar export 45,7 %-át, a behozatal az összes import 41,6 

%-át tette ki. Összehasonlításként ugyanebben az évben Nagy-Britannia alig 8,1, 

illetve 6,3 %-kal részesedett Magyarország külkereskedelméből.
267
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Gazdasági téren a Mediterráneum országai közül számunkra Olaszország bizonyult 

a legfontosabbnak. A húszas években gyorsan fejlődő olasz-magyar gazdasági 

kapcsolatok azonban az olasz-etióp háború következményeként visszaestek.
268

 Itália 

afrikai és földközi-tengeri lekötöttségét sikeresen kihasználta a gyorsan fejlődő 

Németország, és kitöltötte a Duna-medencében, valamint a Balkánon az olaszok 

helyén támadt űrt.
269

 Nagy-Britannia szerepvállalására e téren inkább a passzivitás 

volt jellemző, Londonban a délkelet-európai térséget, és így Magyarországot 

gyakorlatilag elismerték Berlin befolyási övezetének. Nagy-Britannia viszonyulását 

hazánkhoz és a balkáni térséghez egyértelmű megvilágításba helyezte 1938 

májusában Sir Orme Sargent, a Foreign Office államtitkár helyettese: "Vannak más 

országok, ahol a brit érdekek feltétlenül sokkal fontosabbak, s azzá válnak még inkább 

pozícióik megerősítése révén, ilyen elsősorban Görögország s talán Románia is. 

Éppen ezért nem szabad hagynunk magunkat rábeszélni, hogy pazaroljuk 

energiáinkat és pénzünket, megpróbálva megmenteni olyan országokat, mint 

Magyarország, ahol a játszma már eldőlt."
270

 

Angol szempontból Magyarországot elveszett, német befolyás alatt álló területnek 

tekintették, Nagy-Britannia pedig egyedül a számára fontosabb, Földközi-tengerrel 

közvetlenül határos országok, így Törökország és Görögország esetében igyekezett 

gazdasági-pénzügyi ellenlépéseket tenni.
271

 

Horthy Miklós kormányzó köztudottan ezer szállal kötődött a tengerekhez, 

mindenekelőtt az Adriához, hiszen itt aratta az első világháború során azokat a 

sikereket, amelyek aztán országszerte híressé tették nevét.
272

 A Monarchia 

haditengerészetének utolsó főparancsnoka kormányzóként elsődlegesen a német flotta 

vezetésével ápolta a korábbi bajtársi kapcsolatokat. Nem véletlen, hogy Hitler és a 

német admiralitás több ízben meghívta hadgyakorlatokra, sőt 1938 augusztusában 

                                                 
268

 Az Olaszországból származó magyar import az 1934-es 11,9 %-ról 1938-ra 6,3 %-ra csökkent, míg 

a magyar export gyakorlatilag arányaiban alig változott: 1934-ben 8,3, 1938-ban 8,5 % volt. RÉTI 

György: Budapest-Róma Berlin árnyékában. Magyar-olasz diplomáciai kapcsolatok, 1932-1940. 

Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 1998. 293.o. 
269

 A nagyhatalmak délkelet-európai gazdasági rivalizálásáról a két világháború közötti időszakban: 

RÁNKI György: Gazdaság és külpolitika. A nagyhatalmak harca a délkelet-európai gazdasági 

hegemóniáért, 1919-1939. Budapest, Magvető Kiadó, 1981. 
270

 JUHÁSZ Gyula: Magyar-brit titkos tárgyalások 1943-ban. Budapest, Kossuth Kiadó, 1978. 20.o. 
271

 RÁNKI i. m. 328-340.o. 
272

 Horthy haditengerész múltjáról: CSONKARÉTI Károly: Horthy a tengerész. Budapest, Zrínyi 

Katonai Kiadó, 1993. 



 100 

részt vehetett a Prinz Eugen nehézcirkáló vízrebocsátásán.
273

 Kétségtelen, hogy a 

kormányzót lenyűgözte a gyors ütemben újjáépülő német flotta ereje, ugyanakkor 

reálisan érzékelte, hogy Anglia tengeri hatalmával Németország nem kelhet 

versenyre. Horthy az első világháború kitörésének fő okát az angol-német 

flottaversengésben látta, ezért meglátása szerint csak Nagy-Britannia és Németország 

barátsága szavatolhatta a békét. Hitlernél tett 1936-os látogatása során Berlin és 

London szembenállásáról így vélekedett: "Mindent elkövetnék, hogy Németország és 

Anglia között minél szorosabb barátságot hozzak létre. Előttem, a volt tengerésztiszt 

előtt nem látszott megoldhatatlannak ez a probléma, ha Németország nem ismétli meg 

azt a hibát, amelyet II. Vilmos császár és Tirpitz tengernagy elkövetett, hanem lemond 

arról, hogy a flotta fejlesztése terén Angliával versenyre keljen. Ez egyenesen 

könnyebbségére szolgálna Németországnak-mondottam-mert amúgyis lehetetlen, hogy 

egyidőben legyen képes hatalmas hadsereg és az angollal egyenértékű flotta 

felállítására. Ha Angliával védő és dacszövetséget köt, akkor a német flotta fejlesztése 

is fölöslegessé válik."
274

 

A kormányzó rendszeres levelezésben állt a korabeli európai államfőkkel. Az új 

angol uralkodóhoz, VIII. Edwardhoz írt 1936-os levelében az európai helyzet 

bizonytalanságának fő okát Nagy-Britannia kontinensen megfigyelhető 

érdektelenségében látta. Horthy szükségesnek tartotta, hogy Anglia aktívan támogassa 

a "rendet képviselő" Németországot és Olaszországot, és ezáltal nagyobb szerepet 

játsszon a kontinens ügyeiben.
275

 

Horthy 1936-ban Itáliába is ellátogatott, ez volt 17 év után az első külföldi útja. 

Találkozott Mussolinival, Ciano külügyminiszterrel és a királlyal, majd a Zara cirkáló 

fedélzetén megtekintette az olasz flotta nagyszabású hadgyakorlatát a Nápolyi-

öbölben. Bár az olaszországi tartózkodás kitörölhetetlen nyomokat hagyott Horthy 

emlékezetében, hiszen 1918 óta először állhatott hadihajó fedélzetén, a szakértő 

szemmel vizsgálódó egykori tengerésztiszt nem volt úgy elbűvölve az olasz flotta 

felkészültségétől és erejétől, mint a német haditengerészet esetében.
276

 Horthy 

tisztában volt Olaszország gyengéivel és azzal a ténnyel, hogy Itália nem veheti fel a 
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versenyt Nagy-Britannia hatalmas erőforrásaival. Magyarország hosszú ideig azonban 

gyakorlatilag csak Rómára támaszkodhatott külpolitikai törekvéseiben, így a 

Földközi-tenger problémája a magyarok számára fontos kérdéssé vált. 

A Mediterráneum a magyar közgondolkodásban a gazdasági tényezőknél sokkal 

fontosabb szerepet játszott politikai, illetve katonai vonatkozásban. Itt helyezkedett el 

Olaszország, az a hatalom, amelyre a magyar területi revízió nagy valószínűséggel 

építhetett.
277

 Az 1927-ben megkötött olasz-magyar barátsági szerződés, valamint az 

1934-ben aláírt olasz-osztrák-magyar gazdasági és politikai együttműködést 

tartalmazó római jegyzőkönyvek különösen szorossá és bensőségessé tették hazánk és 

Itália kapcsolatait.
278

 

A harmincas évek második felében a magyar vezető körök, így Bethlen István, 

Teleki Pál és a külügyminiszteri tárcát 1933 és 1938 között betöltő Kánya Kálmán 

nem kívántak egyoldalú olasz, esetleg német orientációt.
279

 Kánya Kálmán nem 

szándékozott Angliával szemben politizálni, tisztában volt a Brit Birodalom és 

Olaszország közötti erőviszonyokkal. Éppen ezért határozottan támogatta az etióp 

válság során, hogy a genfi magyar követ az angol szándékok szerint igennel 

szavazzon az Itáliát sújtó szankciókra. Kánya álláspontja élesen elütött a feltétlen 

olaszbarátságáról híres Gömbös Gyula irányvonalától, ez az ellentét majdnem a 

külügyminiszter lemondásához vezetett. Végül Magyarország tartózkodott a 

népszövetségi szavazás során, tehát csak részben teljesült a miniszterelnök akarata, 

aki az Olaszország melletti határozottabb kiállást követelte.
280

 

Mussolini fasiszta állama mellett a földközi-tengeri térségben érdekelt Nagy-

Britanniát és Franciaországot, az első világháborút követő korszak két meghatározó 

európai nagyhatalmát sem hagyhatta figyelmen kívül a magyar külügyminisztérium. 
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Az utóbbi országot a budapesti vezetés a magyar törekvések leghatározottabb 

ellenzőjének tartotta. A közvélemény elsődlegesen Párizst hibáztatta a trianoni 

országcsonkításért, emellett a franciák támogatásával létrejött kisantant erősen 

leszűkítette hazánk külpolitikai mozgásterét. 

Kánya, Bethlen és Teleki tartott a túlzott méretű elkötelezettségtől a 

tengelyhatalmak irányában, és mivel Franciaország kiállása a kisantant mellett 

megingathatatlannak látszott, egyedül Anglia támogatásában bízhattak.
281

 A nyugati 

demokráciák közül elsősorban Nagy-Britannia segítségét szerették volna megnyerni a 

békés revízió végrehajtásához. Az angolbarátságáról híres Bethlen és Teleki számos 

kísérletet tett arra, hogy a szigetország politikusait és közvéleményét a magyar területi 

igények jogosságáról meggyőzze.
282

 E törekvések azonban nem sok sikerrel jártak, 

mivel Anglia az európai status quo megőrzésének híve volt. Ettől függetlenül a 

harmincas évek második felében úgy tekintettek Magyarországon Angliára, mint a 

növekvő német-olasz befolyás természetes ellensúlyára. 

Hazánk két "védnöke", Mussolini és Hitler közül a harmincas évek második 

felében egyértelműen az utóbbi tett szert nagyobb befolyásra a Duna-medencében, 

ezért a magyar vezető körök kívánatosnak tartották Olaszország megerősödését és 

nagyobb aktivitását a Kárpát-medencében. Itália közép-európai szerepvállalása és 

cselekvőképessége szempontjából Budapestnek figyelemmel kellett kísérnie London 

Balkánon és a Földközi-tenger térségében követett politikáját.
283

 

1935-öt megelőzően a mediterrán térség kissé kiesett a magyar külpolitika 

látóköréből, csak a Balkánnal kapcsolatban volt érzékelhető nagyobb aktivitás, 

különösen Jugoszlávia irányában. A magyar közvélemény a szomszédos győztes 
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nemzetek közül a szerbek irányában mutatott legnagyobb szimpátiát, elismerve az 

első világháborúban tanúsított hősies katonai helytállást. Geopolitikai szempontból 

lényeges lehetett, hogy a délszláv államon át lehetett leggyorsabban elérni az adriai 

kikötőket, így az olasz kézre került Fiumét.
284

 Budapest igyekezett jó viszonyt 

kialakítani a déli szomszéddal, bár ez nem sok sikerrel járt, elsődlegesen az 1934-es 

marseille-i merényletben játszott magyar szerepvállalás miatt.
285

 Belgrád jelentőségét 

növelte, hogy az 1934-ben francia támogatással létrejött Balkán-paktumhoz 

tartozott.
286

 A Jugoszláviát, Romániát, Görögországot és Törökországot tömörítő laza 

szövetség elsődlegesen Bulgária revíziós törekvéseivel szemben alakult meg, két 

állama ugyanakkor tagja volt a kisantantnak is. A Balkán-paktum országai ellenezték 

a területi revíziót, tehát szemben álltak a magyar külpolitika fő törekvésével. Mind a 

négy állam szoros kapcsolatban volt a Földközi-tengerrel (Románia a Fekete-tengeren 

és a Boszporuszon keresztül), külkereskedelmük tekintélyes része zajlott a 

beltengeren. Mindegyik balkáni ország érdekelt volt a Mediterráneum szabad 

használatában, és tartottak az olasz területi expanziótól. Mussolini azonban a 

harmincas évek közepéig nem lépett fel erőszakosan a térségben, és nem kívánta 

erőszakkal módosítani az első világháborút követően kialakult területi rendezést. 

Egyetlen kivétel az 1923-as korfui incidens volt, amikor az olasz flotta rövid időre 

elfoglalta az Adria bejáratánál fekvő, stratégiailag fontos görög szigetet. 

Olaszország hatalmi törekvései a Földközi-tenger keleti medencéjében és a 

Balkánon segíthették a magyar célkitűzések megvalósulását a szomszéd országokkal 

szemben, illetve megkönnyíthették a fokozódó veszélyt jelentő németek és szovjetek 

távoltartását Duna völgyétől. 1935 novemberében Frey András, a Magyar Nemzet 

munkatársa így fogalmazta meg Olaszország jelentőségét hazánk szempontjából a 

keleti Mediterráneumban: "Valójában ezzel a tájjal, a Földközi-tenger keleti 

medencéjével függ össze Olaszország dunai és Balkán-politikája is. Itt jelent 

versenytársat számára nem csupán az Adriára való nyomásával, hanem a Fekete-

tengerre és az Égei-tengerre kivezető utak birtoklásával a kisantant, ezt a térséget 
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védi a német és orosz hatalom benyomulásával szemben, itt keres magának támpontot 

a Balkán felé."
287

 

 

 

3.3. Az olasz-etióp válság visszhangja a magyar források tükrében 

 

A Kárpát-medence központú magyar közgondolkodás csak 1935-től szentelt 

nagyobb figyelmet a Földközi-tenger térségének. A változás egyértelműen az 1935-

1936-os olasz-etióp háborúnak, illetve a kibontakozó olasz-angol szembenállásnak 

volt köszönhető. Mussolini etiópiai háborújáról és előzményeiről a magyar 

átlagpolgár a tömegével megjelent publikációknak köszönhetően könnyen 

tájékozódhatott. Az olasz-etióp konfliktus rendkívül nagy visszhangot váltott ki 

Magyarországon. Az érdeklődés elsősorban annak tudható be, hogy a revíziót 

támogató Róma nagyfokú népszerűségnek örvendett Magyarországon, mint az 

egyetlen, látszólag komoly katonai erővel rendelkező nagyhatalom, amelynek 

cselekvési szabadságát nem korlátozták a békeszerződések. Az olaszok 

elégedetlensége a párizsi békerendszerrel szemben és heves francia-ellenességük azt 

az érzetet keltette Magyarországon, hogy Itália támogatni fogja a magyar 

követeléseket. Olaszország volt az első európai nagyhatalom, amely az etióp háború 

során erőszakkal változtatott a világháború után kialakult status quón. A korabeli 

hazai források többször utaltak az olaszok által teremtett precedensekre, mint az 

esetleges későbbi határváltoztatások jogi megalapozóira. Az olasz fenyegetés emellett 

gyengítette a Balkán-paktum és a kisantant államainak pozícióját, mert ettől kezdve 

nem csak a kis Magyarországgal és Bulgáriával szemben volt szükség egységes 

fellépésükre, hanem a komolyabb katonai erővel rendelkező Rómával is számolniuk 

kellett. Ilyen értelemben Olaszország növekvő aktivitása a Mediterráneumban 

könnyített az elszigetelődött Magyarország helyzetén, és növelte a magyar külpolitika 

mozgásterét a szomszédos államokkal szemben. 

Az 1935 nyarán kibontakozó abesszíniai válság alaposan megváltoztatta a békés 

földközi-tengeri viszonyokat. A kibontakozó krízis alatt a hazai közvélemény 

túlnyomó része a magyar revíziót látszólag támogató Mussolini mellé állt, és alig 
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leplezetten kívánták a Népszövetség eszméi mellett kiálló Anglia és Franciaország 

politikai kudarcát. Róma esetleges katonai vereségét úgy értékelték Budapesten, mint 

a jövőbeni magyar területi igényekre mért súlyos csapást. 

Az olasz-etióp háború ráirányította a figyelmet a Földközi-tenger és a Közel-Kelet 

megoldatlan politikai kérdéseire. Korábban alig foglalkoztak a követi jelentések a 

Mediterráneum katonai kérdéseivel, 1935 nyarától azonban szinte áradni kezdtek 

Budapestre a térség geopolitikai helyzetét elemző iratok. A londoni követség által 

küldött elemzések mindig kiemelt helyen tárgyalták a brit flotta és az Admiralitás 

szerepét a válságban. Az egyik első, 1935. augusztus 27-én keltezett irat, Királdy-

Lukács György követségi titkártól, a londoni nagykövetség ideiglenes ügyvivőjétől 

származott. Ekkor már kudarcba fulladtak az etiópiai konfliktust békés úton rendezni 

kívánó háromhatalmi párizsi tárgyalások, a brit kormány úgy döntött, hogy a brit 

földközi-tengeri flottát az olaszoktól fenyegetett Máltáról a levantei vizekre irányítja. 

Királdy idézte az Admiralitás által ekkor kiadott hivatalos kommünikét: "A Máltán 

állomásozó flotta igen tekintélyes része programszerű gyakorlatainak lebonyolítására 

a Földközi-tenger keleti részén fog cirkálni."
288

 

E jelentés szerint 1935 augusztusának végén az Admiralitás még nem ismerte el, 

hogy a brit hajóknak Mussolini háborús készülődése miatt kellett elhagyni Máltát. A 

tengernagyi hivatal nem kívánta felfedni a flottamozdulatok valódi okát és célját. 

Ettől függetlenül kiszivárogtak bizonyos információk, amelyhez a magyar követség 

ideiglenes ügyvivője is hozzájutott. Királdy-Lukács nem megerősített hírek alapján 

tájékoztatta a külügyminisztériumot, hogy a máltai brit támaszpontot Anglia fel akarja 

adni, helyette Ciprus szigetét szemelték ki a földközi-tengeri hajóhad új központjának. 

A brit flotta az olasz légierő fenyegetése miatt volt kénytelen elhagyni Máltát, mert a 

sziget kikötőjének szűk bejáratán át csak lassan tudott kifutni a nyílt tengerre, 

miközben a dél-itáliai és szicíliai repülőterekről felszálló olasz gépeknek könnyű 

célpontot jelenthettek az összetorlódott angol hadihajók. A jelentés megemlíti, hogy a 

tengerészetnél megszűntették a szabadságolásokat, az egyiptomi, valamint a szudáni 

alakulatoknál visszahívták a szabadságon lévő tiszteket, emellett kiegészítették a 

 
publikál, több kőnyomatos lap (Budapest Daily, Budapester Kurier, Courier de Budapest) felelős 

szerkesztője. 
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máltai és az egyiptomi helyőrségeket.
289

 Nem kaphatunk azonban információt arról, 

hogy a megfelelő kikötővel egyáltalán nem rendelkező Ciprus milyen módon 

fogadhatta be a földközi-tengeri flotta zömét, és milyen hosszú időre tervezte az 

Admiralitás a keleti-medencében zajló "programszerű hadgyakorlatokat." 

Nem sokkal később Királdy-Lukács a londoni amerikai ügyvivővel folytatott 

beszélgetését közölve pontosabb képet adott az angolok mediterráneumi 

lehetőségeiről, valamint a kiélesedő krízis okairól. „A párisi konferenciáig az angol 

kormány az olasz-abesszin viszályt inkább csak lokális jelentőségű kérdésnek 

tekintette, amely földközi-tengeri pozícióját nem érinti. Azóta azonban egy újabb és 

súlyosabb probléma keletkezett Mussolininak brüszk és fenyegető magatartása  

folytán. Az angolok ugyanis megrendültnek látják földközi-tengeri politikájuk egyik 

főpillérét, amely nevezetesen az olasz barátság. Számítani kell tehát az angol földközi-

tengeri politikának a közeli revíziójával. Első lépés ez irányban a tengeri és légi 

flottának nagy arányú fejlesztése lesz, amelynek el nem hanyagolása esetén az olaszok 

bizonyára nem merészeltek volna eképpen fellépni.”
290

 

A brit fegyveres erők tagadhatatlan elhanyagolása talán szerepet játszhatott 

Mussolini agresszív fellépésében, de sokkal valószínűbb, hogy Anglia és 

Franciaország korábbi diplomáciai lépései növelték meg az olaszok önbizalmát. Itt 

elsősorban az 1935 januárjában megkötött olasz-francia egyezményre kell gondolni, 

amely francia afrikai gyarmatterületekhez juttatta Itáliát, valamint a stresai 

találkozóra, ahol az Anschluss megakadályozásában érdekelt három hatalom 

találkozóján a britek nem léptek fel határozottan az etiópiai olasz törekvésekkel 

szemben. Nyilvánvalóan erősítette Mussolini magabiztosságát Eden 1935 júniusában 

megfogalmazott ajánlata, miszerint brit területek (Zeila) átadásával kárpótolták volna 

Etiópiát, cserében az etiópok által az olaszoknak átadott vitatott területekért. Az 

afrikai válság földközi-tengeri konfliktussá szélesedésében ezek az elhibázott angol-

francia lépések minden bizonnyal szerepet játszottak.
291

 

Anglia végül nyíltan Etiópia függetlenségének megőrzése mellett foglalt állást és 

kész volt a nyomásgyakorlásra Rómával szemben. A legmeggyőzőbb érv Mussolini 
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megállítására egyértelműen a Szuezi-csatorna lezárása lehetett. 1935. augusztus 29-én 

ezt az eshetőségét taglalta Királdy-Lukács. A fontos vízi út központi szerepet játszott 

a viszályban, hiszen lezárása lehetetlenné tehette Mussolini tavasz óta fokozódó 

ütemben zajló kelet-afrikai csapatszállításait. E lépés megtételében azonban tekintetbe 

kellett venni azt a tényt, hogy a Csatorna Társaság igazgatóságában a 32 tagból 21 

francia, 10 angol és 1 holland volt. Az angol tagok közül mindössze hármat jelölt ki a 

brit kormány, a többit pedig egy hajózási érdekeket képviselő bizottság. A társaság 

400.000 részvényének 44 %-át birtokolta a brit kormány, tehát egyáltalán nem lehetett 

biztos az angol kívánságok teljesítése. Királdy-Lukács szerint a lezárást csak egy 

megfelelő tengeri erővel rendelkező hatalom képes végrehajtani. Az előbb említett 

tényekből következett, hogy nem lehetett szó a csatorna tényleges lezárásáról, inkább 

a vízi út megközelítésének meggátolásáról. A jelentés nem tartotta elképzelhetőnek a 

lényegében francia üzemeltetésű Szuezi-csatorna lezárását egy támadónak ítélt 

hatalom, jelen esetben Olaszország előtt. Ehelyett Nagy-Britannia számára Szuez és 

Port Szaid távoli blokádja ígérkezhetett könnyebb és kevesebb veszéllyel járó 

megoldásnak.
292

 Ez a távoli blokád valószínűleg azt jelentette, hogy a brit hadihajók a 

csatorna bejáratai előtt megállították volna az áthaladni kívánó, katonai egységeket 

szállító olasz hajókat, miközben a vízi út normális polgári forgalma akadálytalanul 

zajlott volna.  

E terv végrehajtása természetesen megkövetelte a brit földközi-tengeri flotta 

megerősítését és levantei vizeken történő koncentrálását. A londoni ideiglenes 

ügyvivő szeptember végén a britek ilyen jellegű földközi-tengeri intézkedéseiről 

tudósította a magyar külügyminisztériumot.
293

 A jelentés kiemelte a flotta központi 

szerepét az Olaszországgal szemben foganasított intézkedésekben, és megerősítette a 

levantei térség szerepének felértékelődését a brit tengeri stratégiában. "A földközi 

tengeri és közelkeleti angol garnizonok szárazföldi csapatokkal való megerősítésénél 

sokkal nagyobb fontossággal bír a flotta megmozdítása. Ennek keretén belül a Home 

Fleet igen tekintélyes részét, amelynek programszerűen Skócia vizein kellett volna 

gyakorlatoznia, Gibraltár körül vonták össze, a földközi tengeri flottát pedig a 

Földközi tenger délkeleti részében diszlokálták és a legnagyobb egységeket 
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Alexandria és Haifa (az iraki olaj-csővezeték végpontja) körül cirkáltatják. Ezzel 

egyidejűleg a távolkeleti flottát részben Aden közelébe rendelték, de erre 

vonatkozólag pontos információk nincsenek."
294

 

Nem csak a londoni követség kísérte figyelemmel az Anglia és Olaszország között 

növekvő feszültséget. A párizsi magyar követség értesülései szerint az olasz 

nagykövet, Vittorio Cerruti igen problematikusnak találta hazája és a szigetország 

konfliktusát, mivel az olasz flotta csak egyharmada volt az angolnak. Cerruti 

nyilvánvalóan a két ország teljes tengerészeti erejéről beszélhetett, bár ezt a forrás 

nem közölte. A tényleges erőviszonyok a Földközi-tengeren jóval kedvezőbbek voltak 

Róma javára. A britek ettől függetlenül magabiztosnak tűntek, erre utalt Málta 

kormányzójának, Lord Strictlandnek a kijelentése, miszerint az angol flotta miatt a 

Kelet-Afrikában koncentrált 250.000 olasz katona éhezni fog.
295

 

A válság kiéleződése során a magyar honvéd vezérkar is alaposabban foglalkozott 

egy esetleges angol-olasz háború lehetőségével. Somkuthy József altábornagy, a 

magyar királyi honvéd vezérkar főnöke 1935 júliusában személyesen találkozott 

Roatta tábornokkal, az olasz hírszerző iroda főnökével. Somkuthy a kettejük között 

lezajlott beszélgetés nyomán arra a megállapításra jutott, hogy az olaszokat váratlanul 

érte Anglia ellenséges fellépése. Az olasz hadvezetés azonban nem kívánt lemondani 

Etiópiáról és elszánta magát a harcra az angolok fegyveres beavatkozása esetén mind 

Afrikában, mind a Földközi-tengeren. Az esetleges angol-olasz konfliktusban a flotta 

mellett kiemelt szerepet szántak a gyarmati háború sikeres megvívásában 

nélkülözhetetlen Szuezi-csatornának. "Mivel Olaszország Anglia esetleges 

beavatkozásával számol, a napokban összehívott legfelsőbb tengerészeti tanács a 

flotta kiépítését határozta el. Olaszország nem számol–háború esetén–nagyobb angol 

erők fellépésével és el van tökélve a Suezi csatornát is birtokba venni, ha Anglia ezt el 

akarná zárni."
296

 

Somkuthy szerint az olaszok véglegesen elszánták magukat a harcra, az angol-

ellenesség az országban tetőfokára hágott, miközben nagyon bíztak a franciák 

semlegességében. A magyar vezérkari főnök már 1935 júliusában elkerülhetetlennek 
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látta az abesszíniai háború kirobbanását és Olaszország ebből következő afrikai 

lekötöttségét hosszabb távon magyar szempontból egyenesen károsnak találta. Az 

etiópiai konfliktus miatt Olaszország sokkal inkább rászorult a francia támogatásra, az 

elmélyülő angol-olasz ellentét és a várhatóan kibontakozó olasz-francia 

együttműködés csak nehezítette az amúgy is elszigetelődött Magyarország helyzetét. 

Az 1935-ös angol-német flottaegyezmény által keltett felháborodás megkönnyítette 

Róma és Párizs közeledését, ezáltal a magyar revízió fő támogatója és fő ellenzője 

egy táborba kerülhetett. Ez a fejlemény végül is nem következett be, de Somkuthy 

nagyon helyesen látta, hogy az etiópiai és földközi-tengeri konfliktus hosszú időre 

elvonta Olaszország figyelmét a Duna-medencétől, és így lehetőséget nyújtott 

Németországnak a délkelet-európai expanzióhoz. 

1935. szeptember 19-én Apor Gábor báró, a külügyminiszter állandó helyettese 

napi jelentést juttatott el a hadügyminisztériumhoz, amely szerint Herriot francia 

képviselő azt állította, hogy az Admiralitás óvatosságra intette az angol kormányt az 

olaszellenes szankciók alkalmazása során. A francia képviselő információi alapján az 

adott időpontban sem az angol flotta, sem a légierő nem volt abban az állapotban, 

hogy a szankcióknak hatásosan érvényt szerezhessen.
297

 A külügyminisztérium azt 

szerette volna megtudni a vezérkartól, hogy a Londonból származó értesülés mennyi 

valóságtartalommal rendelkezett. 

A válasz Somkuthy József vezérkari főnök nevéhez fűződött, aki az állítás 

valóságtartalmát nem tudta ellenőriztetni a londoni katonai attasé ideiglenes távolléte 

miatt, de ugyanakkor egy angol-olasz háború esélyeit latolgató nagyszerű 

szakvéleményt csatolt a külügyminisztériumnak címzett válaszhoz. A legfelsőbb 

magyar katonai vezetés által 1935. szeptember 26-ára datált helyzetelemzés messze 

kimagasodott tárgyilagosságával és precizitásával a válság során megjelent egyéb, 

hasonló témában keletkezett hadügyminisztériumi iratok közül.
298

 

A szakvélemény szerint a Földközi-tengeren a fölény egyértelműen az angoloké 

volt, ezt támasztotta alá, hogy az angol és az olasz flotta aránya 3:1, vagyis 1.200.000 

tonnával szemben Mussolini mindössze 384.000 tonnányi hadihajót tudott 

felsorakoztatni. Britannia felszíni hajókban mutatkozó tekintélyes fölényét 
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ellensúlyozta a tengeralattjárók terén megfigyelhető olasz előny (Olaszországnak 67, 

míg Angliának csak 58), valamint Itália kedvező fekvése. Mussolini helyzeti előnye 

leginkább abból adódott, hogy Anglia anyaországi bázisai 2.500 kilométerre voltak a 

Földközi-tengertől, míg Itália központi fekvéséből adódóan gyorsan küldhetett 

tengerészeti erőket a beltenger bármelyik pontjára. 

A stratégiai helyzetet tekintve a katonai szankciók alkalmazása esetén Nagy-

Britannia lezárhatta a Földközi-tengert Gibraltárnál és Port Szaidnál. A mediterrán 

brit támaszpontok védelmezhetősége és használhatósága attól függött, hogy a két 

szélső, stratégiailag fontos állam, Spanyolország és Görögország megmarad e az 

angolbarát irányvonal mellett. Az angol törekvésekkel szemben Róma 

megkísérelhette a tunéziai Bon-fok, Pantelleria szigete és a szicíliai Marsala közötti 

vonal lezárásával a Mediterráneum keleti és nyugati medencéjét egymástól elvágni. 

Málta helyzetét, a valóságnak megfelelően, sötét színben mutatta be Somkuthy, mivel 

a szigetet minden oldalról olasz támaszpontok (Marsala, Siracusa, Tripoli) vették 

körül. Ezzel szemben a Földközi-tenger keleti részében összpontosított brit flotta 

számára megfelelő védelmet nyújthatott a ciprusi Famagusta, Haifa, Port Szaid és 

Alexandria. Tengeri támadást e biztonságosabb levantei angol támaszpontok ellen 

Rodosz és Lérosz szigetéről, valamint a líbiai Tobrukból indíthattak az olaszok. 

Valószínűnek tűnt, hogy az ellenségeskedések kirobbanása esetén a britek 

Görögország nyugati partvidékén, az olaszok a Dodekanészosz szigetcsoport 

közelében rendeznek be új támaszpontokat. Az angolok fő háborús célja 

nyilvánvalóan Itália partvidékének, az olaszoké pedig Egyiptom szárazföld felőli 

hatékonyabb megtámadásának elősegítése lehetett. A vezérkari főnök következtetése 

szerint: "Nyílt tengeri csatában az angol flotta fölényben van az olasszal szemben úgy 

erőben, mint erkölcsileg. Az angol ipar teljesítőképessége mellett a légi fölény 

számban is hamar kiegyenlíthető, nem tekintve azt a tényt, hogy az olaszok a nagyon 

fejlett angol légvédelmet lebecsülik." 

Érdekes Somkuthy véleménye, miszerint az erkölcsi fölény a britek oldalán volt, 

holott ekkoriban a magyar közvélemény nagyobb része egyértelműen Olaszország 

pártján állt. A másik figyelemre méltó megállapítás, hogy az altábornagy egyáltalán 

nem osztotta a kortársak szinte egyöntetű véleményét az olasz légierő 

megkérdőjelezhetetlen mediterráneumi fölényével kapcsolatban. Bár az adott 

pillanatban az angol légvédelem katasztrofális állapotban volt a Földközi-tengeren, 
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hosszú távon a sokkal nagyobb gazdasági potenciállal rendelkező szigetország javára 

módosulhattak a katonai erőviszonyok. 

A szakvélemény a továbbiakban magyarázatot próbált találni a már említett 

állításra, miszerint az Admiralitás a brit kormányzatot a szankciók alkalmazásának 

tárgyában óvatosságra intette. A brit tengernagyok valóban igyekeztek meggátolni a 

két ország közötti viszony további romlását, és nem tartották kívánatosnak a földközi-

tengeri konfliktus kiélezését, így Herriot értesülései egyáltalán nem voltak 

alaptalanok.
299

 Somkuthy több tényezőt említett meg, amelyek befolyásolhatták az 

Admiralitás óvatos magatartását. Szóba jöhetett az angol flotta korszerű egységeinek 

hiánya, de ennek ellentmondott, hogy a britek a lehető legmodernebb egységeiket 

küldték a Földközi-tengerre, amelyek semmivel sem maradtak el, sőt jobbak voltak az 

olasz hadihajóknál. Meglepő, hogy Somkuthy az elavult brit hadihajók mellett 

esetleges belső, fegyelmi bajokat is elképzelhetőnek tartott, holott a tíz hónapig 

elhúzódó válság során a legénységi állomány körében egyetlen komolyabb fegyelmi 

rendbontásra sem került sor. Több alapja lehetett annak a véleménynek, miszerint az 

olasz légierő számbeli túlereje, valamint a könnyű torpedónaszádok terén meglévő 

tekintélyes olasz fölény késztette óvatosságra az Admiralitást. A szakvélemény nem 

említi ugyan, de elevenen élhetett a brit tengerészeti körök tudatában, hogy az első 

világháborúban az olasz flotta egyetlen komoly sikerét ilyen kis, gyorsjáratú naszád 

érte el, amikor 1918 júniusában elsüllyesztették az osztrák-magyar Szent István 

csatahajót.
300

 Bizonyosan nem kerülte el a brit tengeri hatalom irányítóinak figyelmét 

az a tény, hogy az olaszok helyzeti előnyben voltak a Földközi-tengeren, hadihajóik 

az anyaország partjaihoz közel tevékenykedhettek. Végeredményben Somkuthy a 

rendelkezésére álló információk alapján nem tudott egyértelmű magyarázatot adni a 

brit flotta gyengeségére utaló híresztelés hátterével kapcsolatban. "Az eddigi itteni 

nyilvántartás alapján megállapítható csak az volt, hogy az angol flotta zöme oly 

csoportosításban van jelenleg a Földközi Tengeren, amely a sanktiok alkalmazását      

(Földközi Tenger lezárása, blokád az olasz partokon stb.) lehetővé teszi. Az itteni 

megállapítások tehát ellene szólnak az angol admiralitás szóban forgó lépésének." 
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A szakvéleményt egy kéziratos térképmelléklet zárta le, amely szemléletesen 

bemutatta a Mediterráneumban és a Vörös-tengeren felsorakoztatott haditengerészeti 

erőket. A térkép minősége igen rossz, a jelek és a feliratok nagyon elmosódottak. 

Ettől függetlenül számos értékes információt tartalmaz az 1935 szeptemberére 

kialakult angol-olasz tengerészeti erőviszonyokról. Az angol egységek számát és 

elhelyezkedését a Temps szeptember 21-i száma alapján jelölték be. E szerint 

Alexandriában 1 csatahajó, 2 repülőgép-hordozó, 6 cirkáló és 15 romboló, Port 

Szaidban 1 csatahajó és 1 romboló, Haifában 3 cirkáló, Ádenben 2 cirkáló és 5 

romboló, Gibraltárban pedig 2 csatahajó, 5 cirkáló és 10 romboló állomásozott. 

Máltán megbízható hírforrások szerint csak könnyű tengerészeti erők, így 

könnyűcirkálók, rombolók és tengeralattjárók horgonyoztak. A helyenként ceruzával 

írt feliratok annyira nehezen kivehetők, hogy a tengeralattjárók, illetve a kisebb 

egységek számát már lehetetlen pontosan meghatározni. Az olasz flotta adatait 

hasonló részletességgel közölte a térkép, ezúttal az évente közölt hivatalos flottalista 

alapján. A flottalista a hadihajók békebeli megoszlását mutatta, így Mussolini 

hónapok óta mozgósított tengerészeti erőinek pontos meghatározásához nem sok 

támpontot nyújthat.
301

 

A térkép jelölte a két állam jelentősebb flottabázisait és repülőtereit, valamint ezek 

egymáshoz viszonyított távolságát. A távolságadatok meghatározásánál nagy 

hangsúly esett a Szicília-Pantelleria-Tunézia háromszögre, ahol a Földközi-tenger alig 

130 kilométerre szűkülve nagyon megnehezíthette az angol hajók áthaladását. 

Különösen érdekes, hogy berajzolták a Siracusa és Rodosz repülőtereiről felszálló 

olasz repülőgépek hatósugarát, pontosan szemléltetve, hogy Mussolini légiereje 

mekkora fenyegetést jelenthetett a Mediterráneum brit hajózására. Az olasz 

repülőgépek Szicíliából kiindulva teljesen ellenőrizhették a beltenger középső 

medencéjét, míg a Rodoszról felszálló bombázók 750 kilométeres hatótávolságuknak 

köszönhetően elérhették a brit földközi-tengeri flotta ideiglenes támaszpontjait, 

Alexandriát, Port Szaidot és Haifát. A felhasznált adatok frissességét mutatja, hogy a 

térkép a brit flotta által mintegy 70 hadihajóval Görögország nyugati partjainál 

szeptember 26-án befejezett hadgyakorlatot is szemléltette. A térképvázlat a 

pontatlanságok ellenére (például Itália egyik legnagyobb flottatámaszpontját, Nápolyt 
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csak légi bázisnak jelezte, és egyetlen itt állomásozó hadihajót sem jelölt) jól 

használható a két ország erőviszonyainak elemzésében. 

A Földközi-tengerrel határos balkáni országokban különösen nagy visszhangot 

keltettek az olasz és brit tengeri manőverek. A magyar vezérkar által szerkesztett 

térkép is utalt a Jón-szigeteknél, az Appennini-félszigettől alig 100 kilométerre 

végrehajtott angol flottamozdulatokra. A hosszú, védtelen tengerparttal rendelkező 

Görögországban izgalmat okoztak a partoktól látótávolságban cirkáló idegen 

hadihajók. Az olasz haditengerészet hat kisebb egységének váratlan megjelenése 

érezhetően felborzolta a kedélyeket az alapvetően angolbarát beállítottságú országban. 

Az előzetes engedély nélküli olasz flottademonstráció miatt a görög kormány római 

követén keresztül tiltakozott.
302

 Az athéni magyar követség ideiglenes ügyvivője 

szerint az olasz hajók megjelenése közvetlen összefüggésben állt azzal, hogy a brit 

földközi-tengeri flotta egységei korábban engedélyt kértek és kaptak a görög kikötők 

használatára. Az angol hadihajók szeptember 14-re tervezett megérkezése Pylosba 

(Navarinói-öböl) érthető aggodalmat váltott ki Rómában, hiszen a kikötő ideális 

kiinduló bázis lehetett egy Itália elleni tengerészeti támadáshoz. A görög 

engedékenység a támaszpontok használatával kapcsolatban arra utalt, hogy Athén a 

kibontakozó földközi-tengeri válság során határozottan a britek oldalán kívánta magát 

elkötelezni. A követség jelentése a brit-görög tengerészeti együttműködési készségen 

túl hangsúlyozta, hogy szeptember folyamán a görög közvélemény teljesen olasz-

ellenessé vált, és a helyi sajtó erőteljesen bírálta Mussolini politikáját.
303

 

A görög közvélemény reagálása érthető, mert Olaszország olyan hadi 

előkészületeket tett, amelyeket Görögország ellen irányulónak is lehetett vélni. A 

Triesztből Athénba tartó Török Béla magyar nagykövet a Korfutól nem messze fekvő 

Brindisiben három Luigi Cadorna-osztályú cirkálót, több rombolót és tengeralattjárót 

látott. Ezalatt az olasz utasszállító hajók nagy számban szállítottak tiszteket és 

katonákat Kelet-Afrikába, a fő olasz csapatszállítási útvonal Kréta partjaitól nem 

messze haladt a Szuezi-csatorna felé. Az Otrantói-szorosban kialakított olasz 

 
viszont 16 olasz cirkálót említett. Az olasz tengeralattjárók és kisebb haditengerészeti egységek terén a 

térkép jelölései használhatatlanok. 
302

 MOL, K74, KÜM, 4. csomó, 1935-5904. 11. számú számjeltávirat. Athén, 1935. szeptember 14. 

Bogdán Iván athéni ideiglenes ügyvivő távirata. 
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erőösszpontosítás aggodalmat keltett Görögországban, ahol még elevenen éltek 

Mussolini 1923-as korfui kalandjának emlékei.
304

 

Az athéni követség helyi sajtóhírek alapján tájékoztatta a külügyminisztériumot, 

hogy Görögország akár háborúba is hajlandó lépni Nagy-Britannia oldalán. Az 

újságok úgy vélekedtek, hogy az angol flotta legelőnyösebb bázisait egy esetleges 

háborúban a görög kikötők és szigetek jelenthetik. Ez a britek számára igen kedvező 

politika nem a Népszövetség eszméinek védelmére alakult ki Görögországban, hanem 

abban a reményben, hogy London hálából Ciprust és az olasz kézben lévő 

Dodekaneszoszt átadja. 

Az Athénba delegált magyar nagykövet szerint bizonyos görög támaszpontok 

használatának tárgyában már 1935 szeptemberében messzemenő megbeszélések 

folytak a brit és a görög kormányzat között. Ez a megállapítás egyáltalán nem felelt 

meg a valóságnak, mivel az olasz-etióp háború kitörése előtt Anglia nem folytatott 

katonai jellegű tárgyalásokat Görögországgal. Valószínű, hogy a brit földközi-tengeri 

flotta rövid ideig tartó görögországi látogatásának egyeztetésével kapcsolatos 

tárgyalásokat vélhették magasabb szintű kormányközi megbeszéléseknek a helyi 

tudósítók. Nagyon pontatlan és nehezen értelmezhető az Admiralitás idevágó 

bejelentésének idézése is: "Az angol Admiralitás bejelentette, a flotta 71 egységének 

és pedig 26 cirkálónak és páncélosnak, valamint 45 torpedóüzőnek folyó hó 25-től 

október 15-ig az argostoli, korfui és pylos-i kikötőkben való tartózkodását."
305

 

A nehezen feloldható "cirkáló és páncélos" megfogalmazás alatt valószínűleg a 

földközi-tengeri flotta csatahajóit, csatacirkálóit és cirkálóit értette az ideiglenes 

athéni ügyvivő. A "torpedóüző" kifejezés bizonyosan a rombolók ekkor általánosan 

elfogadott torpedóromboló elnevezéséből eredhetett. Ugyanakkor a megadott 

számadatok nagyjából megfeleltek a valóságnak, 1935 szeptemberében, közvetlenül 

az afrikai háború kitörése előtt Nagy-Britannia körülbelül az említett tengerészeti 

erőkkel rendelkezett a keleti Mediterráneumban. 

Az etiópiai konfliktussal kapcsolatban a követi jelentések és a vezérkar elemzései 

mellett a nagyközönség számára is elérhető, igen tekintélyes korabeli irodalom is 

kialakult. A magyar közvélemény viszonylag bőséges információhoz juthatott 
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Etiópiáról a kiadott útirajzokból, amelyek különösen a krízis kiéleződése nyomán 

jelentek meg nagyobb számban.
306

 A hirtelen támadt érdeklődés kielégítésére 

többnyire angol vagy német utazók írásait fordították magyarra, de akadt néhány 

elszánt hazai világjáró, aki saját szemmel látta a kelet-afrikai országot.
307

 Jellemző az 

érdeklődés nagyságára, hogy a figyelem középpontjába került afrikai államról még 

regény is született.
308

 Abesszínia történeti, földrajzi, politikai és társadalmi 

viszonyainak megértéséhez hasznosak lehetnek e munkák, de a a földközi-tengeri 

hatalmi viszonyok elemzésére nem alkalmasak. 

A konfliktus előzményeihez legjobban felhasználható korabeli könyv Hollós 

Istvántól származott.
309

 A színvonalas statisztikai és gazdaságpolitikai megközelítést 

felmutató könyv részletesen bemutatta az olasz népesedési mozgalmat, a korabeli 

olasz gyarmatok helyzetét és Itália külkereskedelmi forgalmát. A szerző szerint Róma 

afrikai terjeszkedésének fő hajtóereje az ország túlnépesedése volt. Az évtizedek óta 

tartó tömeges kivándorlást az olasz vezetés a korábbi amerikai célországok helyett az 

újonnan meghódított gyarmati területek irányába kívánta terelni.
310

 

Hollósi leírta az olasz-angol ellentétek gazdasági és politikai hátterét. Szerinte a 

Tana-tó és a Kék-Nílus kérdése, vagyis Egyiptom vízellátása képezte a legfőbb 

ellentétet Nagy-Britannia és Olaszország között. Emellett aggasztotta a londoni 
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kormányzatot Mussolini új hódítása, mivel ezáltal Olaszország veszélyeztette az 

összefüggő brit kelet-afrikai gyarmatláncolatot. A szinte kizárólag az afrikai 

konfliktusra koncentráló munka nem tett említést a mediterrán haditengerészeti 

vetélkedésről, és a két hatalom földközi tengeri érdekellentéteiről. Egyedül a Szuezi-

csatorna forgalmi adatai érdemelnek említést ilyen szempontból, igaz csak 1932-es 

adatokat tudott szolgáltatni a szerző.
311

 

A korszak másik jelentős munkája Melocco János tollából született, aki nagy 

részletességgel dolgozta fel 1935. augusztus 15-ig bezárólag a válság politikai 

eseményeit.
312

 A tájékoztató jellegű mű az 1934-35-ös magyar napilapokban (Új 

Magyarság és a Budapesti Hírlap) oldalain már korábban megjelent cikkek alapján 

készült.
313

 A szerző történeti áttekintést nyújtott Etiópia fejlődéséről, Hailé 

Szelassszié, valamint a császári család életéről. Bemutatta az olasz-etióp viszony 

alakulását, gazdasági hátterét, és Róma 1869 óta folytatott kelet-afrikai expanzióját. A 

határkérdés problémája (Val-Val incidens) és a 1935-ös francia-olasz gyarmati 

megegyezés mellett különösen nagy hangsúlyt kapott Anglia szerepe, hiszen a 

szigetország számára Etiópia esetleges olasz meghódítása olyan érdekeket 

veszélyeztetett, mint az indiai birodalmi útvonal biztonsága, a Nílus megfelelő 

vízellátásához nélkülözhetetlen Tana-tó, vagy Egyiptom és Szudán védelme. A szerző 

kissé túlzó véleménye szerint az olasz hódítással veszélybe kerülhetett a 

Mediterráneumon és a Vörös-tengeren áthaladó, Indiába vezető stratégiai útvonal, 

amelynek ekkor még nem létezett megfelelő szárazföldi alternatívája. "Anglia 

törekvése hosszú évtizedek óta az volt, hogy biztosítsa magának az indiai 

kereskedelem lebonyolítására szükséges utat, ami többek között a világháború okai 

között is szerepel. Míg azonban a még egyelőre nagy nehézségekkel járható 

szárazföldi út csak elméletben van meg, addig a Vörös-tengeren átvezető hajóút ma is 

az egyetlen közlekedési vonal India és az anyaország között."
314

 

A Mussolini irányában erősen elfogult szerző túlbecsülte Róma katonai erejét, a 

korra általánosan jellemző módon az olasz légierőt a világ legerősebbjének tartotta. 

Melocco szerint Anglia nem fog háborút csinálni az abesszíniai kérdésből, mivel egy 
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földközi-tengeri konfliktusban csak veszíthet. Nagy-Britanniának emellett tartania 

kellett a domíniumok távolmaradásától és egy lehetséges egyiptomi nacionalista 

felkeléstől. 1935 augusztusának közepén a háború és a békés megegyezés kérdése 

nyitva maradt, de miután Etiópián belül Nagy-Britanniának nem voltak komoly 

érdekeltségei, ezért London bizonyosan nem fogja megakadályozni az olasz 

terjeszkedést fegyveres eszközökkel. Angliának sem az afrikai, sem az európai 

érdekei nem kívánták meg a katonai konfliktust. A könyv végső konklúziója, hogy 

Olaszország brit beavatkozás veszélye nélkül, nyugodtan indíthat háborút Abesszínia 

ellen. 

Az etiópiai háborúval kapcsolatban keletkezett könyvek közül a legkevesebb 

olaszbarát megnyilvánulás egy Brassóban megjelent könyvben figyelhető meg.
315

 

Halász Sándorra nem hatott annyira a Magyarországon oly általános elfogultság 

Róma irányában, így a témában megjelent korabeli magyar nyelvű irodalom talán 

legtárgyilagosabb összefoglalóját alkotta meg.
316

 A romániai kiadványt, helyenként 

megnyilvánuló olaszellenes éle miatt 1938-tól kitiltották a magyar postai 

forgalmazásból. A könyv remek történeti összefoglalót nyújtott Etiópiáról, az olasz 

gyarmati törekvésekről, Anglia érdekeiről, és mindezt egy sajátos, olvasmányos 

stílusban. A szerző különösen nagy hangsúlyt fektetett Japán kelet-afrikai gazdasági 

expanziójára, és arra a kissé furcsa végkövetkeztetésre jutott, hogy Anglia a japán 

kereskedelmi verseny ellen kergette harcba Olaszországot. London titkos 

megállapodások révén engedélyt adott Mussolininek és jóváhagyta az agressziót, 

ilyen módon kirekesztve Kelet-Afrikából a rivális japánokat. Az erősen vitatható 

megállapítás ellenére a könyv általában tárgyilagos maradt és az erőviszonyokat 

helyesen mérte fel. Jól hasznosítható a függelékben elhelyezett földrajzi összefoglaló, 

valamint a háború kitöréséig eltelt eseményekről összeállított kronológia. 

A harmincas évek magyar folyóiratai a könyv alakban megjelent kiadványokhoz 

képest sokkal több teret szenteltek a konfliktusnak. A válság előzményeivel valamint 

az olasz-angol szembenállás kialakulásával kapcsolatban tanulságos Frey András 

munkája. Szerinte az angolok számára idegesítően hatott az 1935 tavaszán 

kibontakozott olasz-francia közeledés, a két nemzet között folytatott flotta és légi 

együttműködésre irányuló eszmecserék. London azért ment bele az 1935-ös angol-
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német flottaegyezménybe, mert így Franciaország rákényszerült, hogy kevesebb 

hadihajót tartson a Földközi-tengeren és többet az Atlanti-óceánon. Frey véleménye 

szerint Nagy-Britannia 1935 első felében még jobban tartott az erősebb flottával 

rendelkező Párizstól, mint Rómától. Mussolini abesszíniai vállalkozása kezdetben 

nem aggasztotta különösen Angliát, a brit közvélemény könnyen belenyugodott volna 

Etiópia elfoglalásába. A két ország közötti viszony azért romlott meg, mert Itália az 

abesszin kérdést angol-olasz presztízsmérkőzésnek állította be, például olyan 

kijelentésekkel, miszerint a földközi-tengeri konfliktus "a fiatal fasiszta Olaszország 

győzelme az öreg és gyáva brit birodalom felett." Az ehhez hasonló 

megnyilvánulásokkal maguk az olaszok nehezítették meg, hogy Anglia szabad utat 

adjon Itáliának. Egyébként a Rómával való megegyezés vágya a brit vezető körökben 

igen elterjedt volt, a külügyminisztérium, az Admiralitás, a konzervatív párt és a City 

pénzügyi vezetői mind támogatták Mussolini megbékítését.
317

 

Még az afrikai háború kitörése előtt, 1935 áprilisában jelent meg Kürthy Sándor 

ügyvéd és publicista tanulmánya az olasz gyarmatpolitika változásairól.
318

 Kürthy az 

olasz afrikai expanzió első világháború óta bekövetkezett négy békés 

területnyereségét mutatta be, amelyek során 1919-ben, 1924-ben, 1934-ben, végül 

1935-ben Anglia és Franciaország a korábbi, 1915-ös londoni titkos szerződés alapján 

afrikai területeket adott át Olaszországnak. Az utolsó, 1935 januári francia-olasz 

megállapodás szerint Párizs 115.000 négyzetkilométernyi, többnyire lakatlan, sivatagi 

területről mondott le részben az olasz Líbia, részben Eritrea javára.
319

 A szerző 

elismerte, hogy e nyereségek gazdasági és katonai szempontból jelentéktelenek és 

inkább politikai sikert jelentettek Róma számára. A cikk érdekes módon számos 

alkalommal felvetette Abesszínia olasz meghódításának szükségességét, holott 1935 

áprilisában még távolról sem volt bizonyos, hogy a határvillongások szélesebb 

konfliktussá fajulhatnak. A terjeszkedés céljaként Róma civilizációs feladata mellett, 

az 1896-os szégyenletes aduai vereség megbosszulása és a stratégiai szempontok 

egyaránt felmerültek. Katonai szempontból Kürthy lehetségesnek tartotta a brit 
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uralom alatt álló Szudán meghódítását is, ilyen módon teremtve szárazföldi 

kapcsolatot az olasz Líbia és a megszállás alá kerülő Etiópia között.
320

 

A szélesebb közvélemény számára készült nyomtatott művekhez képest a magyar 

külképviseletek jelentései sokkal reálisabb képet festettek Itália valódi lehetőségeiről. 

Az afrikai háború kitörése után az olaszok kétségtelenül számoltak Anglia 

beavatkozásával, és szükség esetén egy általános földközi-tengeri háborútól sem 

riadtak vissza. Erre utalt Mussolini, aki 1935. október 3-án kihallgatáson fogadta a 

római magyar katonai attasét. Szabó László alezredes szerint Mussolininek 

meglehetősen kiforrott elképzelései voltak az Anglia elleni tengeri háborúval 

kapcsolatban. Ezek alapján az olaszok célja egy Szicília és Tripoli közötti, aknákkal 

és tengeralattjárókkal védett hajózási útvonal fenntartása, amelyen keresztül az angol 

tengeri fölény ellenére eljuthatott az utánpótlás Líbiába. A Líbiában koncentrált 

szárazföldi csapatok, valamint a légierő hivatott ellensúlyozni a brit haditengerészeti 

fölényt, ezért Mussolini nagy hangsúly fektetett az észak-afrikai gyarmat 

helyőrségének megerősítésére. Későbbiekben a nagy publicitás mellett zajló líbiai 

csapatszállítások nyugtalansággal töltötték el a brit hadvezetőséget, mivel a 

szomszédos Egyiptomban lévő brit erők létszámban messze elmaradtak az olasz 

afrikai hadseregtől. Mussolini sokat várt a kis tonnatartalmú, könnyű hadihajóktól és 

az anyaországból operáló légierőtől. Máltát ugyan tenger felől bevehetetlennek 

tartotta, de a fölényben lévő olasz repülőgépeknek köszönhetően az angolok nem 

védhették meg a szigeten állomásozó flottát. Az angol beavatkozás esetén követett 

olasz háborús stratégia védelemre rendezkedett be Etiópiában, míg Líbiából és 

Eritreából kiindulva kétoldali támadással igyekeztek megtámadni Egyiptomot és 

Szudánt. Tehát a fő szerep a határozott túlerőben lévő szárazföldi csapatoknak és a 

légierőnek jutott, míg az olasz flotta fő feladata az Afrikában harcoló hadsereg 

ellátása lett.
321

 

Az olasz sajtó hihetetlen önbizalommal szemlélte a válság eseményeit és nagyon 

derűlátóan nyilvánult meg egy esetleges angol-olasz konfrontációval kapcsolatban. 
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Klasszikus példát nyújt erre a római követség sajtóelőadójának, Huszka Istvánnak az 

elemzése. Huszka szerint a Corriere della Sera egyik cikke így vélekedett az angol-

olasz konfliktusról: „Hiába küldték az angol hajóhadat a Földközi-tengerre, 

Olaszország rendületlenül megy tovább a maga útján és meg fogja mutatni, hogy 

semmiféle ostromzárral nem lehet arra kényszeríteni, hogy megalázó szerződésbe 

belemenjen.”
322

 Az általános angolellenesség meghatározta a korszak olasz 

sajtótermékeit, az erősen cenzúrázott, mindenben Mussolini külpolitikai 

vonalvezetését dicsőítő újságok nem tájékoztatták hitelesen az olvasókat. Az olasz 

hatalmi lehetőségeket felnagyítva, a földközi-tengeri erőviszonyokat torzítva közlő 

nyomtatott termékek nagy hatással voltak az itáliai sajtót élénken figyelő magyar 

vezetésre és a hazai szakírókra is. 

Kevéssé optimistán ítélte meg az olasz lehetőségeket Roatta tábornok, az olasz 

hírszerző iroda főnöke. Bár ő is úgy látta, hogy az angol flotta támadó fellépése, vagy 

a Szuezi-csatorna lezárása esetén Itáliának nem maradhat más választása, mint teljes 

erővel megtámadni két irányból Egyiptomot, de érzékelte az erőviszonyok 

egyenlőtlenségét is. Az olaszok számoltak azzal, hogy nem csak az angol katonai-

gazdasági fölény fog idővel kiteljesedni, hanem London diplomáciai téren is bekeríti 

Olaszországot. Az olasz vezérkarban nem tartották elképzelhetetlennek, hogy háború 

esetén Spanyolország az angol flotta rendelkezésére bocsátja a Baleári-szigeteket, míg 

Görögország saját támaszpontjainak felajánlásával szintén a britek segítségére fog 

sietni. Roatta tábornok Hennyey Gusztáv vezérkari ezredessel folytatott 

beszélgetésében őszintén beismerte, hogy ugyan pillanatnyilag Olaszország 

viszonylag erős pozíciókkal rendelkezik a Földközi-tengeren, azonban hosszú távon 

az esélyek a nagyobb erőtartalékokkal rendelkező angoloknak kedveznek. 

Jelentésében Hennyey kiemelte: "Igen fontosnak tartom az olasz tábornok azon 

helyzetelemzését, mely szerint egy hosszabb ideig tartó angol-olasz háborúban az 

angol győzelmet valószínűnek tartja. Meglátása szerint jelenleg Olaszország uralja a 

Földközi-tengeren a helyzetet mivel a flották körülbelül egyforma erősek, légi 

fölényük meg van és földrajzi helyzetük nagy előnyükre válik. Idővel azonban az angol 

légi erők lényegesen emelkedni fognak."
323
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Roatta sem mérte fel pontosan a tengeri erőviszonyokat, hiszen az 

átcsoportosítások révén a Royal Navy már 1935 októberére határozott fölénybe került 

a beltengeren. Nagy-Britannia azonban nem akart háborút, erről egy nappal az 

abesszíniai harcok megkezdése után adott tájékoztatást Királdy-Lukács londoni 

ideiglenes ügyvivő: „Megbízható forrásból értesülök, hogy a tegnapi angol 

minisztertanács a katonai szankciók ellen foglalt állást. Elhatározta továbbá 

tekintélyes, állítólag 40.000 főnyi csapatok Indiából Egyptomba való szállítását, 

Haifa és a Suezi csatorna vidékének megerősítését stb. A kabinet-minisztertől tegnap 

este hallottam, hogy az angol kormány a viszályt mindenképpen lokalizálni 

kívánja.”
324

  

A londoni ideiglenes ügyvivő október 7-én elküldött elemzése kissé árnyaltabban 

írta le a válság elmélyülése óta bekövetkezett katonai-politikai változásokat. A háború 

kitörését megelőző másfél hónapban a brit kormányzat a flotta gyors megerősítését 

kívánta a Földközi-tengeren, miközben a tengernagyok nem szívesen ürítették ki a 

hazai és tengerentúli állomáshelyeket. Az Admiralitás első lordja az 1935. augusztus 

22-én tartott angol minisztertanácsi ülésen aggodalmának adott hangot az 

Olaszországgal szemben tervezett katonai szankciókkal kapcsolatban. A tengerészeti 

minisztérium vezetője szerint négy hétbe telhetett, mire a távoli állomáshelyekről 

átcsoportosítják a hadihajókat, és lebonyolítják a szükséges flottamozdulatokat. 

Utólag alaptalannak bizonyult az aggodalom, miszerint az átcsoportosítás nem valósul 

meg időben, és az olaszok akkor kezdenek háborút Afrikában, amikor Anglia tengeri 

ereje még nem vonult fel a térségben. Október elejére azonban sikerült megerősíteni a 

földközi-tengeri angol egységeket, így jelentősen megváltoztak az erőviszonyok a 

Mediterráneumban. "Megbízható információk szerint a földközi-tengeri flottát a home 

fleet és a keleti tengeri flotta terhére lényegesen megerősítették, úgy, hogy jelenleg 

480.000 tonnatartalmú angol hajóhad áll a Földközi-tengeren a 250.000 tonnás olasz 

flottával szemben."
325

 

A „home fleet” kitétel a Royal Navy hazai vizeken állomásoztatott legerősebb 

hajóhadára utalt, míg a „keleti-tenger flottán” nyilvánvalóan a harmadik legerősebb 

brit flottát, vagyis a kínai hajórajt kell érteni. Az idézett híradás helytelenül utalt a 
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Földközi-tengeren szeptember folyamán kialakult arányokra, az olasz flottát illetően 

közölt számszerű adatok távol álltak a valóságtól. Ebben az időben Itália 

haditengerészete mintegy 385.000 tonna vízkiszorítással bírt, míg a teljes brit flotta 

1.161.000 tonnát tett ki.
326

 Királdy adatai annyiban helytállóak, hogy a Földközi-

tengeren összpontosított angol hajók tonnatartalmát nagyjából pontosan adta meg. Az 

első látásra nem túl nagy brit tengeri fölény a gyakorlatban tekintélyesebb volt, mert 

az olasz flotta jelentős része javításon vagy modernizáción esett át, míg a brit 

egységek kivétel nélkül azonnal bevethetők, ráadásul korszerűek voltak. A 

kétségtelen tengeri fölény ellenére a brit szakértők szerint a rendelkezésre álló erők 

elégtelenek voltak egy Olaszország elleni háború sikeres megvívására. A tengerészet 

vezetői óvták a kormányt egy bizonytalan kimenetelű akciótól. Királdy-Lukács tehát 

megerősítette a külügyminisztériumhoz korábban érkezett információt a brit katonai 

készületlenséggel kapcsolatban. 

A három brit haderőnem képviselői a válság eseményeit igyekeztek kihasználni a 

kétségtelenül leromlott állapotú fegyveres erők fejlesztésének propagálására. Az 

olasz-etióp konfliktus nyomán kialakult földközi-tengeri feszültség egyedülálló 

alkalmat teremtett a haderő-fejlesztési javaslatok parlamenti megszavaztatásához, 

mivel sem a közvélemény, sem a korábban határozottan pacifista Munkáspárt nem 

ellenezte tovább a védelmi kiadások növelését. A jelentés legfontosabb 

mondanivalója, hogy az abesszíniai eseményeknek köszönhetően végre elhárultak a 

brit újrafegyverkezést gátló politikai akadályok. 

Az angol és olasz földközi-tengeri hajóhadak erejéről a Magyar Szemlében 

megjelentetett, Hardy Kálmán folyamőrnagy által írt munka tartalmazta a legjobb  

összehasonlítást.
327

 A tanulmány bemutatta, hogy 1935 decemberében hogyan oszlott 

meg a két nagyhatalom flottája a mediterrán és közel-keleti vizeken. A közölt adatok 

nem teljesen pontosak, elsődlegesen a könnyebb brit egységek, így a cirkálók, 

rombolók és tengeralattjárók terén nagy a bizonytalanság, ettől eltekintve Hardy 

Kálmán helyesen érzékeltette a flottaerők egymáshoz viszonyított arányát.
328
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Az angol hadihajók fő összpontosítási körzete a levantei térség volt, ahol 

Alexandria, Haifa és Port Szaid kikötői 4 csatahajót, 2 repülőgép-hordozót, 8 cirkálót, 

30 rombolót fogadtak be. A Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben további 3 cirkáló, 

valamint ágyúnaszádok tartották szemmel az olasz kelet-afrikai gyarmatokat. A másik 

flottakoncentrációt a Mediterráneum nyugati bejáratánál, Gibraltárnál alakították ki. 

Az itt horgonyzó, többnyire a honi flottától átcsoportosított egységek száma a 

következő volt: 6 csatahajó, 2 csatacirkáló, 10 romboló, valamint több tengeralattjáró. 

Meg kell jegyezni, hogy egy időben ekkora flotta nem állomásozhatott Gibraltárnál, 

mivel 1935 végén a fent említett csatahajó és csatacirkáló egységek a honi flotta 

szinte teljes bevethető állományát jelentették. Az Admiralitás természetesen nem 

engedhette meg, hogy a brit partok megfelelő védelem nélkül maradjanak, így a hajók 

rendszeres ingázást folytattak Gibraltár és a hazai kikötők között. Máltának, a brit 

földközi-tengeri flotta korábbi fő támaszpontjának mindössze néhány romboló és 

tengeralattjáró jutott, vagyis az angolok gyakorlatilag kiürítették a Mediterráneum 

központi medencéjét, ugyanakkor a beltenger keleti és nyugati bejáratnak őrzésére 

fektették a hangsúlyt. E diszlokációval a brit flotta védettebb helyzetbe került az 

esetleges olasz légitámadásokkal szemben, emellett könnyen elvághatták az 

Afrikában harcoló olasz csapatok utánpótlási vonalait, ráadásul Itália tengeri 

kereskedelmét teljesen megbéníthatták. 

Mussolini hadiflottája elsősorban a nagyobb hadihajók kategóriájában (csatahajók, 

csatacirkálók, repülőgép-hordozók) maradt el a Royal Navytől, míg a rombolók és 

tengeralattjárók terén határozott fölényt sikerült a Földközi-tengeren kialakítani.
329

 

Jellemző az olasz flotta elhelyezkedésére, hogy a hadihajók zöme a brit flottától 

lehető legtávolabb, az Adriai-tenger északi részén (Velence, Pola, Fiume, Zára), 

illetve az északi Tirrén-tengeren (La Spezia, Livorno, Genova) állomásozott. Háború 

esetén nagyobb összecsapásra a Földközi-tenger központi medencéjében, vagyis a 

Jón-tengeren kerülhetett sor. Itt azonban egyedül Tarantóban, az olasz flotta 

legfontosabb bázisán horgonyoztak jelentősebb egységek (2 csatahajó, 2 

könnyűcirkáló, 30 romboló, 21 tengeralattjáró). Ez a megoszlás szemléletesen jelezte, 

hogy az olasz tengernagyi hivatal a főerőket elsődlegesen az anyaország fejlettebb 

északi részének védelmére sorakoztatta fel. Mussolini nem kívánt összetűzést a 
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fölényben lévő királyi haditengerészettel, amennyiben erre mégis sor került volna, 

akkor csak a rombolók és tengeralattjárók bevetését tervezték az Appennini-félsziget 

partjaitól távolabb. Egyébként később, a második világháború éveiben is ezt a 

stratégiát követte Itália, a számbelileg gyengébb és nagyon drága olasz csatahajók 

ritkán futottak ki a hazai kikötőkből, a tényleges harci feladatokra a könnyebb 

egységeket küldték ki. 

Hardy Kálmán munkájából hiányzott az olaszbarát részrehajlás, szigorúan csak a 

tényeket közölte, nem értékelte túl Mussolini tengerészeti erejét. A harmincas 

években is aktív folyamőrnagy komoly kapcsolatokkal rendelkezett mind az olasz, 

mind az angol tengerészeti körökben, ezért igyekezett pártatlannak mutatkozni a két 

ország viszályában. Szerinte csak a másodlagos jelentőségű gyarmati kérdések 

állították szembe egymással a magyarság két barátját, Olaszországot és Nagy-

Britanniát.
330

 

A tanulmánycikk hangsúlyozta az Indiába vezető útvonal védelme szempontjából 

fontos Gibraltár-Málta-Alexandria tengely szerepét. Nagy jövőt jósolt Ciprusnak, 

mert e sziget olyan tengerészeti-légi támaszponttá válhatott, amely nem csak a keletre 

tartó útvonalat védhette északi irányból, hanem a haifai olajkikötőt is oltalmazta. 

Emellett a szigetről könnyen ellenőrizni lehetett az arab-zsidó viszály miatt nyugtalan 

Palesztinát és befolyás alatt tarthatták Törökországot és Görögországot. Növelte 

Ciprus jelentőségét, hogy Máltát gyakorlatilag teljesen körülvették az olasz 

repülőterek, a brit földközi-tengeri flotta korábbi fő támaszpontja ezért egy modern 

háborúban nem játszhatott döntő szerepet. 

Ciprus és a levantei térségben lévő brit területek biztonságát komolyabban csak a 

Dodekaneszoszon kialakított rodoszi és léroszi, valamint a líbiai Tobrukban kiépített 

olasz bázisok fenyegethették. E három támaszpont segítségével Mussolini lezárhatta a 

brit flotta elől a beltenger központi medencéjét. Hardy szerint az itt kialakított olasz 

záróvonal ugyanolyan hatékonyan működhetett, mint a Szicíliai-szorosban, Málta 

körül lévő támaszpontrendszer. A szerző a két ország általános geostratégiai helyzetét 

elemezve megállapította: "Anglia lezárhatja Gibraltárnál és Port Szaidnál a 

Földközi-tengert, Olaszország viszont a fent említett két záróvonal segítségével, de 

 
flotta hadihajóinak összes vízkiszorítása 384.734 tonna volt, ehhez járult még 122.553 tonnányi épülő 

egység. HARDY i. m. 364.o. 
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különösen a szicíliai-tuniszi vonallal megkísérelheti a Földközi-tenger medencéjének 

két részre való osztását."
331

 

A cikkíró megemlítette, hogy az olasz flotta korszerűség szempontjából 

kiegyensúlyozottabb volt mint a brit, bár ez a megállapítás nem felelt meg a 

tényeknek. Igazság szerint az Admiralitás mind békeidőben, mind a válság hónapjai 

során a Royal Navy legkorszerűbb egységeit állomásoztatta a mediterrán vizeken. 

Ugyanakkor az angol flotta nyomasztó fölényben volt a csatahajók (10:4 arányban) és 

a csatacirkálók (2:0 arányban) terén, míg a könnyebb egységek viszonylatában az 

olaszok tettek szert előnyre. Hiányossága a tanulmánycikknek, hogy nem tesz említést 

a repülőgép-hordozókról, holott e hajótípussal Olaszország egyáltalán nem 

rendelkezett. A Hardy által Taranto kikötőjénél szerepeltetett egyetlen olasz 

repülőgép-anyahajó csak hidroplánok szállítására volt alkalmas és nem vehette fel a 

versenyt a brit hordozókkal.
332

 A tényleges erőviszonyok megismeréséhez 

elengedhetetlenül szükséges lett volna összehasonlítani a két fél tengeri 

haderőnemének repülő fegyvernemét is. E téren különösen nagy lemaradásban voltak 

az olaszok, miután úgy döntöttek, hogy nem építenek repülőgép-hordozót.
333

 Hardy 

nem volt hajlandó taglalni egy földközi-tengeri háború esélyeit, de kimondatlanul is 

érzékeltette, hogy a Magyarországgal baráti viszonyt ápoló Olaszországnak nem sok 

esélye lehetett a sikerre.
334

 

A londoni magyar követség számjeltáviratai hasonlóan sötét színben látták Itália 

esélyeit egy földközi-tengeri-háborúban. A angliai ideiglenes magyar ügyvivő 

találkozott Drummond római angol követtel, aki éppen szabadságát töltötte a 

szigetországban. A nagykövet megerősítette az egész brit katonai és diplomáciai 

vezetés számára nyilvánvaló tényt, miszerint egy olasz-angol háború csakis Róma 

megalázó vereségével érhetett véget. Drummond megfogalmazásával: „ Mussolininek 

a mai súlyos szituációban tudnia kell, hogy Egyptom vagy az angol flotta 

megtámadása egyértelmű az öngyilkossággal.”
335
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Az olasz-etióp viszály közelebb hozta egymáshoz a két nagy nyugati demokráciát, 

Angliát és Franciaországot. A válságban képviselt francia magatartásról a londoni 

francia követen keresztül jutott információkhoz a magyar külügyminisztérium. 

Királdy-Lukács 1935. október 19-én elküldött számjeltávirata szerint Franciaország 

közvetíteni kívánt Anglia és Olaszország között. „Itteni francia nagykövettől eredő 

információm szerint Laval meditációs törekvéseiben első étape-ként a földközi-tengeri 

feszültség enyhítését tűzte ki célul. Miután tudja, hogy az angol kormány időközben a 

majdnem 600.000 tonnára megnövesztett hajó-koncentrációt csak akkor hajlandó 

apasztani, ha Mussolini előzőleg visszavonja a lybiai csapatokat.” 
336

 

Miután a brit kormány ismételten érdeklődött Párizsnál, hogy olasz támadás 

esetén segítséget nyújt-e a szigetországnak, a franciák megnyugtatták Londont, hogy 

ilyen esetben aktívan támogatni fogják az agresszor elleni küzdelmet. A francia 

külpolitika egyértelműen a válság minél előbbi felszámolását óhajtotta, hiszen a 

Németországgal konfrontálódó Párizs nem akart bonyodalmakat a délkeleti határai 

mentén és a Mediterráneumban.  

A francia magatartás érthetően foglalkoztatta Olaszországot. Villani Frigyes római 

követ 1935 decemberében személyesen tárgyalt e kérdésről Mussolinivel, majd titkos 

számjeltáviratában közölte Budapesttel az olasz diktátor álláspontját a francia 

beavatkozás lehetőségével kapcsolatban: „Nem hiszi már Mussolini, hogy a franciák 

konfliktus esetén fegyveresen támogatnák az angolokat, azonban flotta-bázisok 

átengedésével is döntő befolyást gyakorolhatnak a tengeri háború kimenetelére.”
337

 

Az angolok aktív francia segítség nélkül is viszonylag könnyen fölénybe 

kerülhettek Itáliával szemben, a tengerészeti erőviszonyok egyértelműen a 

szigetországnak kedveztek. Növelte a britek lehetőségeit, hogy a párizsi kormány 

Olaszország támadása esetén, hajlandónak mutatkozott saját földközi-tengeri flottáját, 

flottabázisait (Toulont és Bizertát) és légierejét Nagy-Britannia rendelkezésére 

bocsátani.
338

 A franciák tehát nem zárkóztak el a flotta-együttműködéstől, Rakovszky 

György párizsi katonai attasé szerint a két állam között zavartalan és kölcsönös volt a 
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bizalom.
339

 Laval 1935. október 19-én javaslatot tett két angol csatahajó 

visszahívására a Mediterráneumból, helyüket francia hadihajókkal kívánta pótolni. 

Ezáltal csökkenhetett az angol-olasz feszültség, ráadásul a Földközi-tengeren 

állomásozó haderők egyoldalú brit jellege helyett egy nemzetközi, népszövetségi 

flottademonstráció gyakorolhatott nyomást Olaszországra. Kimondatlanul ugyan, de 

bizonyára szerepet játszhatott e javaslat felvetésében a korlátlan földközi-tengeri 

angol fölénytől való francia félelem is. Mindenesetre Párizsban nem bánták Mussolini 

meggyengülését, hiszen az afrikai háború által Franciaország egyik potenciális 

ellenfele jó időre eltűnhetett a német-centrikus francia stratégiai tervezés látóköréből. 

Az angol politikai és katonai vezetés érzékelte, hogy a földközi-tengeri feszültség 

károsan hat Britannia globális stratégiai helyzetére. Elsődlegesen az Admiralitást 

aggasztotta a flotta hosszas lekötöttsége a beltengeren, miközben a birodalom többi 

része, elsősorban a Távol-Kelet védtelenül állt szemben egy agresszióval. A 

tengerészet vezetői támogatták a válság mielőbbi elsimítását célzó brit diplomáciai 

manővereket, így a Hoare-Laval békejavaslatot. Az Etiópia felosztását jelentő 

megállapodás jelezte, hogy Nagy-Britannia minden áron meg akart szabadulni az 

egyre kényelmetlenebbé váló afrikai válsággóctól. A Hoare-Laval tervezet óriási 

felháborodást keltett a brit közvéleményben, de még a kormánytagok körében is.
340

 

Az elemi erejű elutasítás végül lehetetlenné tette az utolsó diplomáciai kísérletet az 

afrikai konfliktus békés megoldására, holott Mussolini és a fasiszta nagytanács elvben 

nem zárta ki a béketerv elfogadását. 

1936 februárjában a franciák még bíztak Róma megbékítésében. A londoni 

magyar követség azt jelentette, hogy Párizs bizonyos kártalanítással kívánta 

Mussolinit megbékíteni, és ilyen módon egy angol-francia-olasz földközi-tengeri 

biztonsági paktumot létrehozni, amelyhez később a többi part menti állam is 

csatlakozhatott volna. A „kártalanítás” pontosan nem részletezett ötlete Flandin 

külügyminisztertől származott, aki Edennel tartott megbeszélést az Olaszországgal 

szemben követett politikáról. Királdy-Lukács Flandintől személyesen értesült e 
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megbeszélésről és arról, hogy Eden a tervet érdeklődéssel fogadta és egyáltalán nem 

ellenezte.
341

 

Az angol hajlandóságot az engedékeny politika követésére elsődlegesen a Brit 

Birodalom nehéz védelmi helyzete magyarázza. 1935 decemberében a londoni 

követség remek helyzetelemzést nyújtott az etióp válság nyomán kialakult angol 

stratégiai problémákról. "Csak természetes, hogy az angol kormány mindenképpen 

liquidálni kívánja ezt a viszályt, amely a tervezett olajszankciók folytán felette 

veszedelmes mederbe terelődött. Angliára nézve nemcsak költséges, de egyenesen 

veszélyes, hogy flottájának nagy részét a Földközi Tengeren kénytelen tartani, mialatt 

a Távol Keleten súlyos, és angol érdekeket közelről érintő események zajlanak le. 

Mindinkább tért hódít továbbá az a felfogás, hogy a fokozott szankciók által sarokba 

szorított Mussolini inkább neki fog rohanni a rendőri szerepet betöltő angoloknak, 

semmint beismerje térdre kényszerítését. Világos, hogy ebben az esetben a földközi 

tengeri angol flotta-bázisok, Egyptom, valamint maga a flotta kínálkozó célpontot 

szolgáltatnának az igen fejlett olasz aviatika támadásának."
342

 

Az említett idézet kitűnő példa arra, hogy a korabeli angol közvélemény, de a 

szakértők is mennyire túlbecsülték Olaszország erejét, mindenekelőtt a légierőt. 

Elsősorban az olasz légi fenyegetéstől való félelem motiválta az afrikai háború 

kitörését követően a flotta levantei átcsoportosítását, valamint a fokozott brit katonai 

előkészületeket a Közel-Keleten. 

Az olasz-angol feszültség során több angol kísérlet is történt a konfrontáció 

elkerülésére a két hatalom kölcsönös haderőcsökkentésével. Az angolok hajlandónak 

mutatkoztak néhány hadihajó kivonására a Földközi-tengerről, amennyiben 

viszonzásul az olaszok csökkentik a Líbiában felvonultatott szárazföldi egységeik 

számát. A római magyar követ szerint ez a megoldás elfogadhatatlan volt az olaszok 

számára, mivel a tengeri egységeket egy újabb válság esetén viszonylag gyorsan 

lehetett visszaküldeni a Mediterráneumba, míg a csapatok visszaszállítása Afrikába 

sokkal több időt igényelt. Az elutasítás mellett szólt, hogy a brit tengeri fölény miatt 

háborús konfliktus esetén gyakorlatilag lehetetlenné válhatott a líbiai hadsereg 

ismételt feltöltése. Mussolini 1935 novemberi értékelése szerint a háború hosszú 
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távon Nagy-Britannia számára kétségtelenül előnyösebb, ennek ellenére: "az olasz 

aviatika és a tengeralattjárók felvehetik a versenyt az angolokkal és ezek flottájának 

oly nagy részét semmisíthetik meg, hogy az évek hosszú során át alárendelt helyzetben 

volna a többi nagyhatalom hajóhadával szemben."
343

 

A várható veszteségek valóban meghatározó szerepet játszottak abban, hogy a 

britek végül nem mertek fegyveresen beavatkozni. London látszólagos óvatossága és 

tanácstalansága azzal magyarázható, hogy a Földközi-tengeren elszenvedett 

veszteségek megnehezíthették a világ többi részén a németekkel és a japánokkal 

szembeni tengeri pozíciók fenntartását. Az olasz diktátor helyesen látta, hogy Nagy-

Britannia globális tengeri hatalma számára egyenesen káros volt a mediterráneumi 

lekötöttség. Mussolini nyilvánvalóan megérezte, hogy Anglia éppen ezért nem kíván 

fegyveres konfliktust Olaszországgal, ezért nem zárta le a Szuezi-csatornát és ezért 

kívánt tárgyalni a beltengeren felvonultatott haderők mielőbbi kölcsönös 

csökkentéséről. 

A londoni katonai attasé 1936 februárjában elkészített egy összefoglalót, amely 

elemezte az Anglia számára egyre kínosabb válság hatásait.
 
Álgya Pap Zoltán úgy 

vélte, hogy Nagy-Britannia még mindig fél attól a lehetőségtől, hogy egy 

Olaszországgal vívott háború esetén magára marad. Azért tárgyalt London 

Franciaországgal és a balkáni államokkal, hogy a földközi-tengeri brit flotta 

lekötöttsége minél előbb megszűnjön. Az említett országok aktív katonai 

együttműködése Olaszországgal szemben lehetővé tehette az angol hajóhad távol-

keleti kiküldését, ahol Japánnal szemben a brit birtokok egyre inkább veszélyeztetve 

voltak. Franciaországgal és a balkáni országokkal kikötők igénybevétele, javítási 

lehetőségek, üzemanyag-felvétel és flotta-együttműködés terén zajló tárgyalások mind 

azt a célt szolgálták, hogy a brit flotta a London által magaválasztott földközi-tengeri 

egérfogóból mielőbb szabadulhasson. Az angolok végső célja tengerészetileg és 

katonailag úgy beszervezni a Balkán-paktum tagjait, hogy a flotta zöme a távol-keleti 

érdekeltségek védelmére a Mediterráneumból mielőbb kivonható legyen.
344
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A jelentés részletesen foglalkozott az olaszellenes olajszankciók kérdésével. A 

hatásos olajzárlat kivitelezése csak abban az esetben volt elképzelhető, ha a 

Népszövetségen kívülálló hatalmak, közöttük is elsősorban az Egyesült Államok 

csatlakoznak a szankciókhoz. Bár az amerikai közvélemény erősen elítélte Mussolini 

afrikai háborúját, ennek ellenére az amerikai magáncégek élénken folytatták az 

olajszállítást Olaszországba. Ha meg is szavazzák a szankciókat, Itália még mindig 

hozzájuthatott bizonyos olajkészletekhez Németországon, Ausztrián és 

Magyarországon át. Az attasé helyzetelemzése szerint az "olajfegyver" bevetése sem 

tántoríthatta el Mussolinit az etiópiai háború sikeres befejezésétől.
345

 

Az olaszellenes szankciókkal kapcsolatos magyar magatartást egyébként nagyon 

rosszul fogadták Angliában. Széchenyi László gróf, mint leköszönő londoni magyar 

követ 1935 decemberében búcsúfogadást adott, ahol megjelent Eden, Vansittart és 

Sargent a brit külügy három prominens vezetője. A brit politikusok kifejtették, hogy 

nagyon meglepte őket és az angol kormányt a magyar állásfoglalás, mert ők csak 

Ausztriának és Albániának, mint az olaszoktól teljesen függő országoknak 

távolmaradására számítottak. Kijelentették, hogy még Albánia sem emelt szót 

Olaszország elítélése ellen, bár a szankciókban nem vett részt. Hasonló magatartást 

vártak Magyarországtól is, az ilyen jellegű hozzáállás a szankciók kérdéséhez 

Londonban nagyobb megértésre talált volna.
346

  

A konfliktus során felmerült szankciókkal kapcsolatban nagyon tanulságos G. 

Filipucci-Giustinianinak 1936. április 20-án, a Magyar Külügyi Társaságban 

elhangzott előadása.
347

 A római Nemzetközi Jogi Intézet igazgatója sajátos olasz 

megközelítéssel ítélte el a Népszövetség korlátozó intézkedéseit. A Rómára nehezedő 

gazdasági szankciókat "blokádként" értelmezte, amely során az olasz nagyhatalmat a 

nemzetközi közösség igyekezett meghátrálásra kényszeríteni. A történelmi 

precedensek vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy a korábbi, kis 

államokkal (mint például Görögország) szemben alkalmazott tengerészeti blokádok 

mind sikertelenek voltak, így természetesen Olaszország esetében is kudarcra voltak 

ítélve.
348

 Filipucci-Giustiniani sérelmezte, hogy a Népszövetség fennállása óta első 
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ízben Rómával szemben alkalmazták a megszorító intézkedéseket, míg a mandzsúriai 

konfliktus során Japánt nem érte hasonló büntetés. Az előadás fő mondanivalója, 

hogy Itália vétlen és szenvedő fél az abesszíniai háborúban, hiszen a civilizálatlan és 

rabszolgatartó etiópok kényszerítették ki a határvillongások során az olasz 

válaszlépéseket, vagyis Mussolini tulajdonképpen önvédelemből rohanta le az ősi 

afrikai államot. 

Az olasz nemzetközi jogász a földközi-tengeri helyzetet elemezve határozottan 

túlértékelte Itália katonai képességeit. Képtelenségnek tartotta, hogy a rendkívül 

hosszú partvonallal rendelkező Appennini-félszigetet bármely hatalom hatásos blokád 

alá vonja. Kiemelte Olaszország kiváló geostratégiai helyzetét, ugyanakkor említést 

sem tett a brit flotta fölényéről vagy a térségben kiépített angol 

támaszpontrendszerről.  "A Földközi-tengeren egyelőre éppen Olaszország van abban 

a különleges helyzetben, hogy a tengeri utaknak kulcsait kezében tartja–akár a Szuezi 

csatornára, akár a szorosokra gondolunk–de ezenkívül a szárazföldi és légiutak 

kihasználását is eredménnyel végrehajthatja."
349

 

Az előadó egyértelművé tette, amennyiben Anglia esetleg katonai szankciókhoz 

nyúl, ez a lépés a két ország közötti háborúhoz fog vezetni. "Aki ma katonai 

szankciókról beszél, tulajdonképpen tengerészeti blokádot ért alatta, aki pedig effektív 

tengerészeti blokádról beszél, az bizonyára a Szuez csatorna és különös tekintettel az 

amerikai petróleumszállítmányokra: a Gibraltári tengerszoros elzárására gondol, 

vagyis más szóval: fegyveres konfliktusra a Földközi-tengeren és kétségkívül 

szárazföldi konfliktusra Afrikában is."
350

 

A katonai szankciók ugyan nem kerültek bevezetésre, de a Szuezi-csatorna 

esetleges lezárása Damoklész kardjaként lebegett Mussolini etiópiai vállalkozása 

felett. Az angolok is érzékelték, hogy a konfliktus fenyegetheti az Indiába vezető 

útvonal biztonságát, ezért a Szuezi-csatorna és Egyiptom védelme a brit védelmi 

politika homlokterébe került.
351

 A római magyar nagykövetség az egyiptomi követen 
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keresztül informálódott Anglia levantei háborús készülődéséről. Az angolok 

elsődlegesen a földközi-tengeri flotta új bázisát, Alexandriát, illetve a kikötőváros 

szárazföld felőli védelmében létfontosságú líbiai határt erősítették meg. Alexandria 

meghatározó szerepet játszott Egyiptom kikötői között, 1936-ban ez a kikötő adta 

(nem számítva a Szuezi-csatorna kikötőinek tranzitforgalmát) az ország 

hajóforgalmának 88 %-át.
352

 Az egész keleti Mediterráneumban egyedül ez a 

kikötőváros volt képes befogadni a jelentősen megnövelt brit földközi-tengeri flottát.  

Az új támaszpont biztonságáért azonban áldozatokra kényszerült a brit kormány. 

A római egyiptomi követ 1935 novemberéből származó jelentése szerint Kairó 

támogatásáért cserében a Whitehall el fogja ismerni az arab nacionalisták 

követeléseit. London Egyiptom népszövetségi felvételével, teljes szuverenitásának 

elismerésével, valamint a szudáni kondomínium tényleges megvalósításával honorálta 

volna a Nílus-parti ország szövetségét a terjeszkedő Olaszországgal szemben.
353

 

Nagy-Britannia ígéretei és kilátásba helyezett engedményei egyértelműen arra utaltak, 

hogy az angolok az olaszokkal történő végső szakításig is hajlandók voltak elmenni. 

Mint utólag kiderült, háborúra nem került sor a két hatalom között, mindenesetre egy 

ilyen konfliktusban a korábbi időszakhoz képest sokkal biztosabban támaszkodhatott 

Anglia az egyiptomiakra.
354

 

A válság során Egyiptomban uralkodó közhangulatról és állapotokról a kairói 

követség és az alexandriai főkonzulátus nyújtotta a legalaposabb tájékoztatást. 1935 

augusztusában több jelentés is megemlítette, hogy a helyi egyiptomi közvélemény 

egyre inkább olaszellenessé vált. Miközben Anglia növelte az országban állomásozó 

csapatainak és repülőgépeinek számát, Olaszország fokozta a katonaság és hadianyag 

átszállítását a Szuezi-csatornán át Eritreába és Szomáliföldre. Ezzel kapcsolatban már 

augusztus folyamán felmerült a csatorna angol lezárásának lehetősége, de a kairói 

követség vezetője nem tudta megerősíteni a híresztelés valóságtartalmát.
355

 

Az alexandriai főkonzulátus 1935. augusztus 27-én azt jelentette, hogy a 

kikötőváros szabadkikötőjében megtiltották új áruk beraktározását, hogy a 
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felszabadult rakteret az angol katonai hatóság használhassa hadianyag és fegyverzet 

tárolásának céljából.
356

 Páthy László szeptemberi jelentése szerint augusztus vége óta 

az angol katonai készülődés felgyorsult Egyiptomban.
357

 Szeptember végén 

Alexandrián kívül már Port Szaidban és Szuezban is állomásozott egy nagyobb brit 

hajóraj, emellett Haifába és Ádenbe is több egységet küldött az Admiralitás. Az angol 

flotta négy bevethető repülőgép-hordozója közül három a Nílus deltája előtti vizeken 

cirkált. Az Alexandria melletti Abu Kir repülőterén állítólag 1000 repülőgép 

állomásozott, természetesen ez az eltúlzott számadat nem felelt meg a valóságnak, 

hiszen az egész közel-keleti térségben alig 200 repülőgéppel rendelkeztek az angolok. 

A Szuezi-csatorna esetleges lezárásának kérdése nagyon foglalkoztatta az 

egyiptomiakat. Abdel Hamil Badaui pasa, az állam jogügyi osztályának elnöke azt 

állította, hogy a vízi út a fennálló megállapodások szerint jogi alapon nem zárható le. 

Voltak olyan érdekesnek tűnő brit elképzelések, miszerint a Csatorna Társaság 

segítségével a hadianyag-és csapatszállításra érvényes átkelési illetékeket úgy 

megemelték volna, hogy a vízi út használata gyakorlatilag megfizethetetlen legyen 

Olaszország számára. Az angolok szempontjából ez az intézkedés kevéssé lehetett 

hátrányos, mivel a britek szárazföldi úton is képesek voltak hadianyagot szállítani a 

Földközi-tenger partjáról Szuezbe. Az illetékek felemelésének a terve azonban nem 

valósulhatott meg, hiszen ez komolyan érintette volna a csatornán áthaladó angol 

hadihajókat. A brit flotta túl gyakran használta a Szuezi-csatornát, az Admiralitás 

pedig stratégiai terveiben erősen számolt a csatornával, így a megnövekedett 

áthaladási költségek természetesen Londont is súlyosan érinthették. Másrészről 

kizárólag az illetékemelés miatt Mussolini nem állíthatta le az afrikai hadjáratot, 

mivel egy ilyen lépés megkérdőjelezhette Itália nagyhatalmi helyzetének további 

fenntarthatóságát. Ilyen körülmények között érthető, hogy a hadianyagot szállító 

hajók áthaladási díjának növelése viszonylag gyorsan lekerült a napirendről. 

Miután a brit flotta zöme Alexandriában horgonyzott le, a kikötőváros 

hatékonyabb védelmére az angolok légvédelmi tüzérséget szándékoztak telepíteni. A 

magyar főkonzul szerint az Admiralitás egyértelműen a nagy egyiptomi kikötőt 

szemelte ki a flotta fő mediterráneumi támaszpontjául: "Már most befejezett tény, 
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hogy Alexandria a legfontosabb Földközi-tengeri bázissá fog kiépülni, és Máltát fogja 

helyettesíteni."
358

 

Egy későbbi, 1935. november 9-én keltezett helyzetelemzés alapján az országban 

uralkodó közhangulat még inkább angolpártivá vált. Mussolini etiópiai agressziójának 

hatására a korábbi szembenállást egy határozott angol-egyiptomi együttműködés 

váltotta fel. Ezt a kooperációt minden alkalommal kihangsúlyozták, például 

Alexandriában a brit főbiztos és az egyiptomi miniszterelnök előtt tartott közös 

csapatfelvonulással. Az egyiptomi trónörökös (a későbbi Faruk király) alig három 

nappal a háború kitörése után Nagy-Britanniába utazott tanulmányainak folytatása 

céljából, és az utat természetesen angol hajón tette meg. A helyi közvélemény a britek 

sikerében reménykedve komoly összeütközést várt Olaszország és Anglia között. 

A válság során Nagy-Britannia teljesen saját hatalmi érdekeinek megfelelően 

használta ki Egyiptomot. Az egyiptomi államvasutak utasítást kaptak Mersa Matruhig 

egy vasútvonal kiépítésére, így a Líbia felőli olasz támadással szemben könnyebbé 

válhatott a brit erők felvonultatása. Az ország belsejéből Alexandriába irányított 

vasúti szállítmányok csak jelentős késéssel érkeztek meg, mert a szerelvények a brit 

katonaság és a hadianyag szállításával voltak elfoglalva. A legnagyobb katonai 

készülődést a földközi-tengeri flotta új főhadiszállásán figyelte meg a kairói 

ideiglenes ügyvivő: "Az angolok óriási mértékben folytatják katonai előkészületeiket 

egyiptomi területen. Az Alexandriában állomásozó 64 hadihajótól eltekintve 

állandóan érkeznek az angol hajók nagy mennyiségű hadianyaggal és egymást követik 

a katonasággal megrakott hajók is. A hajók kirakodása rendszerint éjjel történik, úgy, 

hogy az Egyptomban állomásozó katonaság létszámát nem lehet felbecsülni."
359

 

A magyar vezérkar 1935. november 27-én kérdőívet küldött a kairói követség 

vezetőjéhez, amelyben tájékoztatást kért az Egyiptomban állomásozó brit haderő 

nagyságáról. Förstner Pál ügyvivő egy hónappal később keltezett válaszában 40-80 

darabra becsülte az egyiptomi vizeken tartózkodó angol hadihajók számát. E 

tekintélyes armadán mintegy 35.000 tengerész szolgált. A jelentés eltúlozta a 

személyi állomány nagyságát, hiszen állandó jelleggel csak mintegy 15.000 tengerész 

tartózkodott az Alexandriában állomásozó hajókon. Hasonló pontatlansággal becsülte 
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meg az országba telepített légierő nagyságát, a megadott 2000 angol repülőgép több 

mint tízszeresen túlértékelte a valóságos adatot. Förstner a magyar vezérkart 

leginkább érdeklő szárazföldi erők nagyságáról egyáltalán nem tudott érdemi 

információval szolgálni.
360

 

Ismételten téves információkat küldött Budapestre a kairói követség 1936 

januárjában. Förstner ideiglenes ügyvivő számjeltáviratában beszámolt a bizalmasan 

megindult angol-egyiptomi tárgyalásokról, ugyanakkor erősen túlbecsülve, több mint 

50.000 főre tette az Egyiptom földjén állomásozó brit erők létszámát.
361

 A valóságban 

Nagy-Britannia kevesebb mint 30.000 katonát küldött a veszélyeztetett országba.  

Egyiptom szerepét a kibontakozó angol-olasz viszályban a korabeli magyar 

folyóiratok is fontosnak ítélték. Kürthy Sándor 1936-os tanulmánya nagyszerű leírást 

tartalmazott az angol és olasz stratégiai célkitűzések két ütközőpontjáról, a Vörös-

tenger bejáratáról és a Szuezi csatornáról.
 362

 E fontos területek mindkét hatalom 

számára a gyarmatokhoz vezető kommunikációs vonalak kulcspontjait jelentették. 

Mussolini abesszíniai hódítása nem csak a Brit Birodalom "artériájának" tartott szuezi 

útvonalat fenyegette, hanem az Egyiptom és Dél-Afrika között kialakított összefüggő 

afrikai angol gyarmatláncolat átvágását is előidézhette. Kürthy az olasz afrikai 

csapatösszevonásokkal magyarázta a honi flotta nagy részének földközi-tengeri 

összpontosítását és az angol katonai erősítések egyiptomi kiküldését. Az Admiralitás 

indokoltnak látta, hogy az Irakból kiinduló kőolajvezeték végpontjánál, a palesztinai 

Haifánál új flottatámaszpontot rendezzen be. Máltáról a nagy angol hadihajókat mind 

kivonták és a Földközi-tenger keleti részén, Alexandria és Haifa között horgonyozták 

le. A cikkíró szerint ezzel az átcsoportosítással az Admiralitás maga is elismerte 

Málta veszélyeztetettségét egy Olaszországgal való összetűzés esetén. A Léroszon 

kiépített olasz flottatámaszpont és repülőtér elsősorban a brit levantei pozíciók 

(Ciprus, Haifa, Alexandria) ellen irányult, ugyanakkor felkeltette Görögország és 

Törökország bizalmatlanságát Rómával szemben. 

A válság során állítólag az Akabai-öbölben egy másik angol tengerészeti 

támaszpont épült ki, az itt állomásozó brit hadihajók feladata a Vörös-tengeren át 
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Eritreába tartó olasz hajóraj megfigyelése lett volna. Valójában az Admiralitás fel sem 

vetette az akabai bázis tervét, az információ minden bizonnyal a korabeli napi sajtóból 

származhatott. Kürthy különösen aggasztónak találta az angol-olasz ellentét 

kiéleződését a Vörös-tenger déli bejáratánál fekvő Bab-el-Mandeb szorosban. Az 

1935 januárjában megkötött Laval-Mussolini egyezség eredményeként a szorosban 

fekvő kis Dumeira sziget Róma fennhatósága alá került. Az itt elhelyezett olasz 

tüzérség könnyen elvághatta a szűk átjáróban Anglia indiai összeköttetését. Az olasz 

fenyegetés hatására az Admiralitás erősítéseket küldött Ádenbe és a brit tengerészet 

megszállta a Dumeirával szemközti Sejk-Szaid-félszigetet.
363

 

Róma és London között a vetélkedés igazi tétje Egyiptom, pontosabban az óriási 

stratégiai értékkel bíró Szuezi-csatorna volt. A vízi út angol lezárása jelentette a 

legsúlyosabb szankciót, amely az Etiópiában hadat viselő Mussolinit érhette, bár a 

szerző igyekezett csökkenteni Szuez jelentőségét. Megint csak Olaszország erejének 

túlbecsülését jelezte az a feltevés, miszerint a csatorna lezárása csak hét nappal 

hosszabbította volna meg a Nápoly-Mogadiscio (Mogadishu) útvonalat és így nem 

akadályozhatta meg a végső olasz győzelmet. A valóságban Itália képtelen lett volna 

egy több mint fél évig elhúzódó gyarmati háborút folytatni, miközben az utánpótlást 

csak Afrika megkerülésével szállíthatta Szomáliába és Eritreába. 

Olaszország Egyiptomban gazdasági téren egyértelműen vesztésre állt Nagy-

Britanniával szemben, mert az arab országba irányuló olasz export kevesebb mint 

fele, az import pedig alig hatoda volt az angol értéknek.
364

 Nehezítette Itália helyzetét, 

hogy Egyiptom Angliával szemben pozitív külkereskedelmi mérleget tudott 

felmutatni, míg Olaszországgal szemben passzívum alakult ki. Az egyiptomi 

nacionalisták ilyen körülmények között a számukra fontosabb gazdasági partner mellé 

álltak. A helyi arab nacionalizmus megrettenve az etiópiai agressziótól, nem volt 

hajlandó az angol uralmat az olaszra cserélni, így Nagy-Britannia helyzete a 

korábbihoz képest stabilabbá vált a Nílus-menti országban. 

Az etióp háború során oly sokat emlegetett Szuezi-csatornával foglalkozott Kokas 

Lajos publicista.
365

 A cikkíró leírta a csatorna jogállásának fejlődését az 1869-es 
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felavatástól 1936-ig, valamint a növekvő angol befolyás szerepét Egyiptom XIX-XX. 

századi történetében. Kiemelte Szuez és az Eritreába vezető tengeri útvonal 

fontosságát Olaszország számára: "Az új olasz birodalomnak Egyiptom képezi a 

földrajzi középpontját. A Szuezi-csatorna természetes folytatását alkotó Vörös-

tengeren is erős hatalmi pozíciója van Olaszországnak."
366

 

Az abesszin konfliktus nyomán Itália lett a csatorna Anglia utáni második 

használója, és részesedése a forgalomból az 1934-es 6,6 %-ról 1935-re 18,5 %-ra 

nőtt.
367

 Az olasz kormány óriási összegeket költött el áthajózási illetékként a csapatok 

szállítása során, és ilyen módon tetemesen növelte a Csatorna Társaság bevételeit. 

Érthető, hogy a francia többségű és irányítású részvénytársaság hevesen ellenezte az 

olasz hajók kitiltását a vízi útról. Mivel 1875-ben Anglia a pénzügyi csődbe került 

Iszmail khedivétől megvásárolt a csatorna 800.000 részvényéből 353.204 darabot, így 

a szigetország anyagilag is érdekeltté vált a csatorna működtetésében. 1870 és 1932 

között a brit kincstár a csatorna által megtermelt 138 millió fontos tiszta nyereségből 

43 milliót kapott.
368

 Az etióp válság során rendkívül megnövekedett a forgalom és 

ezáltal a profit is. Nem meglepő, hogy nem csak a francia részvényesek, de bizonyos 

angol üzleti körök is ellenezték a csatorna lezárását. Anglia kezét azonban leginkább 

az 1888-as konstantinápolyi konvenció kötötte meg, amely szerint a csatorna 

használatát sem békében, sem háborúban nem korlátozhatták. A leghatékonyabb 

olaszellenes szankció alkalmazásának ez a múlt századi egyezmény képezte a legfőbb 

jogi akadályát. 

Nagy-Britannia az esetleges Olaszország elleni háborúra készülve Egyiptom 

mellett igyekezett a Balkán partvidékén is megfelelő flottabázisokhoz jutni. A 

félsziget komoly szerepet játszott a brit háborús tervezésben, mivel ellenőrzése révén 

könnyen el lehetett vágni Róma Fekete-tengerről érkező olajszállítmányait. Anglia az 

etiópiai háború kitörése után magas szintű katonai tárgyalásokat kezdeményezett a 

balkáni országokkal bizonyos stratégiai fontosságú területek átadásáról vagy 

használatáról. Görögország és Jugoszlávia esetében a magyar követi jelentések is 

megerősítették, hogy a szigetország fokozódó diplomáciai aktivitásba kezdett az 

említett államok bevonására. Sajtóértesülések alapján november elejére az angol-

görög tárgyalások a flottabázisok átadásáról döntő stádiumba értek. Nagy-Britannia 
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állítólag haladéktalanul hozzá akart látni az Athén által felajánlott kikötők és szigetek 

megerősítéséhez. E vonatkozásban Asztakosz, Argosztolion, Navarino, Pylosz és 

Mylosz átengedéséről szóltak a meg nem erősített hírforrások. Görögország a 

támaszpontokért és az együttműködésért cserébe gazdasági segítséget, valamint 

területi kárpótlást kért. Egyes források szerint szó esett arról, hogy Olaszország 

rovására fogják a görögöket kárpótolni. Az athéni magyar külképviselet vezetője nem 

mulasztotta el hangsúlyozni, hogy ezeket a híreszteléseket az angol nagykövet 

határozottan cáfolta.
369

 Török Béla athéni követ szerint egy angol-olasz konfliktus 

esetén Görögország saját érdekeit követve be fog avatkozni a küzdelembe, de semmi 

esetre sem Olaszország oldalán.
370

 

Az Olaszországgal hagyományosan rossz viszonyban lévő Jugoszláviában is nagy 

visszhangot keltett Mussolini afrikai kalandja és a kibontakozó angol-olasz ellentét. 

Az ország különösen exponált helyzetben volt egy földközi-tengeri háború esetén. 

Viola gróf, a belgrádi olasz nagykövet közlése alapján Nagy-Britannia igyekezett a 

jugoszláv sajtót befolyásolni és olaszellenes irányba terelni. Anglia állítólag kísérletet 

tett egy flottatámaszpont megszerzésére a dalmát tengerparton, azonban a jugoszláv 

kormány nem engedett London kérésének.
371

 

Az említett görögországi és jugoszláviai híradásoknak volt bizonyos 

valóságalapjuk, mivel november folyamán történtek előzetes katonai konzultációk a 

balkáni államok és Nagy-Britannia között. E puhatolózó megbeszélések még nem 

vezettek konkrét eredményre, az érdemi vezérkari tárgyalásokra csak 1936 

februárjában és márciusában került sor. A megváltozott nemzetközi helyzetben 

(Rajna-vidék német megszállása, etiópiai olasz győzelmek) azonban nem alakulhatott 

ki szorosabb katonai együttműködés a balkáni országokkal. 

A válság elmélyülése során Egyiptom mellett Törökország vált a brit háborús 

tervek egyik kulcsországává. Az eurázsiai állam a tengerszorosok révén 

felbecsülhetetlen stratégiai értéket jelentett a mediterrán nagyhatalmak számára, 

ráadásul komoly szárazföldi hadsereggel és balkáni viszonylatban tekintélyesnek 
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nevezhető flottával rendelkezett. Az Admiralitás elsőszámú feladatnak tekintette a 

török együttműködés biztosítását, mert így minimális erőkifejtéssel megbéníthatták 

Olaszország fekete-tengeri kereskedelmét. 

Az ankarai magyar követségnek meglepően pontos információi voltak a török 

kormány törekvéseiről az 1935-1936-os mediterráneumi válság időszakában. Már 

1935 őszén felvetődött, hogy amennyiben nyílt háborúra kerül sor Anglia és 

Olaszország között, Törökország kérni fogja a Dodekaneszosz szigetcsoport olasz 

erődítéseinek mielőbbi megszűntetését. Az ankarai magyar nagykövet szerint 

Törökország a konfliktusból ki akart maradni, de amennyiben mégis rákényszerítik a 

részvételre, mindenképpen kihasználja a lehetőséget a tengerszorosok helyzetének 

számára előnyös rendezésére. illetve az említett szigetcsoport státusának 

megváltoztatására.
372

 

Nagy-Britannia 1935. december 8-án a Földközi-tengerrel határos országoknak 

egy jegyzéket küldött, amely nem provokált támadás esetén kölcsönös 

segítségnyújtási kötelezettségeket tartalmazott. Az egyértelműen olaszellenes lépés 

Máriássy Zoltán ankarai követ szerint 48 órán belül kedvező visszhangra talált 

Törökországban, Görögországban és Jugoszláviában. E balkáni országok teljes körű 

katonai, tengerészeti és légi segítséget ígértek a szigetországnak, amennyiben a 

népszövetségi szankciók miatt háború törne ki Olaszországgal. Franciaország 

halogató választ adott, arra hivatkozva, hogy a flotta mozgósítása és a közvélemény 

felkészítése hosszabb időt igényel. Máriássy találkozott Numan Menemenciogluval, a 

török külügyi vezértitkárral. Beszélgetésükből kiderült, hogy az Angliával történő 

tengerészeti együttműködés mindössze abból állt volna, hogy néhány hajójavító 

üzemet átadnak a briteknek. Numan nem tett említést flottatámaszpontokról vagy 

repülőterekről. Mussolini veresége esetén Ankara arra számított, hogy a Törökország 

biztonságát fenyegető dodekaneszoszi olasz flottabázist demilitarizálják, a 

szigetcsoport török megszállásáról azonban nem esett szó. Érdekes Numan véleménye 

az angol-francia viszonyról: "Anglia nehezen szánhatná el magát a földközi-tengeri 

háborúra Franciaország segítsége nélkül, mert bár győzelme nem lehet kétséges, 

földközi-tengeri flottájának egy részét fel kellene áldoznia. Ez viszont a konfliktuson 
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kívül maradt Franciaországnak biztosítana a Földközi-tengeren oly fokú fölényt, 

amely Anglia érdekeinek semmiképpen sem felelne meg."
373

 

Az idézett török vélemény a hagyományos angol-francia rivalizálás kiújulását 

feltételezte, azonban a két állam inkább az együttműködést választotta az európai 

diktatórikus hatalmak megfékezésének céljából. Elsősorban a német veszély 

növekedése késztette egy táborba Angliát és Franciaországot, miközben mindkét 

állam értelmetlennek és feleslegesnek tartotta a hadiflotta tartós mediterráneumi 

lekötöttségét. 

Numan a katonai szankciókhoz való csatlakozást illetően Ankara számára 

fenntartotta a szabad kezet, vagyis Olaszország elleni fegyveres akcióban nem 

kívántak részt venni.
374

 Törökország az olaszellenes koalíció támogatásáért cserében, 

Athénhoz hasonlóan, előnyöket kívánt magának biztosítani. A török kormány 

elsősorban a Dardanellák remilitarizálását és a Dodekaneszosz szigetcsoport 

megszerzését szerette volna elérni. Az olasz kézben lévő szigetcsoportra tehát mind a 

görögök, mind a törökök igény tartottak. A mediterrán hajózási útvonalat északról 

veszélyeztető rodoszi repülőterek és a Lérosz szigetén kiépített olasz tengeralattjáró-

támaszpont kiiktatása nyilvánvalóan az angolok érdekében is állt. Londonnak 

mindenképpen előnyös lehetett, ha valamelyik gyenge, komoly katonai fenyegetést 

nem jelentő balkáni állam szerzi meg a szigeteket. 

1935-ben a tengerszorosok kérdésében a török kormány élesen szemben állt 

Angliával, ezért csak fenntartásokkal kötelezte el magát a szigetország mellett. Az 

első világháború, valamint a későbbi események emléke még nem múlt el 

nyomtalanul. Kemal Atatürk tartott a kizárólagos angol mediterráneumi tengeri 

hegemóniától és féltette a tengerszorosokat (leginkább Isztambult) a brit földközi-

tengeri flottától. Máriássy ankarai követ 1935 decemberében meghatározta a törökök 

által a válság hónapjai alatt követett politika lényegét: "Mint már több ízben is volt 

szerencsém jelenteni, ezúttal is legyen szabad hangsúlyoznom, hogy a török kormány 

nem tekinti kívánatosnak és érdekében állónak, hogy Olaszország egy esetleges 

földközi-tengeri konfliktus esetén másodrangú hatalommá süllyedjen és a földközi-
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tengeri hegemónia angol monopóliummá váljon. Ezt a lehetőséget azonban 

számításba veszi és igyekszik erre az esetre Anglia barátságát biztosítani."
375

 

1936 tavaszán megindultak a közvetlen angol-török vezérkari tárgyalások. Az 

angol kormány katonai bizottságot küldött ki angol légibázisok telepítése céljából. 

Szmirnában (Izmir) február eleje óta a királyi légierő tisztjei tartózkodtak. A 

törökországi magyar katonai attasé személyesen találkozott kollégájával, Sampson 

brit őrnaggyal Isztambulban. Az őrnagy határozottan cáfolta azokat az állításokat, 

miszerint Izmirben egy angol katonai bizottság tengerészeti és légi bázis 

megszervezése ügyében tevékenykedett. Az angol tiszt úgy vélte, a török 

együttműködés legfeljebb néhány kikötőnek a brit flotta rendelkezésére bocsátásából 

állhat.
376

 

Az említett cáfolat ellenére érthető, hogy az alig leplezett törökországi brit katonai 

aktivitás érthető felháborodást keltett Olaszországban. Mussolini román és szovjet 

olajellátása, valamint a dodekaneszoszi olasz gyarmat az angol-török együttműködés 

révén komoly veszélybe kerülhetett. Róma diplomáciai úton tiltakozott, mivel az 

Ankara által Angliának nyújtandó engedmények nem voltak összeegyeztethetők az 

1928. május 30-án megkötött olasz-török barátsági és biztonsági szerződéssel.
377

 

Törökország számára az olasz terjeszkedéssel szemben igen fontos volt az angol 

támogatás. Erre utalt az a tény, hogy amikor 1936 júliusában a szankciók 

megszűntetése után a balkáni országok és Franciaország sorra egyoldalúan 

felmondták a korábban bejelentett, Anglia irányában vállalt kölcsönös 

segítségnyújtási kötelezettségeiket, Ankara ezt csak azután volt hajlandó megtenni, 

hogy Eden az Alsóházban hivatalosan bejelentette a vállalt kötelezettségek brit részről 

történt megszűnését.
378

 

Nagy-Britannia nem csak a Földközi-tenger keleti medencéjét vonta be a háborús 

tervezgetésbe. Spanyolországnak, mint a nyugati medence kulcsországának szintén 

komoly szerepet szántak, de a spanyolok elzárkózása miatt kevés konkrét eredményt 

tudtak felmutatni. Az olasz követ közlése alapján Wodianer Andor spanyolországi 
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magyar ügyvivő azt közölte, hogy a madridi kormány London kérésére sem hajlandó 

részt venni a szankciókban, és nem bocsátja az angol flotta rendelkezésére sem a 

Baleári-szigeteket, sem más spanyol kikötőt.
379

 Nagy-Britannia szándékában állt egy 

légikikötő kiépítése a Gibraltárral határos semleges zónában, azonban az 

engedélyezéssel kapcsolatban a spanyol kormány ismét negatív értelemben 

válaszolt.
380

 Spanyolország az olasz-etióp háború hatására semmiféle háborús 

előkészületeket nem tett, és nem mutatott készséget a London által követett 

népszövetségi politika támogatásához. A spanyol közvélemény határozottan ellenezte 

a katonai beavatkozást Anglia oldalán, főleg Gibraltár megoldatlan kérdése miatt.
381

 

Anglia fokozódó spanyolországi aktivitására utalt a londoni követ 1936. április 

24-én keltezett jelentése. Egy meg nem nevezett bizalmas hírforrás szerint a spanyol 

hatóságok a brit Admiralitás irányítása mellett modernizálták a Baleári-szigetek 

erődítményeit. Elsősorban Port Mahónt igyekeztek az angolok kimélyíteni, hogy be 

tudja fogadni a királyi haditengerészet legnagyobb hadihajóit, a Hood és a Renown 

csatacirkálókat. Állítólag már 1935 folyamán angol ágyúkat szállítottak partra egy 

bizonyos Kane kapitány felügyelete alatt. Ezek az információk a követ szerint is távol 

álltak a valóságtól.
382

 Az adott időszakban, vagyis 1936 tavaszán az említett két 

csatacirkáló valóban a spanyol partok előtt cirkált, de nem a szigeteknél, hanem 

Gibraltárnál. A Royal Navy nem kezdett el támaszpontot építeni a Baleárokon, bár az 

angol vezérkar kétségtelenül foglalkozott a szigetcsoport katonai célú 

felhasználásának lehetőségével. A britek irányában távolságot tartó spanyol kormány 

egyáltalán nem volt hajlandó bázisokat átengedni, így az Olaszországgal vívott 

háborúban a stratégiai fontosságú szigetcsoport megerősítéséről szó sem lehetett. 

Gibraltár biztonsága már régóta aggasztotta az Admiralitást, ezért is vetődött fel a 

támaszpont kicserélésének ötlete az afrikai parton fekvő, spanyol kézen lévő Ceutára. 

A madridi angol követség tanácsosa azt közölte a magyar külképviselet vezetőjével, 

hogy Ceuta lényegesen értékesebb Gibraltárnál. A madridi olasz követ szerint Anglia 

előnyöket kívánt biztosítani magának a Gibraltári-szorosban azzal, hogy változtatni 
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akart a tangeri statutumon Portugália bevonásával. A marokkói Tanger városa ekkor 

közös angol, francia, spanyol és olasz ellenőrzés alatt állt. A Nagy-Britanniával már 

több mint két évszázada szoros szövetségben álló, Angliától gazdasági és politikai 

téren is függő portugálok bevonása a nemzetközi igazgatási rendszerbe egyértelműen 

London pozícióit erősíthette a Gibraltári-szorosban. 1935 őszén a honi flotta erejének 

tekintélyes hányada horgonyzott Gibraltárnál, az Admiralitás számára tehát fontos 

volt a Mediterráneum nyugati bejáratának biztonsága. Ezért a brit diplomácia 

igyekezett kibékíteni Spanyolországot és Portugáliát, növelni Lisszabon befolyását 

Tangerben, valamint csökkenteni a gibraltári brit uralom miatti madridi neheztelést.
383

 

Spanyolországgal ellentétben Portugália határozottan kiállt az angolok ügye mellett. 

Lisszabon külpolitikájának súlypontja változatlanul az angol szövetségen nyugodott, 

mivel a portugál gyarmatok hatékony védelmét csak a szigetország aktív 

támogatásával lehetett biztosítani az olasz és német terjeszkedéssel szemben. Az 

évszázados angol gazdasági-politikai befolyás viszonylag könnyen érvényesült, 

Portugália egyértelműen olaszellenes álláspontot alakított ki.
384

 

Az olasz-etióp viszállyal katonai és politikai témájú korabeli hazai műveknek 

hatalmas irodalma alakult ki. A nyomtatásban megjelent, ezáltal a magyar 

közvéleményt formáló tanulmányok jelentős része Etiópia, kultúráját, hagyományait, 

szokásait mutatta be, hangsúlyozva az ország hihetetlen elmaradottságát. A konfliktus 

értékelésében szinte kivétel nélkül Olaszország pártján álltak és támogatták Mussolini 

"civilizációs küldetését" Afrikában.
385

 A kibontakozó háború hadi eseményeiről 

átfogó tanulmányok születtek, közülük külön kiemelhető a korszak legismertebb 
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katonai szakírójának, Julier Ferencnek a munkája.
386

 A katonai elemzések azonban 

nem, vagy alig érintették a haditengerészetek szerepét, és természetesen megint csak 

olaszbarát elfogultsággal informálták a hazai közvéleményt.
387

 

Az etiópiai háború katonai eseményeivel kapcsolatos magyar nyelvű irodalom 

szinte kizárólag olasz forrásokra épített. Az afrikai harcok lefolyásáról Badoglio 

marsall magyar fordításban 1937-ben megjelent műve tájékoztat, amelyhez Mussolini 

írt egy rövid előszót.
388

 A konfliktusban fontos szerepet játszó Badoglio (az egyesített 

kelet-afrikai gyarmati hadsereg parancsnoka volt) munkája hasznos lehet a 

hadműveletek részletei iránt érdeklődő kutatók számára, de az erőteljes olasz 

elfogultság miatt megállapításait csak fenntartásokkal lehet elfogadni. A Magyar-

Olasz Szemle Forum című tanulmánykötete olasz haderőről szóló gyűjteményben 

Federico Baistrocchi hadseregtábornok írt bővebben a kelet-afrikai 

hadműveletekről.
389

 A könyvben nagy hangsúlyt kapott a tengerentúli szállítások 

során az anyaország által kifejtett erőfeszítés, az olasz kereskedelmi flotta 

mozgósítása, a hadsereg átszállítása az afrikai hadszíntérre. Az olasz légi haderőt 

bemutató másik tanulmányban Mario Aimone-Cat légi hadtesttábornok fejtette ki a 

légiflotta szerepét a háború előkészítésében és megvívásában.
390

 Ezek az olasz 

propagandától egyáltalán nem mentes művek komoly szerepet játszottak annak a 

téves hazai szemléletnek a kialakulásában, miszerint Olaszország a 

Mediterráneumban és Afrikában katonai fölényre tett szert Angliával szemben. 
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A Magyar Katonai Szemle lapszemléi a válság földközi-tengeri eseményeit egy 

sajátos osztrák-német nézőpontból világították meg. A Militär-Wissenschaftliche 

Mitteilungen 1935 áprilisi száma alapján készült szerző nélküli összefoglaló kiemelte, 

hogy Anglia számára életbevágóan fontos a Földközi-tengeren áthaladó útvonal 

biztosítása. A szigetország hatalma a beltenger stratégiai pontjainak, Máltának és 

Gibraltárnak birtoklásán alapult. E bázisok azonban a modern repülők és 

tengeralattjárók korában már csak nagyon nehezen voltak védhetők. A cikkíró úgy 

vélte, hogy Nagy-Britannia már nem jelentett komoly katonai hatalmat a térségben, és 

korábbi pozíciói csak Franciaország és Olaszország szoros szövetségével maradhattak 

fenn. A bécsi szaklap cikkírója Anglia tengeri erejét rendkívül gyengének tartotta a 

Mediterráneumban, és azt feltételezte, hogy e "zsákutcába" az Admiralitás nem mer 

nagyobb hadiflottát küldeni. Az Anschlusstól tartó Bécs hivatalos irányvonala szintén 

olaszbarát volt ekkor, így nem meglepő a lapban megjelenő, helyenként igen élesen 

angolellenes hangnem. 
391

 

Hasonló szellemű írást közölt 1936 elején a Magyar Katonai Szemle a bécsi 

katonai szaklap alapján. Az osztrák lap szerint Anglia Franciaországgal és 

Olaszországgal szemben egyértelmű légi és tengeri hátrányba került a mediterrán 

térségben. A két latin állam légi fölénye miatt az angol hatalmi túlsúly megingott, 

tovább súlyosbította a helyzetet, hogy az angol hadihajók elöregedtek, csak kevés 

egység volt megfelelően felszerelve a modern repülőgépek támadásaival szemben. Az 

esetleges francia-olasz együttműködés alapjaiban rendíthette meg a szigetállam 

mediterráneumi katona-politikai helyzetét. Fokozta a nehézségeket, hogy a brit 

földközi tengeri támaszpontrendszert a helyi nemzeti mozgalmak veszélyeztették, így 

Görögország Ciprust, Olaszország Máltát, Spanyolország Gibraltárt akarta 

megszerezni. A végső összegzés szerint Anglia többé már nem kizárólagos úr a 

tengereken, hiszen vezető szerepét kikezdte az Egyesült Államok és Japán. A Brit 

Birodalom aggasztó geostratégiai problémáit csak erős és megbízható európai 

szövetségekkel lehetett enyhíteni, amelyek azonban 1936-ban még nem léteztek.
392
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Az olasz-etióp háború folyamán született korabeli helyzetelemzések közül 

magasan kiemelkedett Németh József vezérkari ezredes munkája, akit 1936-ban 

Gömbös Gyula delegált az afrikai olasz főparancsnokságra. Németh egy nemzetközi 

katonai bizottság tagjaként személyesen is meglátogatta a kelet-afrikai hadszíntereket, 

nem véletlen, hogy a Magyar Katonai Szemle egy teljes számot szentelt 

beszámolójának.
393

 Az ezredes számos jelentést küldött Budapestre, és ezek nem 

festettek túlzottan kedvező képet az olasz hadvezetésről. Állítólag az olasz vezérkar 

tudomására jutottak Németh nem éppen pozitív megnyilvánulásai, ezért a háború 

befejezése előtt két hónappal visszarendelték Budapestre.
394

 

Az afrikai útról nyomtatásban megjelentetett 230 oldalas munka részletesen leírta 

a katonai küldöttség 1936 január-márciusi eritreai, etiópiai és szomáliai tartózkodását, 

de már mentes volt az olaszokat bíráló megjegyzésektől. A visszaemlékezés napról-

napra bemutatta a nyolchetes út állomásait, a Szuezi-csatorna mentén uralkodó 

viszonyokat, az olasz gyarmatok állapotát és a frontvonal hátországát. 

A tanulmány második részében Etiópia vázlatos történeti, közigazgatási, etnikai, 

vallási és természetföldrajzi bemutatása következett, majd Németh a háború 

előzményeit és közvetlen okait tárgyalta. A munka utolsó harmada a hadműveletek 

leírását és elemzését tartalmazta egészen Addisz Abeba elestéig. A cikkíró katonás 

alapossággal elemezte a hadtáp, az üzemanyag, a szállítás, a repülőterek és az 

egészségügyi ellátás problémáit. Bár a munka egyáltalán nem mentes az elfogult 

megállapításoktól, mégis egyedülálló a válság magyar elemzései között. A harmincas 

évek katonai és politikai szerzői külföldi művek vagy hazai sajtóanyagok 

felhasználásával dolgozták ki a témában született írásaikat, Németh József azonban 

személyes afrikai élmények alapján alkotott. A szemtanú hitelességével számolt be 

tapasztalatairól, és a legpontosabb információkat szolgáltatta a konfliktusról. 

Adatgazdagságát tekintve Németh munkája még a legalaposabb levéltári jelentéseket 

is felülmúlja. Nem kétséges, hogy az olasz-etióp háború terjedelmes hazai katonai 

szakirodalmában ez a tanulmány használható fel legjobban a tudományos kutatás 

szempontjából. 
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3.4. Az abesszíniai válság következményei 

 

Miután az olasz csapatok 1936 májusában megtörték az abesszin erők ellenállását, 

az Anglia által vezetett szankciós politika egyre kevésbé volt fenntartható. A 

népszövetségi eszmék súlyos vereséget szenvedtek a kelet-afrikai csatatereken, Nagy-

Britannia végleg elveszítette Olaszország barátságát, és ezzel együtt a földközi-tengeri 

biztonságos áthaladás lehetőségét. A korábban Anglia irányában békés Itália helyett a 

jövőben egy határozottan ellenséges mediterrán hatalommal kellett számolni. 

A római nagykövetség szerint London és Róma kiélesedő viszonyának gazdasági 

okai is voltak, mivel a szigetország nem nézte jó szemmel Olaszország gazdasági 

térnyerését, és azt a tényt, hogy az olasz lobogó alatt szállított áruk a beltengeren jóval 

túlhaladták az angol szállítmányok mennyiségét. Villani követ úgy vélte, hogy Anglia 

addig nem fog nyugodni, amíg Olaszország konkurenciáját le nem törte, és az indiai 

útvonalat évtizedekre nem biztosította. Ezt a célt a britek kardcsapás nélkül is 

elérhették úgy, hogy hagyták Itáliát az etiópiai vállalkozásban gazdaságilag és 

pénzügyileg elvérezni.
395

 

Kétségtelen, hogy Olaszországot nagyon megviselte pénzügyileg az etiópiai 

háború, az új gyarmatra 1937 közepéig 12 milliárd lírát költöttek.
396

 Abesszínia 

pacifikációja elhúzódott, az olaszoknak meg kellett küzdeniük a bennszülöttek 

fegyveres ellenállásával, ráadásul a megindult kolonizáció csak kevés sikert tudott 

felmutatni.
397

 Róma súlyos gazdasági nehézségei ellenére az olasz haditengerészet 

vezetői kiharcolták, hogy a flottafejlesztési programhoz elegendő pénzügyi forrást 

biztosítson a fasiszta kamara és a szenátus. Cavagnari tengernagy, a haditengerészet 

államtitkára a feszült földközi-tengeri helyzetre hivatkozva kérte Itália flottájának 

nagyméretű fejlesztését: "A legközelebbi jövőben az olasz haditengerészet növelni 

fogja csatahajóinak számát és ennek arányában egyéb flottaegységeit is. Egy 

esetleges európai konfliktus könnyen háborúvá válhat, s akkor a flották fontos 
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szerephez jutnak. Szükséges tehát-mondotta az államtikár,-hogy az olasz flotta a 

jövőben óceáni flotta legyen."
398

 

Az olasz óceáni flotta megteremtését célzó erőfeszítések egyértelműen az angol 

haditengerészettel szembeni indiai-óceáni, esetleg atlantikumi hatékonyabb fellépés 

reményében fogalmazódtak meg. Az igazsághoz tartozik, hogy a szerény 

erőforrásokkal rendelkező Itália hadihajó-építési programjai meg sem közelítették az 

éppen ekkor kibontakozó hatalmas brit flottaprogramot. Ilyen szempontból Cavagnari 

tengernagy kijelentése inkább propagandisztikus, és reálisan csak a távoli jövőben 

megvalósítható célkitűzés lehetett. 

A földközi-tengeri viszonyok radikális megváltozása foglalkoztatta a magyar 

politikai vezetést is. Darányi Kálmán miniszterelnök és Kánya Kálmán 

külügyminiszter 1937 májusi olaszországi látogatása során több ízben szóba került a 

mediterrán feszültség kérdése. Darányi megkérdezte Ciano gróftól, hogy az 

olaszoknak vannak e támadó szándékaik Nagy-Britannia ellen. Az olasz 

külügyminiszter nemmel felelt, ugyanakkor kijelentette, hogy Itália minden 

eshetőségre felkészül, így a tengeralattjárók számát négy év alatt 108-ról 200-ra, az 

Abesszíniában állomásozó hadsereg létszámát pedig 500.000 főre (!) szándékoztak 

emelni. A Málta mellett fekvő Pantelleria szigetét bevehetetlen erőddé kívánták 

kiépíteni, míg a líbiai haderő békelétszámát két hadosztályban állapították meg. Ezek 

a tervek egyértelművé tették, hogy Mussolini háborúra készült Angliával, az afrikai 

erőösszpontosítás, a búvárhajók számának drasztikus növelése mind arra utalt, hogy 

Rómában nem zárták ki a tengerészeti fölénnyel rendelkező ellenféllel vívott háborút. 

Ciano hangsúlyozta, hogy a jövőbeni hadműveletek szempontjából Olaszország 

számára fontos Görögország és Törökország megnyerése, de Kánya véleménye 

szerint az olasz diplomácia ez irányban kifejtett erőfeszítései nagyon határozatlannak 

tűntek.
399

 

Mussolini tengerészeti ambíciói jelezték, hogy Olaszországgal 1936 után egyre 

inkább számolni kellett a brit földközi-tengeri stratégia alakításában. Az abesszíniai 

válság alapvető változásokat eredményezett a Brit Birodalom geostratégiai 
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helyzetében. Nagyon megromlott a viszony Rómával, és általában megnőtt a britek 

ellenszenve az olaszokkal szemben. Masirevich londoni követ tájékoztatója 

hangsúlyozta, hogy az abesszin háború 1936 áprilisáig 113 millió fontjába került 

Mussolininek. A nagy katonai kiadások visszavethették Olaszországot, meggátolva az 

ország elsőrangú katonai hatalommá fejlődését. Itália tagadhatatlan gazdasági és 

pénzügyi nehézségei ellenére azonban képes lehetett a létfontosságú brit földközi-

tengeri útvonal biztonságának megzavarására. "Anglia az abesszíniai bonyodalom 

során azon rendkívül kényelmetlen tudatra ébredt, hogy a Földközi-tengerben egy 

hatalom, mely hozzája eddig bizonyos alárendelt barátsági viszonyban állott, most 

egyszerre fenyegeti Anglia útját India felé és közbe ékelődése által esetleg Anglia 

afrikai birtokainak összefüggésében is bajokat és komplikációkat okozhat."
400

 

A jelentés egy igen érdekes információt is tartalmazott. Amerikai tengerészeti 

körök úgy értesültek, hogy az angol földközi-tengeri bázist át akarják helyezni az 

Indiai-óceánra. E lépés célja az alternatív, Vasco da Gama által felfedezett útvonal 

védelmének kiépítése volt, amelyet a szuezi útvonal veszélyeztetése esetén is 

biztonságosan lehetett használni. Gibraltár és Málta helyett a brit flottát Ádenbe és 

Szingapúrba csoportosították volna át. Ezzel az új diszlokációval az angol hadihajók 

kívül kerültek az olasz légierő hatósugarán, emellett az Indiai-óceánon koncentrált 

flotta közelebb került a Japán által veszélyeztetett brit távol-keleti birtokokhoz.
401

 Az 

amerikai értesülések annyiban megfeleltek a valóságnak, hogy egy Japánnal vívott 

háború esetén az Admiralitás hajlandónak mutatkozott a Földközi-tenger átmeneti 

kiürítésére, és a flotta szingapúri kiküldésére. Azonban ekkor–a japán-kínai háború 

kitörése előtt–Tokió még nem jelentett túl nagy fenyegetést, ezért békeidőben, 

politikai és presztízs szempontok miatt egyszerűen kivitelezhetetlen volt a 

Mediterráneum említett feladása. 

A londoni követség által az 1936-os évről készített összefoglaló jelentés nem csak 

a Földközi-tengeren beállott alapvető változásokról tájékoztatott, hanem megoldási 

lehetőségeket is felvetett Anglia térségbeli problémáira. "Az olasz-abesszin konfliktus 

ráirányította a figyelmet arra a körülményre, hogy az Indiába vezető út biztonsága, 

melyet egy Angliával barátságos viszonyban lévő Olaszország révén nem fenyegetett 

veszély, a Földközi tengeren előállható komplikációk esetére feltétlen megerősítésre 
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szorul. Ezen cél elérésére szükség van Olaszország barátságára, a flotta 

modernizálására, és a Földközi tengeri flotta- és légibázisok, különösen Cyprus 

megfelelő kiépítésére."
402

 

1936 januárjában az angol-olasz konfliktus és a távol-keleti helyzet közötti 

összefüggésre világított rá Villani Frigyes római nagykövet jelentése. Villani beszélt 

Sugimura japán követtel, aki röviden így jellemezte Britannia katona-politikai 

helyzetét: "Angliának akár ki is a külügyminisztere, érdeke, hogy az olasz-abyssin 

konfliktus minél előbb elintézést nyerjen, mert egész hajóhadát nem tarthatja sokáig a 

Földközi tengeren, már azért sem, mert a távol keleti vizeken az angol lobogó sokáig 

nem hiányozhatik."
403

 

Az Indiába vezető útvonal sérülékenységét látványosan bizonyította az 1935-

1936-os földközi-tengeri feszültség. A megváltozott katona-politikai helyzetben két új 

elmélet jelent meg az Admiralitás politikájában. Az egyik a máltai bázis helyett 

Ciprus szigetének kiépítése, megfelelő, az olasz bombázóktól viszonylagosan védett 

támaszponttá. A másik, egyre népszerűbbé váló elgondolás lényegében a Földközi-

tenger helyett igyekezett alternatív útvonalat találni. A Jóreménység fokának 

érintésével könnyen ki lehetett kerülni a beltenger szűk szorosait, és hosszabb, de az 

olaszoktól nem fenyegetett óceáni hajózóútvonalon érhették el Indiát és Ausztráliát. 

Az angol sajtóértesülések azt állították, hogy a dél-afrikai nemzetvédelmi miniszter 

szorgalmazta a Fokváros melletti Simonstown kikötőjének megerősítését, valamint a 

térségben állomásozó brit flottaerők növelését.
404

 A Fokföldet megkerülő útvonal nem 

csak a tervezés szintjéig jutott el, hanem valóban komoly munkálatokra került sor 

Simonstownban és Freetownban. A második világháború éveiben, amikor a harcok 

miatt gyakorlatilag lezárult a Földközi-tenger, a szövetséges kereskedelmi flotta 

Afrika déli csücskének megkerülésével látta el Egyiptomot és az Indiai-óceán partján 

elterülő gyarmatokat utánpótlással. A ciprusi támaszpont terve ezzel szemben soha 

sem valósult meg, és 1937 áprilisában az Admiralitás végleg levette a napirendről. 

Ettől függetlenül a legtöbb magyar szakíró a későbbiekben kész tényként fogadta el a 
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ciprusi flottatámaszpont létét, holott a sziget kikötői még kisebb egységek fogadására 

sem voltak alkalmasak. 

A válság elmúltával az Admiralitás első lordjaként Sir Samuel Hoare nyilatkozott 

Anglia földközi-tengeri politikájáról. Hoare előzőleg meglátogatta a beltenger brit 

támaszpontjait, Gibraltárt és Máltát. Úgy vélekedett, hogy a jövőben továbbra is 

Málta marad a flotta fő mediterrán támaszpontja, de elismerte, hogy a tengerészet 

komolyan fontolgatja Ciprus esetleges kiépítését is. A már meglévő bázisok védelmi 

rendszerének modernizálása során a legkorszerűbb légvédelmi ágyúk elhelyezését 

tervezték, ezáltal csökkentve a flotta olasz repülőgépekkel szembeni 

kiszolgáltatottságát. Ugyanakkor tagadta, hogy a légierők gyors fejlődése forradalmat 

jelenthet az Admiralitás földközi-tengeri stratégiájában. Királdy-Lukács György 

reálisan értékelte az első lord túlzottan optimista beszédét: "Bár az admiralitás első 

lordja azt állítja, hogy Anglia földközi tengeri politikájában nem állott be változás, ez 

talán csak relatíve áll meg. Nem téveszthetjük szem elől ugyanis, hogy Anglia 

tradicionális földközi tengeri politikájának egyik fő pillére Olaszország feltétlen 

barátsága volt, amire ma már nemcsak, hogy nem építhet, hanem ottani 

kommunikációit egy esetleges ellenséges Olaszországgal szemben biztosítania 

kell."
405

 

Az első lord állításával ellentétben 1936-tól kezdve jelentős módosulások 

következtek be Nagy-Britannia tengeri politikájában. Az olasz-etióp válság nyomán 

bekövetkező globális változásokról a londoni magyar katonai attasé nagyszerű, 1936 

májusában keletkezett jelentése tájékoztat. Álgya Pap Zoltán szerint korábban a 

haditengerészet képezte a Brit Birodalom legfontosabb összetartó és védelmi 

eszközét. Az angolok az olasz-abesszin viszály óta tudatára ébredtek annak, hogy a 

flotta egymagában nem elegendő a tengeri összeköttetések védelmére a légierők 

megnövekedett szerepe miatt. A túlsúlyban lévő felszíni hajóhadat komolyan 

veszélyeztették a korszerű, és megfelelő számban bevetett repülőgépek. Erre volt 

példa az olasz légitámadások fenyegető lehetősége a Földköz-tengeren összpontosított 

angol flotta ellen. A válság egyik nagy tanulsága, hogy a Brit Birodalom tengeri 

útvonalainak valóban hatékony védelme csak a túlsúlyban levő, korszerű brit légierő 

és hajóhad által oldható meg, együttesen és egyidejűleg. A brit kormány végre belátta, 
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hogy az olasz-etióp viszályban Anglia azért nem tudott kellő eréllyel fellépni, mert a 

világháborút követően a munkáspárti vezetés alatt egyoldalúan leszerelt, holott a többi 

nemzet fegyverkezett. 

A katonai attasé nem állította, hogy csak az elhanyagolt brit fegyveres erők 

okozták Nagy-Britannia sikertelenségét. A kudarcban szerepet játszottak az olasz 

katonai sikerek Etiópiában, a gyors ütemű német fegyverkezés és a Rajna-vidék 

megszállása éppúgy, mint Japán térnyerése a Távol-Keleten. Az 1935-1936-os 

események megmutatták, hogy az angol külpolitika mögött nem állt olyan hatalmas 

flotta és katonai erő, amelynek puszta létezése, vagy megmutatása elegendő a brit 

akarat másokra kényszerítésére. A jelentés felhívta a figyelmet, hogy nem lehet tudni 

meddig tart az angolok katonai gyengesége. Az 1936-ban meghirdetett új védelmi 

tervezet a flotta szempontjából először jelentett komoly növekedést az első 

világháború évei óta. A brit tengeri újrafegyverkezés beindulását jelentő 1936-1937-

es építési program 2 csatahajót, a cirkálók számának 60-ról 70-re történő növelését, 9 

rombolót és 4 tengeralattjárót tartalmazott. Tervbe vették flotta légierejének 

fejlesztését, valamint a tengerentúli támaszpontok és hadikikötők modernizálását. A 

tengerészet az 1935-ös évhez képest összesen 10 millió fonttal kapott többet e célok 

megvalósítására. 

A válság nem érintette Nagy-Britannia gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi 

helyzetét. A konfliktussal kapcsolatos többletkiadások mindössze 8 millió fontot (160 

millió pengő) tettek ki, így London az 1935-1936-os költségvetés túllépése nélkül, 

könnyedén fedezte a felmerülő költségeket. Nagy-Britannia 1936-os katonai 

gyengeségét látszólag könnyen orvosolhatták a szigetország hatalmas gazdasági 

potenciáljának ismeretében. A jelentés derűlátóan ítélte meg a brit gazdaság helyzetét, 

és kétségtelen, hogy az ipari termelés biztató növekedésnek indult a harmincas évek 

második felében. Különösen pozitív jelenségnek tekintették, hogy a növekvő védelmi 

kiadásokat a rendes bevételekből, külső kölcsönfelvétel nélkül tudták fedezni.
406

 

A valóságban persze nem volt ilyen rózsás a helyzet. Az 1936-ban meginduló 

újrafegyverkezési program finanszírozása érdekében komoly belső hiteleket vett fel a 

kormányzat. A munkanélküliség továbbra is rendkívül magas maradt, a hagyományos 

brit ágazatok csak vegetáltak az 1930-as években. A brit részesedés a világ 
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kereskedelmi forgalmában és ipari termelésében egyaránt csökkenő tendenciát 

mutatott. Összességében Nagy-Britannia egyáltalán nem rendelkezett olyan gazdasági 

fölénnyel a potenciális ellenséges hatalmakkal (Németország, Olaszország, Japán) 

szemben, mint az első világháború előtti időszakban. 

A katonai attasé előbb említett megállapításainak és optimista helyzetelemzésének 

szöges ellentéte volt a londoni magyar követ által elkészített 1936 májusi jelentés. E 

szerint az angol parlament 10,3 millió fontos tengerészeti pótköltségvetést fogadott el, 

amelynek jelentős részét az olasz-abesszin viszállyal kapcsolatban felmerült költségek 

tették ki. A pótköltségvetés elfogadtatása komoly vitát váltott ki az Alsóházban, mivel 

ezzel az összeggel együtt az éves tengerészeti kiadás meghaladta a 80 millió fontot, 

amely békeidőben egyedülállónak számított. A liberális képviselők a vita során élesen 

bírálták a kormánynak az olasz-etióp konfliktussal kapcsolatos tengerészeti 

intézkedéseit, amelyek nagyban hozzájárultak a szankciós politika csődjéhez és a brit 

flottát rendkívül megalázó helyzetbe hozták. Végül a pótköltségvetést megszavazták, 

így 1936-tól megindulhatott az angol újrafegyverkezési program.
407

 Két évvel később, 

1938-ban a nemzetközösség globális helyzetét elemző londoni magyar katonai attasé 

úgy vélte, hogy a Brit Birodalom két legfontosabb erőssége a hadiflotta viszonylagos 

túlereje, valamint Anglia anyagi függetlensége volt. E két pozitívum mellett azonban 

komoly problémát jelentett a birodalmat fenyegető, egyszerre jelentkező hármas 

kihívás. Nagy-Britannia a németekkel szemben az Északi-tengeren, az olaszokkal 

szemben Afrikában és a Közel-Keleten, a japánokkal szemben a Távol-Keleten a 

lehetséges szövetségesek dacára is hátrányos hadászati helyzetbe került. Utassy 

véleménye szerint a szigetország védelmi felkészülése 1938 őszén még nem 

fejeződött be és: "a Birodalom jelenleg korlátozottan ütőképes, teljes ütőképességét 

körülbelül egy év múlva éri el, melyet azután anyagi gazdagságára való tekintettel 

állandóan fokozni képes."
408

 

Az elhanyagolt védelmi erőknek köszönhette Anglia, hogy az etiópiai viszály 

során képtelen volt meggátolni Róma agresszióját. A hajóhad és a légierők számbeli 

és minőségbeli gyengesége megkötötte a brit katonai és politikai vezetés kezét, ezért 

vált szükségessé a hiányosságok mielőbbi pótlása. Az angol gazdaság átállása a 
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fegyvergyártásra, az anyagi fedezet megteremtése, a rendelkezésre álló erőforrások 

megosztása a három haderőnem között viszonylag simán, zökkenőmentesen történt 

meg. Az 1936-tól beinduló fegyverkezési program nagy anyagi forrásokat igényelt, 

ennek ellenére az angol parlament a növekvő kiadásokat nagyobb vita nélkül 

megszavazta. Még a Munkáspárt sem emelt aggályokat a pénzösszegek 

megszavazásánál, holott az olasz-etióp háború előtt éppen ez a párt volt a növekvő 

katonai kiadások legfőbb ellenzője. 

 

7. táblázat. A három brit haderőnem 

költségvetése, millió fontban. Forrás: 

MOL, K 63, KÜM, 9. csomó, 1937-2/5-

37.”Az 1937-38. évi hadügyi 

költségvetés.” London, 1937. március 

7..,  MOL, K 63, KÜM, 13. csomó, 1939-

2/5-29. „Az angol hadügyi költségvetés.” 

London, 1939. március 7.  

 

 1936-1937 1937-1938 1939-1940 

Haditengerészet 81,289 105,065 149,0 

Szárazföldi 

hadsereg 

55,881 82,174 161,0 

Légierő 50,700 82,500 213,0 

Polgári védelem, 

állami 

hadianyaggyártás 

— 8,528 57,0 
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Összesen 187,870 278,267 580,0 

 

A teljes brit katonai költségvetés összege 1936-1937-ben 188, 1937-1938-ban 

278, az 1939-1940-es pénzügyi évre pedig már 580 millió fontot tett ki. Az utóbbi 

tekintélyes összegből több mint 350 millió fontot kölcsönökből fedezett a brit 

kormányzat, vagyis ezt a többletkiadást már nem lehetett a hagyományos 

bevételekből fedezni.
409

 Az angol hadügyi költségvetés mindhárom haderőnemnél 

látványos növekedésbe kezdett, bár kétségtelen, hogy az Admiralitás lemaradt a 

királyi légierővel és a hadsereggel szemben az anyagi források elosztása során. 

Az 1936. február 16-án kiadott Fehér Könyv (White Paper) 1937 áprilisa és 1942 

márciusa között összesen 1,5 milliárd fontot, vagyis 37,5 milliárd pengőt szánt a 

fegyverkezésre.
410

 Csak összehasonlításképpen, az 1938 márciusában Darányi 

Kálmán által meghirdetett győri fegyverkezési program két évre elosztva egymilliárd 

pengőt irányzott elő a magyar fegyveres erők fejlesztésére. 

A brit újrafegyverkezési program 1938-ban még távol állt a befejezéstől. A 

hadihajó-építés hatalmas ütemben zajlott a szigetország gyáraiban, de az első, újonnan 

tervezett nagy csatahajók csak két évvel a müncheni válság után állhattak szolgálatba. 

Az 1936-ban elkezdett brit tengeri újrafegyverkezés 1939-re már meghozta első 

eredményeit, így közvetlenül a második világháború kitörése előtt kis mértékben 

javult valamelyest Anglia tengeri-stratégiai helyzete.
411

  

Az 1939-es építési programok nem számoltak elszigetelt, kizárólag 

Németországgal vívott háborúval. Az Admiralitás biztosra vette hogy Berlin oldalán 

Róma is hadba fog lépni, ezért 1939 tavaszától az Északi-és a Földközi-tengeren zajló 

kétfrontos háborúra méretezték az új hadihajók számát. A német és az olasz flotta 

együttes felszíni erejét vették csak tekintetbe, miközben megfeledkeztek a 

tengelyhatalmak tekintélyes tengeralattjáró-állományáról. A brit flottaprogram 
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aránytalanságára utalt, hogy összesen 9 új csatahajó építését hagyták jóvá, alig 39 

rombolóval szemben: "Ennek következménye, hogy a hazai, mind a tartalék flottának 

az anyaország bázisain lévő csatahajói csak kedvező célpontok az ellenséges 

repülőgépeknek és buvárnaszádoknak, míg a kisérő gőzösökben és rombolókban 

lényeges hiány van."
412

 

Az újrafegyverkezés hosszú időt igényelt, az első csatahajók és repülőgép-

hordozók csak 1940-1941-re készültek el. Az 1935 előtt elhanyagolt brit 

hadihajógyártás nem könnyen birkózott meg a hirtelen megszaporodott 

megrendelésekkel. Ha az Admiralitás nagyobb összegeket sajtolt volna ki a 

pénzügyminisztériumból, valószínűleg akkor sem gyorsult volna fel az építkezés. A 

hadihajógyártás korábbi leépülése azzal a negatívummal járt, hogy a brit üzemeknek 

egyszerűen nem volt elég kapacitásuk az 1936-tól újraindult brit tengeri fegyverkezés 

igényeinek ellátására. Tovább terhelte az üzemeket a régi csatahajók modernizálása és 

az első világháborúból származó hadihajók átalakítása légvédelmi cirkálókká.
413

 

A gyakran elhibázott megrendelések ellenére a királyi tengerészet volt a három 

brit haderőnem közül a legfelkészültebb a második világháború kitörésekor. Az 1936-

tól gőzerővel folyó tengeri fegyverkezéssel Anglia három-négy év alatt akarta pótolni 

azt a lemaradást, amelyet a flotta 1922 óta tartó elhanyagolásával saját magának 

okozott. Az 1937-1938-as tengerészeti költségvetés már meghaladta a 105 millió 

fontot, 1937 januárjától megindult az új csatahajók építése, a hajóhad személyi 

állományát jelentősen megnövelték. Az 1937-et követő négy esztendőben Nagy-

Britannia összesen 40 milliárd pengőt kívánt költeni saját hadiflottájára, Németh 

Lajos, a Külügyi Szemle cikkírója szerint ez volt minden idők legnagyobb tengeri 

fegyverkezési programja.
414

 

 
 

412
 HL, Londoni katonai attaché. 328/185 K. a. 1939. "Brit katonapolitikai összefoglaló az 1939. évről." 

London, 1939. december 30. Ujlaki-Utassy Lóránd jelentése. 
413 A viszonylagosan lassú hajóépítés egyik oka a szakképzett munkaerő hiánya volt. Gondok 

jelentkeztek a 152 miliméteresnél nagyobb kaliberű hajóágyúk gyártásában, több hajó átadása a 

megfelelő fegyverzet hiánya miatt szenvedett késedelmet. A legtöbb problémát a megfelelő 

mennyiségű és minőségű páncéllemez előállítása okozta. Jellemző, hogy a flotta új repülőgép-

hordozóihoz szükséges páncéllemezeket Csehszlovákiából kellett beszerezni, mert a szigetország 

üzemei nem bírtak lépést tartani a megnövekedett igényekkel. A King George V csatahajó megépítése 

1937 és 1940 között mintegy négy esztendeig húzódott, miközben a hasonló méretű amerikai 

Washington elkészítéséhez mindössze három év kellett. Kapacitás hiányában számos brit építési 

program szenvedett késedelmet, sőt az 1939-ben elkezdett Lion-osztályú csatahajók építését éppen a 

gyárak túlterheltsége miatt kellett előbb felfüggeszteni, majd teljesen abbahagyni. RAVEN-ROBERTS 

i. m. 315-320.o. 
414

 NÉMETH Lajos: A világ fegyverkezési versenye. In: Külügyi Szemle, 1937. XIV. évfolyam, 3. 

szám. 254-255.o. 
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A brit fegyverkezési programokról több magyar cikkíró is beszámolt, köztük 

Mladiáta János, a Tenger című folyóirat főszerkesztője. Mladiáta bemutatta a világ 

legnagyobb hadihajóját, a brit flotta büszkeségét, a Hood csatacirkálót, valamint a 

legerősebb ágyúkkal (406 mm) felszerelt Nelsont és Rodneyt. Az 1936-tól épülő új, 

King George V-osztályú csatahajók paramétereit összevetette a korábbi építésű 

csatahajókkal.
415

 A tanulmány számadatai meggyőzően bizonyították, hogy a brit 

hadiipar hatalmas eredményeket ért el a hajók fegyverzetének, páncélvastagságának, 

és sebességének növelése terén. Természetesen a gyors technikai fejlődés magával 

vonta a csatahajó-építés költségeinek tetemes növekedését.
416

 Mladiáta véleménye 

szerint ismét előtérbe kerültek a nagy csatahajók a világ haditengerészeteiben, ezt 

igyekezett megerősíteni egy 1939-ből származó kisebb tanulmánnyal. Az 1939. 

február 21-én vízrebocsátott King George V, illetve a vele együtt épülő Prince of 

Wales képviselte Anglia új csatahajó generációját.
417

 Ez az osztály jelentette a 

washingtoni és londoni tengerészeti egyezmények miatt szünetelő brit csatahajó-

építés újjáéledését. Az építkezések megindítására a harmincas évek második felében 

már égető szükség volt, mivel az egyezmények által nem korlátozott Franciaország és 

Olaszország az évtized eleje óta több modern csatahajót épített. A korábban elkezdett 

olasz Vittorio Veneto és Littorio, illetve a francia Richelieu jelentős mértékben 

motiválta az új angol hajóosztály megszületését. A szerző közölte a brit egységek 

adatait, de nem végzett összehasonlítást a többi nemzet hasonló kategóriájú hajóival. 

Hasonló hiányosság, hogy kritika nélkül elfogadta a csatahajók vezető szerepét a 

tengeri hadviselésben, holott a korabeli szakértők a légierők rohamos fejlődése miatt 

már erősen megoszlottak e kérdésben.
418

 A brit hadihajóprogramokat a második 

világháború után sok bírálat illette, miszerint túl nagy hangsúlyt fektettek a drága és 

                                                 
415

 MLADIÁTA János: A nagy csatahajó. In: A tenger, 1938. XXVIII. évfolyam, I-III. szám, 29-30 o. 

 

 

416
 A hadihajóépítést forradalmasító Dreadnought csatahajó építési költsége 1906-ban 1.783.000 font 

volt, míg az 1915-ben elkészült Queen Elizabeth ára meghaladta a 3.014.000 fontot. A kiadások gyors 

növekedését jól mutatja, hogy 1926-ban a Nelson csatahajó elkészítésének teljes költsége már 

6.035.000 fontra rúgott. Nem kevésbé bizonyult olcsónak a hadihajók modernizálása sem. A Renown 

csatacirkáló eredeti építési költsége 3.117.000 fontot emésztett fel, míg az 1936 és 1939 közötti teljes 

felújítás és korszerűsítés összege meghaladta a 3.088.000 fontot. További nagy anyagi megterhelést 

jelentett a hadihajók egyszerű szolgálatban tartása. 1926-ban a Hood éves fenntartása 540.000, a 

Nelson csatahajóé 433.000, egy County-osztályú cirkálóé 239.000, egy Amazon-osztályú rombolóé 

pedig 47.000 fontba került. EDWARDS i. m. 78-79.o., HIGHAM i. m. 126.o. 
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 A King George V-osztály tagjai a névadó hajón kívül: Prince of Wales, Duke of York, Anson, Howe. 

A Lion-osztály tervezett tagjai a névadón kívül: Temeraire, Conqueror, Thunderer. RAVEN-

ROBERTS i.m. 283-320.o. 
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 MLADIÁTA János: Anglia is épít 35.000 tonnás csatahajókat. In: A tenger, 1939. XXIX. évfolyam, 

I-II. szám, 26.o. 
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hosszú idő alatt elkészülő csatahajók építésére.
419

 A kiválónak bizonyult brit 

repülőgép-hordozók úgy épültek, hogy felszerelésükhöz nem volt elég modern 

repülőgép és megfelelően kiképzett pilóta. A megnövekedett hadimegrendelések 

annyira lefoglalták a brit üzemeket, hogy a kereskedelmi hajók gyártása erősen 

visszaesett, holott később a háború éveiben égető szükség lett volna a szállítóhajókra. 

Kétségtelen, hogy az angol hajógyárak aránytalanul nagy hányadát kötötte le a 

csatahajó-építés, illetve modernizálás. 1939-ben azonban az összes haditengerészet a 

csatahajóban látta a tengeri uralom alapját, és nem lehetett előre látni a második 

világháború eseményeit. Mladiáta azonban egyoldalúan csak a nagy csatahajókra 

koncentrált, megfeledkezve a tengeralattjárók elleni harcban nélkülözhetetlen kisebb 

felszíni egységekről. A brit flottaprogramban csak a Szudéta-válság után jelentek meg 

az első kísérő rombolók, korvettek és fregattok.
420

 Ez a súlyos hiányosság a háború 

kezdetén különösen nagy problémát jelentett. A német tengeralattjárók látványos 

korai sikereiben meghatározó szerepet játszott a konvojokat védő brit kísérőhajók kis 

száma.
421

 

A nagyhatalmak tengeri fegyverkezéséről Nemes Erdős László közölt részleteket. 

Német források alapján közölt adatok világosan megmutatták, hogy a Brit Birodalom 

tengeri ereje az alapvető osztályú harci egységek (csatahajó, csatacirkáló, repülőgép-

hordozó, cirkáló, romboló és tengeralattjáró) terén a folyamatban lévő programok 

alapján messze meghaladta még a nagy rivális amerikai flottát is. Ha az amerikaiak 

nem növelték volna tovább építkezéseiket, a Royal Navy az 1940-es évek elejére 

ismét egyértelmű vezető szerepre tehetett volna szert a világtengereken. Érdekesség, 

hogy számszerűleg és arányaiban is a legkevesebb elavult hadihajóval Németország 

mellett Franciaország és Olaszország rendelkezett. A nagy flották erőviszonyai 1938 

januárjában a következő módon alakultak a hajók száma, illetve tonnatartalma 

alapján: 

 

                                                 
419

 A korabeli kritikus bírálatok közül kiemelhető: ACWORTH, Bernard: Britain in Danger. An 

Examination of our New Navy. London, Eyre-Spottiswode, 1937. 
420

 Az angol tengeri újrafegyverkezés legfőbb hibája talán az volt, hogy túl későn kezdték el. A 

programok befejezésének várható ideje 1940 és 1942 közé esett. Addig azonban Britannia tengeri ereje 

nem növekedett meg számottevően, sőt a csatahajók korszerűsítése miatt még csökkent is valamelyest 

az azonnal bevethető egységek száma. Ez a késés azt eredményezte, hogy a fegyverkezési program 

nem érte el valódi célját, vagyis a diktatórikus hatalmak elrettentését a háború kirobbantásától. 
421

 Ezért kényszerült Nagy-Britannia 50 régi amerikai rombolót bérelni 1940 szeptemberében. Az első 

világháborús építésű, elavult rombolókért cserében 8 karibi és atlanti angol támaszpontot vett át az 
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8. táblázat. A nagyhatalmak haditengerészeti erőviszonyai 1938-ban (csak alapvető osztályú harci 

egységek, vagyis csatahajók, csatacirkálók, repülőgép-hordozók, cirkálók, rombolók és 

tengeralattjárók). Forrás: NEMES ERDŐS László: Fegyverkezés a tengeren. In: Magyar Szemle, 1938. 

XXXII. kötet, február. 122.o. 422
 

 Szolgálatban Tonna  Épülő Tonna  Elavult Tonna 

Brit 

Birodalom 

376 1.200.000  136 531.000  104 184.000 

Egyesült 

Államok 

190 986.000  66 240.000  113 246.000 

Japán 212 758.000  30 158.000  59 134.000 

Franciaország 247 581.000  67 161.000  3 20.000 

Szovjetunió 264 244.000  ? ?  31 36.000 

Olaszország  253 411.000  54 121.000  48 45.000 

Németország 114 123.000  78 268.000  – – 

Az Etiópia ellen elkövetett agresszió felsorakoztatta a brit közvéleményt a 

kormányzat újrafegyverkezési politikája mellett. London igyekezett elkerülni, hogy 

fegyveres erőinek elégtelen volta miatt ismét olyan kínos helyzetbe kerüljön, mint a 

krízis hónapjaiban. Anglia 1936-ban elindított egy olyan flottaépítkezési programot, 

amelynek megvalósulása esetén ismét a világ leghatalmasabb haditengerészetével 

rendelkezhetett. A fegyverkezés egyidejűleg a szárazföldi hadseregnél és a légierőnél 

is megindult. Masirevich követ így jellemezte az angol politika vonalvezetésében 

bekövetkezett radikális fordulatot: "Az angol kormány és az angol nép feleszmélt és 

tudatára ébredt annak, hogy Anglia védképessége el lett hanyagolva és nincs azon 

állapotban, hogy Anglia szavának az őt megillető súlyt biztosítsa. Anglia a 

felfegyverkezés útjára lép és ezt a célt, tekintettel anyagi erejének úgyszólván 

kimeríthetetlenségére, valószínűleg gyorsabban és tökéletesebben fogja elérni, mint 

más, kevésbé szerencsés gazdasági és pénzügyi helyzetben lévő országok…Azt hiszem, 

hogy Anglia rálép arra az útra, mely őt vissza fogja vezetni a fleet by being régi 

bevált elvéhez, és pedig nemcsak a tengereken, hanem minden téren."
423

 

 

 

3.5. A montreux-i konferencia 

 
Egyesült Államok. VECSEKLŐI József: A csillagsávos lobogó nyomában. Második kötet. Budapest, 

Magvető Kiadó, 1985. 242.o. 
422

 A táblázat a Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1938. évi kiadása alapján készült. További 

részletes adatokat tartalmaz Jónás Endre 1939 végén a Magyar Katonai Szemlében megjelent írása. E 

munkában összehasonlítást találhatunk Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Németország 

1938-as tengerészeti erejéről, az egyes hajóosztályokról, a folyamatban lévő építési programokról, azok 

várható befejezéséről és a négy hatalom flottatámaszpontjairól. JÓNÁS Endre: A négy legnagyobb 

európai hadiflotta helyzete 1939-ben. In: Magyar Katonai Szemle, 1939. IX. évfolyam, 11. szám. Jónás 

Endre publicista, 1947-ben a Diplomáciai Lexikon szerkesztője. 
423

 MOL, K 63, KÜM, 290. csomó, 1936-32/5-112. "Grandi olasz nagykövet a szankciók elejtéséről és 

az olasz-angol viszonyról. Fordulópont Anglia vonalvezetésében." London, 1936. június 25. 

Masirevich Szilárd követ jelentése. 
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Az olasz-etióp háború után a földközi-tengeri kérdés továbbra is gyakran 

felbukkant a magyar követi jelentésekben. Általános tendencia azonban, hogy a 

külképviseletek egyre kevesebbet foglalkoztak a Mediterráneum tengerészeti 

kérdéseivel, az elemzések sem olyan alaposak, mint a magyar politikai vezetést 

jobban érintő abesszíniai válság esetében. 1938-tól megvalósíthatóvá vált a területi 

revízió, a magyar vezető körök figyelme a korábbinál is erősebben fordult a Duna-

medence és Németország felé. 1936-ot követően az érdeklődés Olaszország helyett 

inkább a Harmadik Birodalomra irányult, Berlin fokozatosan átvette Róma szerepét a 

magyar külpolitikában. 

A Földközi-tenger térségének magyar közvéleményt is erősen foglalkoztató 

politikai változásai közé lehet sorolni az angol-török közeledést, és a két ország 

viszonyának radikális javulását. Anglia olaszellenes magatartása és kiállása a 

Népszövetség eszméi mellett határozottan jó benyomást keltett Törökországban. Már 

korábban láthattuk, hogy Ankara és London között viszonylag gyorsan kialakult egy 

politikai-katonai együttműködés az etióp válság hónapjaiban. A további közeledést 

alapvetően a tengerszorosok demilitarizált státusa akadályozta meg. A törökök 

sérelmezték, hogy a Dardanellák és a Boszporusz mentén nem állomásoztathattak 

csapatokat, nem építhettek erődöket, ráadásul a vízi út ellenőrzése egy nemzetközi 

bizottság kezében volt. 

Az 1923-as lausanne-i béke pontjainak megváltoztatására megfelelő külpolitikai 

helyzetet teremtett az abesszíniai viszály és a német csapatok 1936 márciusi rajna-

vidéki bevonulása. A török kormány jegyzéket küldött a lausanne-i békét aláíró 

hatalmakhoz a tengerszorosok státusának módosítása, vagyis a remilitarizálás 

céljából. Az ankarai lépés nagy érdeklődést váltott ki Magyarországon, hiszen a török 

szándék megvalósulása újabb precedenst teremthetett a trianoni szerződés békés úton 

történő megváltoztatásához. Hazánk és Törökország helyzete nagyon hasonlított 

egymásra, mindkét állam vesztesen került ki az első világháborúból, mindkét 

nemzettel megalázó feltételek mellett kötöttek békét. Egy esetleges török diplomáciai 

siker a tengerszorosok kérdésében jogalapot teremthetett a magyar területi revízióhoz. 

Ez a szempont ad magyarázatot arra, hogy a követi jelentések miért foglalkoztak 

rendkívül nagy terjedelemben a tengerszorosok kérdésével. 

A montreux-i konfrencián jutottak először meghatározó nemzetközi szerephez a 

szovjet haditengerészeti törekvések. A Szovjetunió földrajzi adottságai nem 
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kedveztek egy erős tengeri hatalom kiépítésének, mivel négy egymástól elzárt 

tengeren kellett megfelelő flottát állomásoztatnia. A Fekete-tengeren a szovjetek 

tartottak az erős brit földközi-tengeri flottától, ezért szerették volna lezárni a 

tengerszorosokat az idegen hatalmak hajói elől.
424

 Moszkva félelme nem volt 

alaptalan, ezt bizonyították a történelmi tapasztalatok, a krími háború, az 1878-as 

események, vagy az 1919-es nyugati intervenció. A polgárháborút követően a Fekete-

tengeren állomásozó nagyon legyengült szovjet flotta mindössze 1 cirkálót, 2 

rombolót, 2 tengeralattjárót és 12 kisebb bevethető egységet számlált.
425

 Csak 

összehasonlításként, 1922 őszén a Boszporusznál horgonyzó brit flotta 10 modern 

csatahajóból, 10 cirkálóból, 50 rombolóból és 9 tengeralattjáróból állt. Csicserin 

külügyi népbiztos hosszas küzdelmet folytatott az 1923-as lausanne-i 

békekonferencián a szorosok lezárásáért, de a szovjetekkel ellenséges viszonyban 

lévő fekete-tengeri országok nem támogatták, Törökország pedig elsődlegesen 

elvesztett területeinek visszaszerzésén fáradozott.  

A Szovjetunió fő tengeri erői a balti-tengeren állomásoztak.
426

 A kommunista 

birodalmat ebből az irányból egészen 1933-ig nem fenyegette nagyobb veszély. A 

hitleri Németország hadihajó-építkezései azonban érthető nyugtalanságot váltottak ki 

Moszkvában, hiszen részben a Szovjetunió ellen irányultak. A harmincas években a 

Balti-tengeren egyfajta német-szovjet flottaversengés alakult ki. Hitler éppen a szovjet 

fenyegetés miatt ragaszkodott az Angliával kötött egyezményben a 35 %-nál nagyobb 

méretű tengeralattjáró-flottához. 

A Murmanszk központú északi flotta a harmincas években még csak embrionális 

állapotban volt, viszont a csendes-óceáni hajórajt a növekvő japán veszély miatt már 

ekkor jelentősen megnövelték tengeralattjárókkal.
427

 A Szovjetuniót fenyegető három 

tengerészeti veszélyforrás (a Brit Birodalom a Mediterráneum irányából, a hitleri 

Németország a Baltikumban, Japán a Csendes-óceánon) hatására Sztálin nagy 

flottafejlesztésbe kezdett a harmincas években. A hangsúly elsődlegesen a szegényebb 

országok fegyverének tartott tengeralattjárókra esett, rövid időn belül a szovjet 
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haditengerészet e téren a világ vezető hatalmai közé emelkedett. Természetesen nem 

hanyagolták el a felszíni egységek építését, különösen a gigantikus csatacirkáló-tervek 

voltak impozánsak.
428

 

A szovjet flotta új építkezései nagy titoktartás közepette folytak, így a nyugati 

országok kevés ismerettel rendelkeztek az épülő hajók méretéről és fegyverzetéről. 

Az Admiralitás támogatta a szovjetek csatlakozását a második londoni 

egyezményhez, mivel így bőségesebb információhoz juthatott Moszkva új 

építkezéseiről. Másrészt ezáltal sikerülhetett korlátozni a kibontakozóban lévő 

szovjet-német flottaversengést. Angliának sikerült elérnie, hogy 1937-ben a német és 

a szovjet delegáció egy napon csatlakozott a második londoni egyezményhez.
429

 

A Szovjetunió nem vett részt a tengeri leszerelési konferenciákon, a sztálini 

tisztogatások során a tapasztalt tisztektől megfosztott, elavult és alulfinanszírozott 

szovjet haditengerészettel a többi nagyhatalom sokáig nem igazán számolt. Az 

erőltetett hadihajó-építkezések eredményeként ez a kép a harmincas évek második 

felében fokozatosan megváltozott, de a szovjet flotta erejét, technikai felkészültségét 

és harci bevethetőségét tekintve még elmaradt az öt vezető haditengerészettől.
430

 

Törökország 1936 áprilisában juttatta el a Dardanellák megerősítésére vonatkozó 

jegyzékét az érintett hatalmakhoz. Az ankarai magyar követség részletesen elemezte, 

hogy a lausanne-i békét aláíró országok milyen módon reagáltak a török lépésre. A 

Szovjetunó teljes mértékben támogatta, hiszen így kirekeszthette a túlerőben lévő brit 

flottát a Fekete-tengerről. Ezzel szemben Anglia a lehető legszabadabb áthaladási 

rendszert kívánta megvalósítani, hogy földközi-tengeri hajóhada bármikor átkelhessen 
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a szorosokon. Törökország azt javasolta, hogy az áthaladás csak abban az esetben 

legyen tilos hadihajók számára, ha egy földközi-tengeri állam megtámad egy fekete-

tengerit, vagy egy fekete-tengeri ország (itt nyilvánvalóan a Szovjetunióról volt szó) 

támad meg egy mediterráneumi hatalmat. Anglia támogatta ezt a kezdeményezést, 

mivel a Dardanellák lezárása megfelelt saját érdekeinek, tekintettel a feszült olasz 

viszonyra. Máriássy ankarai magyar követ utalt a Times cikkére, miszerint Kemal 

Atatürk fellépését az olaszok imperialista törekvéseivel szembeni aggodalom váltotta 

ki. A Dardanellák megerősítése végeredményben nem tűnt károsnak London számára, 

mivel a későbbi angol-török kooperáció kiindulópontjául szolgálhatott. Csak 

Görögország tartott a teljes remilitarizálástól, mert ez magával vonhatta a 

tengerszorosok égei-tengeri bejáratánál lévő török szigetek megerősítését. Athén 

válaszul arra kényszerülhetett, hogy erődítményeket emeljen a Lausanne-ban szintén 

fegyvermentes övezetnek nyilvánított Szamothraké és Lemnosz szigetén. 

Görögország általában félt a békeszerződések pontjainak bármilyen 

megváltoztatásától, hiszen ez lehetőséget teremthetett Bulgáriának az első 

világháborúban elvesztett thrákiai partvidék visszaköveteléséhez.
431

 

Az 1936 júniusában összeülő montreux-i konferencia hivatott a tengerszorosok 

kérdését megoldani. A genfi, ankarai és moszkvai követségek igen részletes leírásokat 

közöltek a konferencia eseményeiről, az álláspontok ütközéséről, a felvetett 

javaslatokról.
432

 Érdekes, hogy a londoni külképviselet alig tett említést a kérdésről, 

talán az éppen zajló nyári szünet miatt. Ettől függetlenül remek helyzetelemzések 

születtek, amelyek reális képet festettek az Admiralitás által követett politikáról. 

Az ankarai magyar követség 1936. június 13-án szigorúan bizalmas 

számjeltáviratban közölte Budapesttel a tengerszorosok új rendezésére vonatkozó 

török tervezetet. E szerint a demilitarizálásnak mielőbb véget kell vetni, beleértve a 

Dardanellák bejáratánál fekvő két görög szigetet is. A kereskedelmi hajózás teljes 

szabadsága mellett tilos az átrepülés a polgári és katonai repülőgépeknek. A hadihajók 

átkelése országonként csak 14.000 tonnáig engedélyezve, tengeralattjáróknak az 
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átkelés tilos. Nem parti államok hadihajói a Fekete-tengerbe csak egy havi előzetes 

bejelentés után, kizárólag látogatás céljából hatolhatnak be, és csak két hétig 

maradhatnak. Ezen hadihajók tonnatartalma egyidejűleg nem haladhatja meg a  

28.000 tonnát. A fekete-tengeri államok Földközi-tengerre való kijutását hasonló 

módon kívánták szabályozni a törökök. Fontos elemét képezte Ankara tervezetének a 

nemzetközi tengerszoros bizottság teljes felszámolása.
433

 

A tengerszorosok státusának megváltoztatására vonatkozó angol javaslatokat 

szintén az ankarai magyar követ elemezte. A brit álláspont igyekezett háború esetén 

minél szabadabb bejárást biztosítani a Fekete-tengerre, míg az orosz hadihajók 

kijutási lehetőségeit a legnagyobb mértékben korlátozni. Ezzel szemben a Szovjetunió 

a Fekete-tengert zárttá kívánta tenni a külső hatalmak hadihajói előtt, miközben a 

szovjet hajók korlátlanul áthaladhattak volna a Földközi-tengerre.
434

 

A konferencia eseményeit gyakorlatilag az angol és a szovjet álláspont közötti 

küzdelem határozta meg. A Fekete-tenger lezárását jelentő orosz tervezetet az angol 

delegáció elfogadhatatlannak tartotta. Nagy-Britannia a tengerek szabadságának elvét 

hangsúlyozva határolódott el az átkelés korlátozásától. A szigetország azonban 

magára maradt a konferencián. Párizs teljes mértékben a szovjet javaslatokat 

támogatta, mert nem akarta az új francia-szovjet szövetséget kockára tenni egy 

számára teljesen másodlagos probléma miatt. Az angol-francia együttműködés csak 

egy kérdésben működött, vagyis a tengerszorosokat felügyelő nemzetközi bizottság 

fenntartásának szükségességében. A két nyugati hatalom e téren nem kívánt 

precedenst teremteni, mert ezzel megnyílt volna a lehetőség a nemzetközi Duna-és 

Rajna-bizottságok megszüntetéséhez. A kisebb fekete-tengeri hatalmak nem igazán 

szóltak hozzá a vitához, a genfi ideiglenes ügyvivő szerint Törökország passzivitása 

különösen feltűnő volt. Olaszország egyáltalán nem vett részt a megbeszéléseken, 

tiltakozásul a korábban bevezetett népszövetségi szankciókért. 

Bartók László genfi ügyvivő megemlítette az éles angol-szovjet szembenállás 

egyik érdekes aspektusát. Moszkva és London nem csak regionális kérdésként kezelte 

a tengerszorosok ügyét, mivel a két országnak tekintettel kellett lennie a német és a 

japán fenyegetésre. Amennyiben elfogadják Moszkva tervezetét, a fekete-tengeri 
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szovjet flotta könnyen kijuthatott a Földközi-tengerre és a franciákkal szövetségben 

ellensúlyt jelenthetett a növekvő német tengeri hatalommal szemben. Az Admiralitás 

éppen ezért tartott Berlin kedvezőtlen reagálásától és az 1935-ben megkötött angol-

német flottaegyezmény felborulásától. "A vitában sok szó esett Németországról és 

Japánról. Nagy-Britannia ugyanis az angol-német flottaparitás végett is ellenezte az 

orosz követeléseket, mivel az 1935-ös angol-német egyezmény is felborulna, ha 

Oroszország szabadon felmehetne az Északi vagy a Keleti tengerre, vagy pedig az 

orosz-francia egyezmény értelmében a francia flottát megfelelően helyettesítené a 

Földközi tengeren, úgy, hogy a francia hajók mehetnének az Északira. Ezekből is 

látható, hogy az egész orosz montreux-i manővernek Németország-ellenes rugói 

vannak."
435

 

A németek valóban idegesen szemlélték a montreux-i konferencia fejleményeit. 

Neurath külügyminiszter 1936 júliusában Sztójay Döme berlini magyar követ előtt 

nagyon kritikusan nyilatkozott az angol politikusokról. Neurath a szovjet flotta szabad 

áthajózásának engedélyezését a Fekete-tengerről a Balti-tengerre az angol-német 

flottaegyezmény súlyos veszélyeztetésének tekintette.
436

 A német reagálás érthető 

aggodalmat váltott ki az Admiralitáson, hiszen a szovjet fenyegetés jó indokot 

szolgáltathatott az alig egy esztendeje kialakított angol-német flottaarányok egyoldalú 

megváltoztatásához. 

Az angolok július 15-én váratlanul felhagytak korábbi követeléseikkel és 

elfogadták a szovjet javaslatok többségét. A genfi magyar követség jelentése szerint 

az előzmények nélküli lépés mögött részben a francia érvelés állt, miszerint az első 

békerevíziós "mintakonferenciának" nem szabad kudarcba fulladnia. Eden sem akart 

szakítani a népszövetségi elvekkel és minden áron tárgyalásos megoldást keresett. Az 

Admiralitás merev, a szovjet javaslatokat elutasító álláspontjával szemben végül a 

Foreign Office nézetei diadalmaskodtak. Nagy-Britanniát az a meggondolás is 

vezette, hogy a légierők fejlődése miatt egyre kisebb lett a Dardanellák használatának 

jelentősége, ugyanakkor a törököknek tett gesztusokkal a továbbiakban befolyás alatt 

lehetett tartani Törökországot. A brit engedmények hatására a korábbi török-szovjet 

barátság megingott, és Ankara tovább közeledett Anglia felé. 
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Az 1936. július 20-án aláírt montreux-i egyezmény általában a szovjet tervezetet 

fogadta el, bár több ponton érvényesült Anglia akarata. A fekete-tengeri 

tonnatartalmakkal foglalkozó cikkelyek revízióját ötévenként bármelyik aláíró 

hatalom kezdeményezhette, ha a kérést egy másik ország is támogatta. E szakaszok 

megváltoztatásához nem szükségeltetett egyhangúság, csak kétharmados többség. 

Nagy-Britannia tehát elérte, hogy a szovjet szándékok ellenében a jövőben 

módosítható legyen a nem fekete-tengeri államok számára engedélyezett flotta mérete 

a Dardanelláktól északra eső vizeken. 

Érdekesség, hogy a konferencia befejezését elemző genfi követi jelentés a trianoni 

békeszerződés pontjainak esetleges megváltoztatását szem előtt tartva készült. A 

szerző kiemelte, hogy az egyezmény akkor lép életbe, ha hat állam (köztük 

Törökország) ratifikálta. Ez a kitétel azért volt különösen fontos, mert egy nemzetközi 

szerződés revízióját érvényesnek ismerte el anélkül, hogy a szerződés valamennyi 

aláírója ratifikálta volna.
437

 

A montreux-i egyezmény tárgyalásos úton revideált egy korábbi békeszerződést. 

A magyar politikusok nem minden alap nélkül következtettek arra, hogy esetleg 

később hivatkozhatnak rá a békés revízió, valamint a magyar fegyverkezési 

egyenjogúság megvalósítása során. E feltételezést erősítette 1936 októberében Paget 

brit vezérkari ezredes, aki úgy vélekedett, hogy a magyaroknak népszövetségi úton, a 

törökökhöz hasonló utat követve kell elérniük a fegyverkezési egyenjogúságot. 

Amennyiben a magyar hadsereg növelését ilyen módon igyekeznének elérni, akkor ez 

a törekvés nem csak a brit hadügyminisztériumban, de a külügyminisztériumban is 

szimpatikus fogadtatásra találna. Paget szerint azonban a fegyverkezési egyenjogúság 

azonnali elérése a spanyol polgárháború eseményei miatt pillanatnyilag nem volt 

aktuális, de a spanyol ügy rendezése után a nagyhatalmak foglalkoznak majd a 

magyar kérdéssel.
438

 

Kánya Kálmán magyar külügyminisztert meglepte az angolok montreux-i  

engedékeny magatartása, ezért számjeltáviratban kért a londoni követségtől bővebb 

tájékoztatást. Különösen az foglalkoztatta a magyar külügyek vezetőjét, hogy nem 
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volt-e Anglia részére valamilyen rejtett módon biztosítva a tengerszorosok használata, 

illetve vajon készülhetett-e titkos megállapodás, amely a szovjet flottát a 

Mediterráneumból kizárta.
439

  

Válaszában Masirevich Szilárd londoni követ értékelte az egyezményt. Az eredeti 

brit javaslatot (miszerint békében a Fekete-tengerről kimenő orosz hadihajók összes 

tonnatartalma nem haladhatta meg a 15.000 tonnát, míg háborúban teljesen szabad a 

ki-és bejutás az összes hatalom hadihajói részére) a szovjetek határozottan ellenezték. 

Amennyiben megvalósul az angol tervezet, a különböző tengereken állomásozó 

szovjet flottákat elvágták volna egymástól. A helyzet megmerevedett Montreux-ben, 

szovjet delegáció a konferencia elhagyásával fenyegetőzött. Végül az angolok 

feladták korábbi álláspontjukat, és létrejött a megegyezés az eredeti orosz 

elképzelések szerint. 

Masirevich szerint az angol engedékenység egyik fő oka az volt, hogy a 

konferencia kudarca esetén Törökország olasz és német mintára erőszakkal 

próbálhatott érvényt szerezni a szorosok remilitarizálásának. Az egyezménnyel a 

tengerszorosok új őrzője Törökország lett, így az angol-török barátság a jövőben 

egyre nagyobb hangsúlyt kaphatott. London számára a konferencia meghiúsulásának 

elkerülése és a jó viszony fenntartása a törökökkel fontosabbnak bizonyult, mint az 

angol-német flottaegyezmény esetleges veszélyeztetése. A magyar követ úgy 

vélekedett, hogy a montreux-i egyezménnyel Anglia nem sokat vesztett, mivel a brit 

támaszpontok révén könnyen meggátolhatta a Dardanellákon át a Földközi-tengerre 

kifutó szovjet hadihajók tevékenységét. Nagy-Britannia hatalmi helyzete olyan erős 

volt ekkor a Mediterráneumban, hogy a földközi-tengeri brit hajóhad számára a 

szovjet tengerészet nem jelenthetett komoly kihívást. "Anglia a küszöbön álló 

egyiptomi védszövetségi szerződés által katonailag teljesen rátette kezét a Szuezi-

csatornára, Gibraltár által uralja a Földközi-tenger nyugati kijáratát, a Földközi-

tengerben bírja Máltát, ilyenné lesz kiépítve Alexandria, Cyprus, úgy, hogy Angliának 

meg lesz a lehetősége arra, hogy egy, a Fekete-tengerből kijövő esetleges ellenséges 

szándékú orosz flottát adott esetben a Földközi-tengerbe palackozzon be."
440
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A török tengerszorosok kérdése kedvelt témájává vált a korabeli magyar 

folyóiratoknak. A Dardanellák és a Boszporusz mindig is neuralgikus pontját 

jelentette a Mediterráneum hatalmi viszonyainak, gyakorlatilag a XVIII. század vége 

óta.
441

 A szorosok 1936-ban megváltoztatott jogállása három szempont miatt tartott 

igényt a magyar közvélemény érdeklődésére. Első helyre kínálkozott a montreux-i 

konferencia precedens-teremtő szerepe, hazánkban úgy tekintettek az első 

világháborúban vesztes Törökország által békés úton elért eredményekre, mint a 

jövőbeni magyar területi revízió jogi megalapozóira. Másodsorban az éppen 

fellendülőben lévő Duna-tengerhajózás miatt volt jelentősége a rendezésnek, hiszen 

Budapestről a levantei vizekre haladó magyar hajók mind útba ejtették a szorosokat. 

Végül meg kell említeni, hogy a montreux-i konferencia lehetővé tette a szovjet 

befolyás szabadabb földközi-tengeri terjeszkedését, így miután Moszkva 

szövetségben volt Párizzsal és Prágával, ez a tény erősen kihathatott a magyar 

külpolitikai mozgástérre. 

E szempontok mind megjelentek Kürthy Sándor Montreux-vel foglalkozó 1936-os 

munkájában. A szakíró úgy vélte, hogy a konferencia nyilvánvalóvá tette, hogy Nagy-

Britannián és Olaszországon kívül most már a szovjetekkel is mint komoly földközi-

tengeri hatalommal kell számolni. Szovjet-Oroszország fekete-tengeri flottája, a 

szerződés feltételeinek betartásával kihajózhatott a beltengerre és Sztálin 

feleleveníthette a cári birodalom külpolitikai és hadicéljait. Moszkva mindezt nem a 

fegyverek erejével, hanem diplomáciai úton érte el. "A Szovjet irányváltoztatása a 

tengerszorosok kérdésében nekik szenzációs sikert hozott: amit a cári Oroszországnak 

az utolsó másfél évszázadban vívott orosz-török háborúk sorozatával sem sikerült 

elérnie, t. i., hogy erőszakkal megnyissák maguknak az utat a tengerszorosokon át és 

kijussanak az Égei-tengerre, azt a Szovjet elérte harc nélkül is, mint Törökország 

szövetségese."
442

 

Anglia kezdetben nem kívánta érdemben módosítani az 1923-as lausanne-i 

békeszerződést és különösen a szovjet hadihajóknak háború esetén való áthaladását 

igyekezett meggátolni. London és Moszkva között a fő ellentét a tengerszorosok 

háború idején történő használata körül alakult ki. A britek végül is meghátráltak a 
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szovjet-török-francia-román álláspont előtt, és teljes egészében Törökország 

belátásától tették függővé, hogy háború idején mely államoknak enged áthaladást a 

szorosokon. Eden szerint a montreux-i egyezmény azért igazán jelentős, mivel 

tárgyalásos úton sikerült elérni egy szerződés felülvizsgálatát, és ez sokkal kedvezőbb 

az összes érdekelt államra nézve, mint a szerződések egyoldalú felmondásának és 

megtagadásának a módszere.
443

 Az angol külügyminiszter itt nyilvánvalóan a Rajna-

vidék remilitarizálására gondolt, hiszen a versailles-i békeszerződést semmibe vevő 

német lépés 1936 tavaszán a háború szélére sodorta Európát. Anglia a németországi 

események mellett a továbbra is feszült földközi-tengeri helyzet miatt mutatott 

rugalmasságot, és revideálta korábbi merev álláspontját a szorosok kérdésében. Azzal, 

hogy Törökország lett a Boszporusz és a Dardanellák legfőbb őrzője, az Ankarával 

szövetséges szovjetek számára megszűnt a Fekete-tenger beltenger jellege, a szovjet 

flotta egy európai válság esetén megjelenhetett a Mediterráneumban. Montreux ezáltal 

rendkívül előnytelenül érintette Sztálin két legfőbb ellenfelét, Olaszországot valamint 

Németországot, és áttételesen a magyar pozíciókat is aláásta.
444

 

1936 első felében még úgy látszott, hogy a szovjet-török barátság továbbra is 

fennmaradhat, a konferenciát követően azonban Ankara inkább Londonhoz 

közeledett. Ezt a változást világította meg Nyiry László, miközben bemutatta a 

fokozatos törökországi angol térnyerést a Montreux óta eltelt egy esztendőben. 

Törökország jelentősége nagyot nőtt a britek szemében, ezt jelezte hogy angol tiszti 

küldöttségek érkeztek az országba azzal a céllal, hogy támaszpont használati jogot 

szerezzenek. Elsődlegesen a királyi légierő kívánt új repülőterekre szert tenni, és 

ezáltal növelni a brit jelenlétet a levantei térségben. A szóba került török települések 

(Szkalanova, Szmirna, Bodrum) úgy helyezkedtek el, hogy fenyegethették az olasz 

kézben lévő Dodekaneszoszt és Itália Fekete-tengerről érkező olajutánpótlását. 

Ugyanakkor hatásosan támadhatták a Dardanellákon át az Égei-tengerre tartó orosz 

flottát, így az angol puhatolózásoknak bizonyos szovjetellenes éle is volt. Nyiry 

szerint ismét felelevenedett a hagyományos angol-orosz ellentét a Mediterráneumban, 

de London pozíciói számára ekkor Olaszország jelentette a veszedelmesebb 

ellenséget.
445
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A török-angol közeledést megkönnyítette, hogy a múltban Oroszország 

törekvéseivel szemben számos alkalommal a szigetország tengeri ereje védte meg az 

Európa "beteg emberének" tartott Törökországot. Az 1930-as évek végén 

gyakorlatilag csak a hagyományos XIX. századi brit külpolitika újult meg, amelynek 

célja a szorosokat őrző törökök támogatása bármelyik nagyhatalommal szemben. "A 

brit külpolitikának száz év óta egyik megdönthetetlen alapelve, hogy a török 

tengerszorosok nem juthatnak Oroszországnak sem a birtokába, sem a befolyása alá, 

mert ezáltal nyomban megnyílnék az út számára a Földközi-tenger felé. Itt találkozott 

mindig az angol és a török hatalom érdeke, s ez magyarázza Törökország évszázados 

angolbarát politikáját."
446

 

Anglia 1936 után azonban nem az oroszok ellenében, hanem elsősorban az 

olaszokkal szemben kívánta biztosítani a tengerszorosokat. A tengelyhatalmak 

balkáni térnyerése, mindenek előtt Albánia 1939 áprilisában bekövetkezett elfoglalása 

Ankarát egy táborba sodorta Londonnal és Párizzsal. Törökország csatlakozása az 

angol-francia irányvonalhoz 1939-re vált nyilvánvalóvá és mindez kifejezetten 

olaszellenes éllel történt.
447

 

 

 

3.6. Törökország és Görögország a mediterrán hatalmi vetélkedés 

árnyékában 

 

A montreux-i egyezmény aláírása után tovább javultak az angol-török 

kapcsolatok. A szorosok új ura Ankara lett, ezzel Törökország stratégiai helyzete 

nagyban felértékelődött. 1936 után mind a brit kormány, mind az Admiralitás 

fontosnak találta a baráti viszony további elmélyítését. 

VIII. Edward király1936 szeptemberi isztambuli látogatása nagyban segítette a két 

ország közeledését.
448

 A török flotta 1936 novemberében a világháború óta először 

hagyta el a hazai vizeket, és elsőként Máltát látogatta meg. Sükrü Okan admirális, a 

török haditengerészet főparancsnoka vezette a tekintélyes méretű flottát (1 cirkáló, 4 

romboló, 5 tengeralattjáró, 1 kísérőhajó), amely felkereste a brit földközi-tengeri 
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hajóhad fő támaszpontját. A brit parancsnok, Sir Dudley Pound tengernagy rendkívül 

szívélyesen fogadta a törököket, üdvözlő beszédében felemlegette a XIX. századi 

angol-török fegyverbarátságot és a montreux-i egyezményt. Reményének adott 

hangot, hogy a flottalátogatás kiindulópontja lesz a két ország közötti barátság új 

reneszánszának.
449

 A szívélyes brit fogadtatás nagy változást jelentett, főleg a korábbi 

hűvös isztambuli angol flottalátogatásokkal összehasonlítva.
450

 

A brit földközi-tengeri flottának jelentős szerep jutott London és Ankara 

viszonyának gyors javulásában. 1937 szeptemberében 2 cirkáló és 3 romboló érkezett 

Isztambulba, így viszonozva a török hadihajók máltai látogatását. A brit tengerészek 

hat napig tartózkodtak a Boszporusz partján, majd meglátogatták a bolgár és román 

kikötőket. A török sajtó hangsúlyozta az angolok meleg fogadtatását, valamint azt a 

tényt, hogy a bolgár és a román kikötőkben lehorgonyzó brit hajók csak magán 

jelleggel érkeztek, míg a törökországi flottalátogatás hivatalos volt.
451

 

Következő alkalommal a Devonshire cirkáló, az Afridi és a Cossack rombolók 

látogattak el a török vizekre. A brit hajóraj Mirhead-Gould tengernagy vezetésével 

1938. szeptember 19-én érkezett meg a Boszporuszhoz. A több naposra tervezett 

tartózkodás azonban 21-én félbeszakadt, mert a Szudéta-válság kiéleződésével az 

Admiralitás visszarendelte a hadihajókat. Olaszország esetleges ellenséges fellépése 

miatt az angol flottamozgósítást Alexandriánál hajtották végre, ezért a Földközi-

tengeren szétszóródott brit hadihajókat azonnal átcsoportosították a levantei vizekre, a 

brit hajókat a török partoktól a Nílus deltájához rendelték.
452

 

Az angol-török barátság megszilárdítását kétségtelenül előnyösen szolgálta a fent 

említett "flottadiplomácia." A Boszporusz és a Dardanellák szabad használata Anglia 

számára nem volt ugyan létkérdés, de egy földközi-tengeri háborúban Olaszország 

utánpótlási vonalainak elvágásában nélkülözhetetlennek tartották a lezárásukat. Az 

említett példák jelzik, hogy az Admiralitás inkább csak jelképes nagyságú erőket 
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küldött a Boszporuszhoz, illetve azon túl. A török kormány által a kereskedelmi 

hajóforgalomról készített jelentés szerint a szorosok fő használója 1937-ben 

Olaszország volt, a második helyen állt Anglia, és az ötödiken a Szovjetunió. 

Érdekesség, hogy ebben az évben összesen 45 darab magyar hajó használta ezt az 

útvonalat, 18.780 tonna vízkiszorítással.
453

 

Nagy-Britannia igyekezett gazdaságilag is ellenőrzése alá vonni Törökországot. 

Erre annál is inkább szükség volt, mert 1936 után Németország gyorsan kiterjesztette 

gazdasági befolyását a Balkán térségében. A szigetország 1938 elejétől kezdve 

fokozott erőfeszítéseket tett, hogy a törököket saját gazdasági függésébe vonja. A brit 

kormány hitelek és tőkebefektetések révén igyekezett a stratégiailag fontos államot 

magához láncolni.
454

 

1938 májusában Anglia 10 millió font értékű kölcsönt adott Ankarának, további 6 

millió fontot a törökök angliai hadianyag-vásárlásokra fordíthattak. A londoni 

követség szerint a tisztán politikai jellegű ügylet elsősorban a németek, másodsorban 

az olaszok ellen irányult. Anglia Törökországot első védelmi vonalnak szánta a 

délkeleti német expanzióval szemben, míg Görögországot leszámítva a többi balkáni 

államot többé-kevésbé elveszett állásnak tekintették.
455

 A 6 millió fontos hadianyag-

beszerzési hitelt az ankarai kormány a haditengerészet fejlesztésére fordíthatta, ezáltal 

a két admiralitás között szorosabbá vált a kapcsolat. Egy török haditengerészeti 

bizottság Said Seman sorhajókapitány vezetésével Angliába utazott a hadihajó-

megrendelések ügyében. Törökország az említett hitel keretében 1 gyorscirkálót, 6 

rombolót és 8 tengeralattjárót rendelt meg angol hajógyárakban.
456

 A brit kormány 

erőfeszítéseket tett Törökország gazdasági-pénzügyi ellenőrzésére, de ugyanakkor 

elhatárolódott a komolyabb politikai vagy katonai szerepvállalástól. A londoni katonai 

attasé szerint a brit hitel célja a német befolyás keresztezése a Közel-Kelet térségében, 

a gazdasági kapcsolatokat csak később tervezték szorosabb politikai együttműködésre 
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változtatni. Az angol-német gazdasági versengés Törökországban egyébként már 

1936-ban megfigyelhető volt, amikor a karabüki vasmű létesítésével kapcsolatban egy 

brit cég 5 millió fontos ajánlatával megelőzte a német Krupp céget.
457

 

A török haditengerészeti megrendelések elnyeréséért különösen éles verseny 

alakult ki London és Berlin között. Az ankarai kormány igyekezett kihasználni ezt a 

helyzetet, és mindkét országtól rendelt hadihajókat. Anglia elsősorban rombolókat 

épített török megrendelésre, míg Németország tengeralattjárókat. A háború kitörése 

meggátolta a szigetországban épített négy romboló leszállítását, így azok csak 1942-

ben, illetve 1945-ben kerültek a török kormány felügyelete alá.
458

 1938-tól a Krupp 

cég által előállított tengeralattjárók fele már törökországi gyárakban épült.
459

 

Az 1930-as évek végén Törökország gazdaságilag inkább Németországhoz, 

politikailag és katonai szempontból pedig Angliához közeledett. Ankara a határozott 

német gazdasági behatolás ellenére 1939 májusában kölcsönös segítségnyújtási 

nyilatkozatot írt alá az angolokkal, és feladta korábbi semlegességét.
460

 A török 

döntés meghozatalában egyértelműen az olaszok albániai agressziója adta a végső 

lökést. Az ankarai követ bizalmas információi szerint az angolok bizonyos 

fenyegetéssel érték el a megállapodást. Feltevése szerint, amennyiben Törökország 

nem hajlandó együttműködni, akkor egy német konfliktus esetén megtörténhetett, 

hogy Anglia Olaszországgal kénytelen egyezkedni, Törökország rovására.
461

 

Valószínű azonban, hogy a török vezetésben 1939 tavaszán már olyan erős volt az 

olasz terjeszkedéstől való félelem, hogy egyáltalán nem volt szükség ilyen jellegű 

diplomáciai nyomásgyakorlásra. 
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Törökország megnyerése háború esetén Anglia és szövetségesei számára a 

tengerszorosok szabad használatát jelentette, míg a tengelyhatalmak szempontjából a 

vízi út lezárulását. A jelentéktelen méretű török flottánál sokkal többet számított, 

hogy a kis-ázsiai kikötők megnyílhattak a brit haditengerészet előtt.
462

 1939 májusától 

ráadásul az angol vezérkar már a tekintélyes török hadsereggel is számolhatott. 

Ekkorra megoldódott a török-francia viszonyt hosszú éveken át mérgező alexandrette-

i szandzsák ügye. A magyar külügyminisztérium és a párizsi magyar követség nagy 

figyelmet szentelt a szandzsák ügyének, illetve az ezzel kapcsolatban megjelent 

kisebbségvédelmi statutumnak. A francia mandátumterületen élő török kisebbséggel 

való bánásmód ugyanis kihatással lehetett a kisantant államokban élő magyarság 

sorsára, a kérdés törökök számára igen kedvező rendezése pedig példát 

szolgáltathatott a magyar revízió békés megvalósításához.
463

 A nagyobb részt török 

lakosságú, Szíria francia mandátumterület részét képező területet a népszuverenitás 

elvét hangoztatva 1938-1939-ben visszaadták Ankarának. Így elhárult minden 

akadály az angol-francia-török együttműködés elöl.
464

 

Az angol-török megegyezés Belgrádban különösen nagy hatást váltott ki, mivel 

1939 májusára már csak Jugoszlávia volt a Balkán szövetség egyetlen olyan tagja, 

amely nem kapott garanciákat a két nyugati demokráciától. A jugoszláv 

külügyminiszter-helyettes szerint az angol-török nyilatkozat létrejöttét Ankara 

részéről elsősorban az olasz terjeszkedéstől való félelem, a szovjet bíztatás és az 

alexandrette-i szandzsák megszerzésének reménye motiválta.
465

 

Törökország mellett egyébként Jugoszláviát is nagyon meglepte és igen 

érzékenyen érintette Albánia olasz megszállása. A tengelyhatalmakkal egyre jobb 

kapcsolatokat kiépítő délszláv állam egyáltalán nem kívánta Anglia és Franciaország 
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oldalán elkötelezni magát, miközben gazdasági téren Németország teljes befolyása alá 

került. A belgrádi magyar követség jelentése szerint 1939 tavaszán a jugoszláv 

vezetés felemás érzelmekkel fogadta az olasz expanzió újabb megnyilvánulását. 

Egyrészt tartott Mussolini további balkáni terjeszkedésétől, másrészt a nyugati 

hatalmakkal való kapcsolattartás megnehezülésével könnyebben tudta igazolni a 

semlegesség fenntartásának további szükségességét. „Az albániai eseményekkel 

kapcsolatban itteni hivatalos körök…igyekeznek az izgatott hangulatot lecsillapítani. 

A közvélemény attól tart, hogy Albánia megszállása folytán az olaszok lezárhatják az 

Adriai-tengert és így bekerítik Jugoszláviát; fél továbbá az itteni egymilliónyi albán 

kisebbségre gyakorolt visszahatástól. Más verzió szerint az Adria lezárása a jugoszláv 

kormánynak annyiból kellemes volna, hogy megkönnyítené számukra a semlegesség 

fenntartását, hivatkozva arra, hogy el vannak vágva a nyugati hatalmakkal való 

összeköttetéstől.”
466

 

A jugoszlávokkal ellentétben a törökök hajlandónak mutatkoztak tovább mélyíteni 

Angliával és Franciaországgal az együttműködést. 1939 nyarán olyan értesüléseket 

szerzett az ankarai követség, miszerint további angol hitelekért, hadianyagért és 

bizonyos iraki olajkoncessziókért cserében Törökország hajlandó 150.000 főnyi 

katonaságot az angol közel-keleti főparancsnokság rendelkezésére bocsátani. A török 

hadsereg bevetésére a Brit Birodalom neuralgikus pontjain, vagyis Egyiptomban és 

Palesztinában került volna sor. A török expedíciós hadsereg átkelése Egyiptomba 

természetesen csak a Royal Navy hajóin, illetve kíséretében történhetett meg. A török 

csapatok átszállítása Kis-Ázsiából Egyiptomba várhatóan újabb komoly feladat elé 

állította az amúgy is leterhelt brit földközi-tengeri flottát. 

A tervezett török segítségnyújtás nem korlátozódott kizárólag a Földközi-tengerre, 

hanem a Balkánon is számoltak a török haderővel. Amennyiben Görögországot a 

tenger vagy Albánia felől olasz támadás érte volna, Ankara és London kötelességének 

érezte az agresszió áldozatának megsegítését. Kevésbé volt egyértelmű Törökország 

helyzete abban az esetben, ha például Németország támadja meg a balkáni államokat. 

Numan török külügyi vezértitkár azt nyilatkozta, hogy a segítségnyújtás Románia 

irányában ebben az esetben is kötelessége Ankarának.
467
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1939 nyarán az európai politikai helyzet folyamatos romlásával párhuzamosan az 

Admiralitás fokozta tevékenységét Törökország megnyerésére. Augusztus elején a 

földközi-tengeri flotta frissen kinevezett parancsnoka, Cunningham tengernagy a 

Warspite csatahajóval és négy rombolóval udvariassági látogatásra érkezett 

Isztambulhoz.
468

 Ezzel egy időben befutott Izmirbe a Malaya csatahajó. Máriássy 

ankarai követ szerint a flottalátogatás sikere minden korábbit felülmúlt: "A földközi-

tengeri angol hadihajók közül két-három úgyszólván minden nyáron el szokott 

látogatni ide. A jelenlegi látogatás azonban az eddigi viziteket úgy jelentőség, mint 

külsőségek tekintetében messze felülmúlta. Célzata a török-angol barátságnak és 

szövetségnek különösen nagyarányú demonstrálása volt."
469

 

Az angol hajóraj fogadására kivonult az egész török flotta, köztük a híres Yavuz (a 

volt német Goeben) csatacirkáló, amely nagy szerepet játszott abban, hogy 

Törökország 1914-ben Németország oldalán lépett háborúba.
470

 Az angol tengernagy 

Ankarába is elutazott, ahol találkozott Iszmet Inönü elnökkel, a török 

külügyminiszterrel és a vezérkari főnökkel. A török admirálisokkal folytatott 

megbeszélések szívélyes hangulatban zajlottak, azonban a szárazföldi haderőnem 

vezetése több biztosítékot és főleg több hadianyagot kért Angliától. Nagy-Britannia 

1939 nyarán nem volt abban a helyzetben, hogy jelentős mennyiségű hadianyaggal és 

pénzzel lássa el a mind többet követelő törököket. Cunninghamnek nem volt 

felhatalmazása konkrét tárgyalásokra, a látogatás tehát nem sok sikert hozott, mivel 

Ankara kérései egyelőre meghaladták a brit erőforrások kereteit. A tényleges 

eredmények hiányától függetlenül az angol-török barátságot lelkesen éltető helyi sajtó 

nagy teret szentelt a demonstratív jellegű látogatásnak. Máriássynak egy fogadáson 

alkalma volt a földközi-tengeri brit flotta főparancsnokával személyesen találkoznia. 
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Cunningham optimistán nyilatkozott az európai problémák békés rendezéséről, és 

reményét fejezte ki, hogy a jövőben nem lesz újabb világháború.
471

  

A tengernagy nem bizonyult jóstehetségnek, mert alig négy hét múlva Anglia 

hadban állt Németországgal. Az utolsó lépés a háborúhoz vezető úton a német-szovjet 

megnemtámadási szerződés megkötése volt.
472

 Az 1939. augusztus 23-án aláírt 

Molotov-Ribbentrop paktum valósággal sokkolta a török közvéleményt. A törökök 

elsősorban a tengerszorosok és Isztambul biztonságát féltették a német-szovjet blokk 

terjeszkedésétől. Ankara helyzete igen kényessé vált, mert az Olaszországgal szemben 

a nyugati hatalmak oldalán vállalt kötelezettségeinek betartása rendkívül 

megnehezült. A korábbi segélynyújtási deklarációk csak egy földközi-tengeri 

konfliktus esetén kötelezték cselekvésre a törököket, vagyis abban az esetben, ha 

Olaszország mint támadó fél lép fel a Mediterráneumban. Az új helyzetben Ankara 

legfőbb kívánsága Róma semlegességének fenntartása volt, mivel ily módon 

kimaradhatott a kibontakozó angol-francia-német-szovjet konfliktusból. A követi 

jelentések alapján Törökország csak Olaszország hadba lépése esetén avatkozott 

volna be, ellenkező esetben megmarad a szigorú semlegesség mellett.
473

 

Miután 1939 szeptemberében Mussolini kinyilvánította a fegyveres 

semlegességet, a török beavatkozás lekerült a napirendről. Anglia katonai gyengesége, 

a Szovjetuniótól való félelem, Franciaország 1940-es összeomlása, valamint a német 

gazdasági befolyás kiterjedése együttesen azt eredményezte, hogy a szövetséges 

hatalmakkal folytatott előrehaladott vezérkari tárgyalások és számos politikai 

deklaráció ellenére Törökország semleges maradt a második világháború éveiben.
474

 

A brit diplomácia az etiópiai háborút követően nem csak Törökországgal alakított 

ki baráti viszonyt, hanem Görögországgal is. Az angol flotta 1936 nyarán nagy 

hadgyakorlatokat tartott a görög partok mentén, a hadihajók emellett udvariassági 

látogatásokat tettek a nagyobb kikötőkben. A Törökország esetében jól bevált 

flottadiplomácia az athéni kormányra is hatással volt. Növelte Nagy-Britannia 
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népszerűségét VIII. Edward korfui és athéni látogatása. Az athéni ideiglenes ügyvivő 

szerint az angol király földközi-tengeri utazásai 1936 augusztusában egyértelműen 

politikai színezetet nyertek, mivel kizárólag olyan országokat látogatott meg, amelyek 

az olaszok elleni szankciók idején Angliával haditengerészeti egyezményt kötöttek.
475

 

A görög közvélemény egyértelműen London oldalán állt, ugyanakkor kimondottan 

örült annak, hogy az angol-olasz válság háború nélkül oldódott meg. Görögország 

ugyan nem kötelezte el magát végérvényesen Anglia mellett, de érdekei 

(Dodekaneszosz, Ciprus) miatt nem lehetett kérdéses, hogy egy földközi-tengeri 

háború esetén melyik oldalra áll.
476

 

A görög közvélemény alapjában ellenzett minden revíziót, mivel tartott Bulgária 

thrákiai ambícióitól, valamint félt Olaszország területi követeléseitől. Nem meglepő, 

hogy minden status quót felrúgni kívánó állammal szemben Athén következetesen 

Anglia oldalára állt. A revízió elítélése elsősorban a közvetlen szomszédoknak szólt, 

míg Magyarországgal szemben a hivatalos körök a harmincas évek második felében 

szimpátiával viseltettek.
477

 

Az 1938-as csehszlovákiai válság nyomán Görögország ismét kinyilvánította, 

hogy Angliát tekinti fő szövetségesének. Az athéni magyar követ értesülései alapján a 

müncheni események alatt a görög kormány felajánlott öt kikötőt (Volosz, Mudrosz, 

Meszara, Navarino, Porto Lagosz) a brit flotta számára. A háború kitörése esetén 

Athén valószínűleg gyorsan feladta volna semlegességét.
478

 A Görögországba 

akkreditált török attasé értesülései szerint az athéni kormány beleegyezett, hogy 

háború esetén az angolok egész Kréta szigetét hadibázisként felhasználhassák.
479

 A 

válság során a görög közvélemény határozottan az angolok pártjára állt, és elítélte a 

tengelyhatalmak törekvéseit. A görög sajtó ekkor már meglehetősen hűvösen 

nyilatkozott Magyarországról, elsősorban Budapest olaszbarátsága miatt.
480
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Görögország külpolitikájának az 1923-as korfui incidens óta alapeleme volt az 

olaszellenesség.
481

 A kis balkáni állam ezer szállal kötődött a Mediterráneum 

meghatározó tengeri hatalmához, Nagy-Britanniához. A görög hajóstársaságok angol 

biztosító társaságoknál biztosították hajóikat, a kereskedők angol bankokba helyezték 

a pénzüket, az uralkodó és az átlagember angolpárti volt. A két ország felhőtlen 

kapcsolatát az sem zavarta meg, hogy a görögök jó ideje nem törlesztették tekintélyes 

adósságaikat. Athénban biztosra vették, hogy egy európai háború esetén Anglia meg 

fogja védelmezni az olasz támadástól a görög partokat.
482

 

Rudnay athéni követ 1939 márciusában elemezte a görög külpolitikai irányvonalat 

meghatározó angol és török kapcsolat jelentőségét: "Görögország tengeri érdekeit 

Olaszország által látja veszélyeztetve (Korfu!). Rendkívül számos szigete, hosszú 

tengerpartja, kis hajóhada lehetetlenné teszi, hogy Görögország egymagában 

megvédje tengerpartjait. Tengerpartjainak védelmét angolbarát politikával akarja 

elérni, amely politika egyben a nagyszámú–a világ minden részében található–görög 

kereskedelmi hajók védelmét is szolgálja. A szárazföldi határok biztonságát a török 

szövetséggel igyekszik elérni. Az Angliával és Törökországgal való barátság a görög 

kormány politikájának sarkköve."
483

 

Az 1939 márciusi prágai német bevonulás után az angol kormány javaslatot tett 

Athénnak, hogy hajlandó Görögország hadianyaggal történő ellátását teljes egészében 

elvállalni. Az athéni követség informátora szerint az ügylet anyagi vonzata két és fél 

millió font körül mozgott. Cserében a görögöknek vállalniuk kellett, hogy a szűk 

Korinthoszi-csatornát kiszélesítik, hogy ily módon a nagyobb brit hadihajók számára 

is használhatóvá váljon.
484

 

Albánia alig három hét múlva bekövetkezett olasz megszállása valóságos pánikot 

okozott Athénban. Olyan híresztelések terjedtek el, hogy az olasz flotta meg akarja 

szállni Korfu szigetét, ahogy azt korábban 1923-ban megtette. 1939 áprilisában a 

görögök arra számítottak, hogy a brit földközi-tengeri hajóhad Mussolini elrettentése 
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céljából felvonul Korfuhoz, ám egyetlen angol hadihajó sem jelent meg az Adriai-

tenger bejáratát őrző stratégiai fontosságú szigetnél. A görög közvélemény nagyon 

pesszimistán figyelte az eseményeket, tartott Korfu olasz okkupációjától, amelyet a 

gyenge görög hajóhad önmagában nem tudott volna megakadályozni. Elterjedtek 

híresztelések, hogy az angol hadihajók befutottak Kréta kikötőibe, de a hír nem 

bizonyult igaznak.
485

 A görögök csalódással tapasztalták a brit földközi-tengeri flotta 

passzivitását. Az angol tengeri hatalomba vetett bizalom ezt követően ugyan még 

megmaradt, de Rudnay szerint ilyen esetek további megismétlődése esetén Nagy-

Britannia egyedülálló befolyása meg fog lazulni Görögországban.
486

 

Az athéni követ ezúttal tévedett, az angol-görög kapcsolatok a garanciák 

megadása után még szorosabbra fonódtak. London mindent elkövetett, hogy egy 

esetleges olasz háborúban Athén a britek oldalán lépjen hadba. Ezt a célt szolgálta az 

angol tőke fokozódó behatolása, illetve a görög hadsereg szükségleteire és a 

kereskedelmi hajópark felújítására szánt két millió font értékű áruhitel.
487

 Az angol 

barátság demonstrálását szolgálta a brit flotta megjelenése 1939 júliusában a görög 

vizeken. A Falironi-öbölben egy repülőgép-hordozó és hat romboló futott be, mialatt 

az athéni ügyvivő nyilvánvalóan túlzó állítása szerint összesen mintegy 140 (!) angol 

hadihajó tartott hadgyakorlatot a görög felségvizeken.
488

 

A brit külpolitika és az Admiralitás az 1936 és 1939 közötti időszakban sikeresen 

biztosította Görögország és Törökország támogatását, vagy legalábbis jóindulatú 

semlegességét egy földközi-tengeri háború esetére. A három ország érdekei 

megegyeztek abban, hogy az olasz és német expanziónak a térségben gátat kell 

szabni. Ankara és Athén csatlakozása a nyugati hatalmak által vezetett blokkhoz 

súlyosan érintette Rómát. A Mediterráneum keleti medencéjében a brit befolyás 

határozottan megerősödött a harmincas évek végén, és az új kelet-afrikai olasz 

birodalomhoz vezető útvonal elvágása könnyebb feladatnak ígérkezett Britannia 

számára, mint 1935-ben. 1939 nyarán a brit tengerészeti vezérkar bizonyos 
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megnyugvással állapíthatta meg, hogy a szuezi útvonalat északról biztosító két 

balkáni ország az angol ügy mellett kötelezte el magát. Más kérdés, hogy a váratlan 

szovjet-német megegyezés és Olaszország semlegességi nyilatkozata együttesen 

olyan helyzetbe hozta Törökországot és Görögországot, amely lehetetlenné tette a két 

állam aktív csatlakozását az angol-francia szövetséghez. 

 

 

3.7. A Közel-Kelet és a kőolaj szerepe a brit védelmi politikában 

 

Az abesszin válság nyomán felértékelődött a Szuezi-csatorna, mivel a vízi út mind 

Angliának, mind Olaszországnak nélkülözhetetlen volt gyarmatbirodalmuk 

fenntartásához. Az olasz veszély növekedésével egyre jobban megnehezült Britannia 

számára a csatorna és a Vörös-tenger hajózásának védelme. Az Egyiptomban 

állomásozó csapatok biztonságos utánpótlásának érdekében az angolok hozzáláttak a 

Perzsa-öböl és a Földközi-tenger közötti vasutak és közutak tervezéséhez. A Haifa-

Bagdad és a Haifa-Akaba közút, valamint a Palesztina-Egyiptom vasút 

helyettesíthette a Szuezi-csatornát, amennyiben azt ellenséges támadás lezárta a 

hajóforgalom elől.
489

 A terepfelmérések és az építkezések valóban megindultak 1936-

tól kezdve, de a háború kitöréséig Irak és Palesztina között csak egy nagyon rossz 

minőségű, állandóan nem használható sivatagi útvonalat sikerült átadni. 

Az Indiába vezető útvonal zavartalan használata megkövetelte, hogy a brit uralom 

vagy befolyás alatt álló közel-keleti országokban (Egyiptom, Palesztina, 

Transzjordánia, Irak, Aden, Ciprus) a lehető legkisebb anyagi áldozatokkal biztosítsák 

a szigetország fennhatóságát. A haditechnika fejlődése lehetővé tette, hogy a két 

világháború között a királyi légierő vegye át a legfőbb rendőri szerepet a térségben. A 

XIX. században elsősorban a Royal Navyre hárult ez a feladat, 1918 után azonban a 

légierő sokkal olcsóbban tudta megoldani a nagy kiterjedésű területek ellenőrzését. A 

légi ellenőrzés hatékonyságát jól jellemezte az a tény, hogy 1920 és 1937 között nagy 

sikerrel alkalmazott közel-keleti "rendőri szolgálat" brit részről mindössze 11 halottat 

és 14 sebesültet követelt.
490
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A légi közlekedés szempontjából a Közel-Kelet fokozódó jelentőséggel bírt. Itt 

találkoztak a Brit Birodalom legfontosabb polgári légi útvonalai, az Imperial Airways 

repülőgépei rendszeresen használták Kairó, Alexandria, Ciprus, Bagdad repülőtereit. 

Egyiptom egyfajta légi csomópontját alkotta a birodalomnak, Kairótól ágaztak el a 

keletre, Indiába és Ausztráliába, valamint dél felé, Fokváros irányába tartó légi 

útvonalak. A polgári légi forgalom fejlődése a térségben rendkívül gyors volt, 1922-

ben nyílt meg a Kairó-Bagdad, 1926-ban a Kairó-Karachi, 1933-ban a Karachi-

Szingapúr járat, 1934-től rendszeres összeköttetés jött létre London és Ausztrália 

között Egyiptomon keresztül. Az abesszíniai konfliktus hatására a Franciaországon és 

Olaszországon át haladó polgári légi útvonalak helyett az Imperial Airways terveket 

készített a kizárólag brit felségterületeket használó London-Gibraltár-Málta-Egyiptom 

forgalom kialakítására.
491

 Az olasz fenyegetéssel szemben megerősítették a Royal Air 

Force közel-keleti és földközi-tengeri állományát és új légi támaszpontokat építettek. 

A légierő fejlesztése elsődlegesen azt a célt szolgálta, hogy a megnövekedett olasz 

veszéllyel szemben biztosítsa az indiai útvonalat, a közel-keleti olajmezőket, emellett 

legalább részben tehermentesítse a királyi haditengerészetet a Földközi-tenger 

védelmében. 

Az olasz-etióp háború során különösen nagy szerephez jutott a kőolaj, az olasz 

agresszió megállításában az olajszankció hatásos fegyvernek bizonyulhatott. E 

folyékony üzemanyag hiányában egy modern gazdasággal rendelkező állam képtelen 

volt a termelés szintjét fenntartani, a hadsereg, a légierő és a hadiflotta sem létezhetett 

olaj nélkül. A kőolajellátás szempontjából mindhárom mediterrán nagyhatalom 

gyakorlatilag teljes egészében behozatalra szorult, azonban Nagy-Britannia és 

Franciaország olyan földrajzi fekvéssel bírt, amely lehetővé tette az amerikai 

(Egyesült Államok, Mexikó, Venezuela) olaj szállítását az Atlanti-óceánon át, vagyis 

az olasz flottától nem fenyegetett vizeken keresztül. Ezzel szemben Itália behozatala 

kizárólag a Földközi-tenger szűk átjáróin, vagyis a Gibraltári-szoroson, a 

Dardanellákon, és a Szuezi-csatornán át zajlott. Nem kérdéses, hogy a túlerőben lévő 

szövetséges angol-francia flotta könnyen elzárhatta Mussolini üzemanyag-

utánpótlását és így lehetetlenné tehette az afrikai háború folytatását. 

A kortárs magyar szakírók is felismerték, hogy az olaj egyre inkább meghatározó 

szerephez jutott a nemzetközi porondon. Erre utal, hogy számos tanulmány jelent meg 
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a harmincas években, amelyek részben vagy teljes egészében az olaj térhódításával 

foglalkoztak.
492

 Közülük kiemelkedett Parragi György könyve, részletességével és 

adatgazdagságával.
493

 Történeti visszatekintése során a szerző hangsúlyozta, hogy az 

angolok már a század elején megérezték, hogy a jövő háborúiban az olaj 

kulcsszerepet fog játszani. Churchill 1913-ban így nyilatkozott növekvő jelentőségű 

nyersanyagról: "A szükséges olajat lehetőség szerint brit ellenőrzés vagy 

protektorátus alatt álló területekről kell beszerezni, mégpedig olyan tengeri utakon, 

amelyek biztonságát flottánk a legkönnyebben védheti meg."
494

 

Bár még az 1930-as években is voltak olyan kezdeményezések, mely szerint a 

flotta hadihajóit vissza kell állítani az olajtüzelésről a szénre, az Admiralitás azonban 

mereven elzárkózott a tervtől. Az olajfűtés előnyei annyira nyilvánvalóak voltak, 

hogy a királyi haditengerészet vezetői az átállítás gondolatát egyenesen végzetesnek 

tartották.
495

 A brit földközi-tengeri flotta üzemanyag-ellátásában nyilvánvalóan a 

földrajzilag legközelebbi közel-keleti olaj jöhetett számításba. A közel-keleti brit 

terjeszkedés egyik fő motiválója éppen a térség hatalmas kőolajkincse volt. E 

sivatagos területen a XX. század első két évtizedében Anglia Törökország rovására 

nagymértékben kiterjesztette befolyását, az iraki mandátum megszerzése nagyon 

gazdag lelőhelyeket juttatott angol uralom alá. A brit cégek gyakorlatilag uralták a 

közel-keleti kitermelést, mellettük eltörpültek jelentőségben az amerikai és francia 

olajtársaságok. A nyersanyag elszállítása sem okozott problémát, egészen addig, amíg 

a Royal Navy szilárdan uralta a Földközi-tengert. 

Az első világháború óta a hadiflotta mellett a brit kereskedelmi flotta hajóinak 

nagy része is áttért a széntüzelésről az olajra. Anglia számára a legfontosabb háborús 

nyersanyaggá lépett elő a kőolaj, hiszen nélküle megbénultak volna az ország 

ellátásában életbevágóan fontos tengeri hajózóútvonalak. Nem meglepő, hogy 1937-
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ben Nagy-Britannia rendelkezett a legnagyobb tanker-flottával, összesen 344 (a 

domíniumokkal együtt 454!) hajóval, vagyis a világ összes tankhajójának 29 

százaléka használta a brit lobogót.
496

 

A Brit Birodalom önmagában nem rendelkezett jelentős készletekkel, 1936-ban a 

burmai, borneói és trinidadi mezők a világ olajtermelésének alig 1,8 százalékát adták. 

A szigetország ellátásához nélkülözhetetlen szállítmányok elsősorban az Egyesült 

Államokból, Holland Indiából, Iránból és Irakból származtak. Ettől függetlenül az 

olajtermelésben Anglia mégis vezető szerepet játszott, mivel két óriáscég, az Anglo-

Iranian (a későbbi British Petrol) és a Royal Dutch Shell szilárdan a brit tőke 

ellenőrzése alatt állt. Irán gyakorlatilag teljesen az előbb említett nagy angol olajcég 

nyomasztó befolyása alá került, a kiterjedt bányászati koncessziók majdnem az egész 

országot lefedték.
497

 Az 1930-as években az angol érdekeltségű cégek szinte 

monopolizálták a közel-keleti mezőket, az itt zajló kitermelés 80 %-át felügyelte 

Anglia. A Brit Birodalom a világtermelés egyhatoda mellett ellenőrzése alatt tartotta a 

korabeli ismert készletek háromnegyedét.
498

 

Az első világháborútól kezdve az ásványkincs hatalmi tényezővé vált, nem 

véletlenül jelentette ki Fisher admirális, az Admiralitás első tengerészeti lordja, hogy 

az olajuralom egyenlő a világuralommal. Major Miklós 1936-os tanulmánya felhívta a 

figyelmet arra a tényre, hogy az angolok által a Közel-Keleten kialakított monopólium 

az Egyesült Államokban ellenérzést váltott ki, ezért nem voltak hajlandók csatlakozni 

az amerikaiak az olaszellenes szankcióhoz. Miután Washington a világ legnagyobb 

kitermelője volt, Nagy-Britannia az amerikai támogatás hiányában az olajszankció 

bevezetése esetén sem kényszeríthette térdre Olaszországot.
499

 

Anglia a Szuezi-csatorna biztonsága mellett elsősorban az olajutánpótlás 

zavartalan fenntartása miatt ragaszkodott a Közel-Keleten kiépített hatalmi 

rendszeréhez. Nagy-Britannia olajellátásának biztosítása tovább növelte a Szuezi-

csatorna fontosságát, nem meglepő, hogy Egyiptom továbbra is meghatározó eleme 

maradt a brit földközi-tengeri politikának. A vízi út veszélyeztetettsége miatt 

felmerült egy másik, a réginél 55 kilométerrel hosszabb csatorna kiásásának a 

gondolata a palesztinai Gáza és az Akabai-öböl között. Az alternatív útvonal 
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megépítése technikailag és anyagilag (egy korabeli magyar forrás 10 milliárd pengőre 

becsülte a felmerülő költségeket) olyan megterhelést jelentett, hogy a tervről 

viszonylag hamar lemondtak.
500

 

A Szuezi-csatornáról írt legkiválóbb korabeli munka Major Miklóstól származott. 

A szerző rövid történeti összefoglalás után számsorokkal bizonyította Szuez 

kimagasló jelentőségét az Európa és Ázsia közötti forgalomban. A vízi út a London-

Szingapúr távolságot 7.132 kilométerrel és 18 nappal rövidítette meg a Jóreménység 

fokát megkerülő hagyományos útvonallal szemben, London-Bombay viszonylatban a 

megtakarítás 9.039 kilométer és 43 nap volt. Nem véletlen, hogy Anglia vezető 

szerepet játszott a forgalomban, 1870 és 1934 között soha nem csökkent az angol 

részesedés 50 százalék alá. 1935-ben történt meg először, hogy a brit lobogó alatt 

közlekedő hajók aránya csak 48 százalékot tett ki. Ez az aránycsökkenés egyrészt 

Olaszország növekvő afrikai, főleg katonai természetű szállításai miatt következett be, 

másrészt sok brit kereskedelmi hajó a háborús feszültségre hivatkozva inkább a 

Jóreménység fokát megkerülő biztonságosabb útvonalat választotta. Az etiópiai 

háborúnak köszönhetően 1936-ra Itália Anglia után a csatorna második legfontosabb 

használójává vált. A vízi út második használója 1935-ben még Németország volt 10 

%-os részesedéssel, őt követte Hollandia 8, Olaszország 7, Franciaország 6, Norvégia 

5 és Japán 4 %-al. Érdekes, hogy ekkor az Egyesült Államok még csak 2 %-al 

részesedett a forgalomból.
501

 A nagy gazdasági válság nyomán kialakult visszaesés 

után az 1930-as évek közepén a forgalom magához tért, és majdnem elérte az 1929-es 

szintet. A csatorna használatában egyértelműen Brit India volt leginkább érdekelt, 

mivel az összes szállított árú több mint negyede innen származott vagy ide érkezett. A 

Közel-Kelet (Perzsa-öböl és a Vörös-tenger partvidéke) a kőolajnak köszönhetően 

ekkor már több mint egyötödét adta az összes áthaladó árumennyiségnek.
502

 A 

csatorna teljes forgalmáról az alábbi táblázat ad bővebb felvilágosítást. 
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9. táblázat. A Szuezi-csatorna forgalma 

1870 és 1935 között. Forrás: MAJOR i. 

m. 175.o.
503

 

 

Év Mindkét irányban 

áthaladt hajók száma 

Az áthaladt hajók nettó 

regisztertonna tartalma 

Angol részesedés a 

regisztertonna tartalomból  

1870 486 437.000 40 % 

1880 2.026 4.345.000 80 % 

1890 3.389 6.890.000 79 % 

1900 3.441 9.738.000 58 % 

1910 4.533 16.582.000 63 % 

1920 4.009 17.575.000 62 % 

1929 6.274 33.466.000 53 % 

1932 5.032 28.340.000 54 % 

1933 5.423 30.677.000 52 % 

1934 5.663 31.751.000 51 % 

1935 5.992 32.811.000 48 % 

 

A gazdasági hasznosság mellett a vízi út megnövekedett katonai szerepkörrel is 

bírt, mind Nagy-Britannia, mind Olaszország számára. A két ország közötti konfliktus 

egyik kulcskérdése volt a csatorna szabad használata, lezárása Mussolini és Eden 

egybehangzó véleménye szerint azonnali háborúhoz vezethetett. Major feltételezése 

szerint a csatorna esetleges brit lezárása miatt állították le az Etiópiában küzdő 

csapataikat az olaszok és ezért húzódott el az ország meghódítása. Az olasz 

hadvezetőség tehát egészen addig kivárt az etióp háború befejezésével, amíg biztossá 
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nem vált, hogy Anglia nem folyamodik a lezárás eszközéhez.
504

 A valóság persze 

másként festett, a gyengén felszerelt és rosszul vezetett olasz gyarmati hadsereg 

egyszerűen nem volt képes legyűrni az etióp ellenállást, és sokáig nem tudott 

megbirkózni a nehéz tereppel. 

A növekvő olasz veszély hatására a földközi-tengeri brit jelenlét súlypontja 

Máltáról a keleti medencébe tevődött át, így nyújtva hatékonyabb védelmet a Szuezi-

csatornának. Az Egyiptomban és a környező területeken (Palesztina, Ciprus) kiépített 

új támaszpontok voltak hivatva elrettenteni Mussolinit a további afrikai és közel-

keleti terjeszkedéstől. Ezt a célt szolgálta az átmeneti enyhülés Kairó és London 

kapcsolataiban és az angol-egyiptomi szövetségi szerződés. Egyiptom volt az északi 

végpontja a Kairótól Fokvárosig terjedő összefüggő brit gyarmati és befolyási 

területeknek, e tengelyt fenyegette átvágással az olaszok Líbiából, illetve délről, a 

meghódított Etiópiából kiinduló terjeszkedése. Az olasz és az angol expanzió 

ütközőpontjává tehát Egyiptom és déli szomszédja, Szudán vált. Olaszországgal 

szemben a csatorna és Egyiptom megfelelő védelme képezte továbbra is a brit 

földközi-tengeri politika egyik alapelemét, emiatt csoportosították át az angol flottát 

számos alkalommal a keleti medencébe. Churchill már 1936-ban hangsúlyozta e 

levantei térség jelentőségét: "Anglia fölényét légi, tengeri és szárazföldi haderők 

helyes csoportosítása útján mindenképpen fenn kell tartani, nemcsak a Földközi-

tengeren, hanem különösképpen Egyiptom és a Szuezi-csatorna védelmére."
505

 

Major kiemelte, hogy a Brit Birodalom számára létezett egy alternatív, Afrikát 

megkerülő útvonal India felé. Ennek használata békeidőben kétségtelenül gazdasági 

hátrányokkal járt, azonban háború esetén, egy ellenséges Olaszországgal szemben 

biztonságos közlekedési lehetőséget nyújtott a keleti angol gyarmatok és domíniumok 

felé. A Földközi-tenger átmeneti feladásának gondolata nem volt új a brit tengeri 

politika irányítói számára. Amikor 1914 és 1918 között a német és osztrák-magyar 

tengeralattjárók megtizedelték a kereskedelmi hajózást a Földközi-tengeren, az antant 

elterelte a polgári forgalmat a Jóreménység fokához.
506

 Az első világháborús példát 

szem előtt tartva a dél-afrikai Simonstown, az Indiai-óceánon pedig Mauritius és a 

Seychelles-szigetek neve merült fel, mint az alternatív útvonal védelmére kijelölt 

                                                 
504

 MAJOR i. m. 184.o. 
 

505
 MAJOR i. m. 182.o. 

506
 A központi hatalmak tengeralattjárói az első világháború éveiben a Földközi-tengeren 1469 hajót 

süllyesztettek el összesen 3.280.000 bruttóregisztertonnával. A német és osztrák-magyar 

tengeralattjárók összes vesztesége ezzel szemben 22 hajó volt. MAJOR i. m. 189.o. 



 188 

lehetséges támaszpont. A kelet-indiai flotta tervezett megerősítése és a bázishálózat 

kiépítése a Vasco da Gama által felderített vizeken egyértelműen arra utalt, hogy egy 

olaszokkal vívott háború esetén az Admiralitás az első világháborúban már bevált 

módszert követve szándékozott elterelni a Mediterráneum hajózását Afrika déli 

csücskéhez.
507

 

Az angol Hector Bywatertől megjelent cikket idézett tanulmányában Máthé Elek 

publicista, amelyben a hagyományos, Jóreménység fokát megkerülő útvonal előnyeit 

taglalta.
508

 Afrika megkerülése csak kellemetlenséggel és időveszteséggel járt volna, 

de nem jelenthetett végzetes veszteséget a Brit Birodalom számára. Amennyiben az 

angolok visszatérnek a Szuezi-csatorna megnyitása előtt használt útvonalhoz, akkor 

elkerülhetővé válhatott a földközi-tengeri konfliktus az olasz imperializmussal. A 

Magyar Szemle munkatársa szerint az angol-olasz feszültség egyébként sem 

maradhatott fenn sokáig, hiszen a két ország közötti jó viszony hosszú időn keresztül 

az európai nagyhatalmi politika egyik legrégibb hagyományát képezte. A földközi-

tengeri feszültséget csak átmeneti jelenségnek tartotta, amely igazi érdekellentét 

hiányában tárgyalásos úton viszonylag könnyen rendezhető.
509

 

Anglia azonban nem kívánta feladni a Földköz-tengert, ezért kezdeményezett 

London új katonai-politikai rendezést célzó tárgyalásokat Egyiptommal.
510

 A két 

ország közeledését sokáig gátolta, hogy a függetlenség 1922-es elnyerése ellenére brit 

csapatok állomásoztak az ország területén, az európai kisebbségek továbbra is 

mentesek maradtak az egyiptomi bíróságok joghatósága alól. Emellett Szudán 

kérdésében sem teljesült az arab nacionalisták célkitűzése, a területet nem sikerült 

Egyiptomhoz csatolni, sőt az angolok gyakorlatilag sajátként kezelték az Etiópiától 

északnyugatra lévő gyarmatot. Az egyiptomi-angol tárgyalásokat több alkalommal 

felújították 1924 és 1936 között, de az álláspontok nem sokat közeledtek 

egymáshoz.
511

 A Szuezi-csatorna biztonságát féltő brit kormányok nem tettek 

érdemleges engedményt a harcos arab nacionalisták számára, mivel érezték, hogy a 
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Nílus völgyének és a deltának a kiürítése automatikusan védhetetlenné teszi a 

nagyforgalmú vízi út mentén kiépített katonai bázisokat. 

1935 őszétől már mutatkoztak jelei a két ország közötti rossz viszony 

enyhülésének. Annak ellenére, hogy az Egyiptomban állomásozó brit fegyveres erők 

létszáma néhány hónap alatt többszörösére emelkedett (az etióp válság alatt csak 

Alexandriában mintegy 15.000 matróz és haditengerészeti alkalmazott tartózkodott), 

nem törtek ki a korábbi évekre jellemző idegenellenes zavargások. Az 1936 tavaszán 

meginduló angol-egyiptomi tárgyalásokról részletesen beszámoltak az egyiptomi 

magyar külképviseletek vezetői. A kairói ideiglenes ügyvivő szerint Anglia fő 

célkitűzése a megbeszélések során az volt, hogy megfelelő tengerészeti bázishoz 

jusson Egyiptom mediterrán partvidékén, és ebből a szempontból nyilvánvalóan csak 

Alexandria jöhetett számításba.
512

 A legkényesebb téma az egyiptomiakat 1882 óta 

irritáló brit katonai jelenlét volt. A kairói ügyvivő szerint a britek semmilyen 

körülmények között nem vonulnak ki az országból, mivel az Indiába vezető útvonal 

létfontosságú számukra. Az egyiptomiakkal tárgyaló angol delegáció tagjaként 

tevékenykedett Sir William Fisher admirális, a földközi-tengeri flotta főparancsnoka. 

Fisher személyes részvétele a tárgyalásokon jelezte, hogy az Admiralitás milyen 

fontosnak találta a Szuezi-csatorna védelmének hosszú távra szóló biztosítását.
513

 

Az angol-egyiptomi szövetségi szerződést végül 1936 augusztusában írták alá. Az 

egyezmény szerint Kairót négy, Alexandriát nyolc éven belül ki kellett Londonnak 

ürítenie, így a Királyi Haditengerészet csak 1944 augusztusáig használhatta korlátozás 

nélkül a kikötővárost. A tartósan használható alexandriai tengerészeti támaszpont 

megteremtése tehát nem sikerült, amint azt Páthy főkonzul is megállapította: "A 

jelenlegi szerződésben egyáltalán nem esik szó arról, hogy Anglia Egyiptomban 

állandó hadihajóbázist létesít, jóllehet a tárgyalások elején az az általános vélemény 

alakult ki, miszerint Anglia Alexandriát szemelte volna ki új Földközi-tengeri 

bázisául."
514

 

A szövetségi egyezmény értelmében a királyi haditengerészet jogot nyert 

Alexandria nyolc évig tartó korlátlan használatára. Ez a kitétel azért volt jelentős, 
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mivel csak a nagy egyiptomi kikötőváros tudta Máltát megfelelően pótolni, így az 

olasz bombázóktól védettebb Alexandria nagy szerepet kapott a brit védelmi 

tervezésben. Alexandria azonban nem válhatott hosszú távon a brit földközi-tengeri 

flotta fő támaszpontjává, és a rövid időre szóló engedély eleve lehetetlenné tette a 

nagyszabású kikötői beruházásokat. 

A brit katonai jelenlét 1936-ot követően szilárd volt Egyiptomban, noha Mussolini 

jelentős számbeli fölényben lévő hadsereget állomásoztatott a szomszédos Líbiában. 

Az angolok elvileg támaszkodhattak az egyiptomi hadseregre, a szövetségi szerződés 

megkötését követően a két ország katonai kapcsolatai szorosabbra fonódtak. A régi 

rossz emlékek miatt természetesen a közeledés csak fokozatosan történhetett meg.
515

 

Az angolok bizalmatlanok voltak Faruk királlyal szemben, részben mert az egyiptomi 

kormány nem teljesítette maradéktalanul az 1936-os egyezmény rendelkezéseit, 

részben az uralkodó állítólagos olaszbarátsága miatt. Jellemző, hogy az egyiptomi és 

az angol hadsereg első közös hadgyakorlatára csak 1939 februárjában került sor. A 

brit hadsereg vezérkari főnöke, Gort tábornok személyesen vett részt a 

hadgyakorlaton, amelynek fő célja a Szuezi-csatorna védelmének biztosítása volt.
516

 

Bár Mussolini tekintélyes erőket csoportosított át Líbiába, az itt állomásozó olasz 

hadsereg stratégiai helyzete igen nehéz volt. Keletről az angol és az egyiptomi, 

nyugatról a francia hadsereg közé ékelt olasz csapatoknak számbeli fölényük ellenére 

nem sok esélye lehetett sikeres hadműveletek indítására. 1939 tavaszán az egyiptomi 

külügyminiszter reménytelennek látta Itália helyzetét Észak-Afrikában, amint az a 

kairói magyar külképviselet szigorúan bizalmas táviratából kiderült: „A 

külügyminiszter kifejezte továbbá nézetét, hogy az afrikai francia-angol katonai 

erősítések oly mérvűek, melyek minden olasz katonai akció sikerét már eleve kizárják; 

Tunisz elleni esetleges  támadás azonnali következménye innen jövő hátbatámadás, 

ugyanez áll ellenkező esetre.”
517

 

Az egyiptomi-angol viszony normalizálása csak részben enyhítette a britek 

mediterráneumi problémáit. 1936 és 1939 között a Földközi-tenger keleti és középső 
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medencéjében komoly aggodalomra adott okot a máltai és a palesztínai helyzet. Málta 

ugyan továbbra is a földközi-tengeri flotta fő békebeli támaszpontjaként funkcionált, 

háborús válsághelyzetekben azonban elkerülhetetlenné vált a kiürítése. A sziget 

biztonságát egyébként nem csak a közeli szicíliai repülőterek veszélyeztették, hanem 

az intenzív olasz propaganda és a növekvő fasiszta befolyás is. Az olasz nyelv 

használata igen elterjedt Máltán, a lakosság bizonyos része szimpatizált Mussolinivel. 

Az olasz nyelv hivatalossá tétele érdekében folytatott, Itáliából támogatott mozgalom 

komoly súrlódásokat okozott a sziget lakossága és a brit vezetés között.
518

 A növekvő 

olasz agitáció hatására a sziget kormányzója 1936. augusztus 12-én visszavonta a 

helyi alkotmányt és megszüntette az önkormányzatot.
519

 

Az erélyes fellépés a földközi-tengeri flotta hatékonyabb védelmét szolgálta. Az 

ideges brit reagálás érthető, mivel a szigettől délre lévő líbiai partvidéken Mussolini 

hadereje rendszeresen nagy tengeri hadgyakorlatokat tartott. A római követ szerint a 

líbiai repülőterek, és a hadikikötők (Tripoli, Tobruk) azzal a céllal épültek, hogy a 

Máltán át Indiába vezető útvonalat az olaszok könnyebben elvághassák. Az észak-

afrikai támaszpontok alig hat órányi hajóútra helyezkedtek el Máltától, míg Szicília 

támaszpontjairól még gyorsabban lehetett csapást mérni a brit birodalmi "artériára."
520

 

Málta biztonsági problémáit az adott körülmények között nem lehetett megoldani, 

sem a légvédelmet, sem a lőszerutánpótlást nem sikerült megfelelő szintre fejleszteni. 

Nem meglepő, hogy 1935 és 1940 között, az egymást követő európai válságok során 

öt alkalommal kényszerült a királyi haditengerészet kiüríteni a szigetet.
521

 Málta a 

második világháború során nem tudott elsőosztályú tengerészeti támaszpontként 

működni, de a könnyű brit hadihajók (cirkálók, rombolók, tengeralattjárók) bázisaként 

nagyon fontos szerepet játszott a tengelyhatalmak afrikai ellátási vonalainak 

szétzilálásában. 

Palesztína kérdése különösen sok zavart keltett az angol védelmi politikában, a 

stratégiailag értékes országban 1936 és 1939 között lezajló arab felkelés alapjaiban 
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fenyegette Britannia közel-keleti befolyását.
522

 Eöttevényi Olivér, a Magyar Külügyi 

Társaság igazgatója, majd ügyvezető elnöke szerint Palesztína megoldhatatlannak 

tűnő problémáját az angolok az olaj miatt próbálták minél előbb elrendezni. A 

palesztin-zsidó viszályban azért igyekeztek kielégíteni az arabokat, mert a többi arab 

állam jóindulatára feltétlen szükségük volt a közel-keleti olaj kitermelése és 

elszállítása során.
523

 Az arab monarchiák megnyerése az elmérgesedett olasz-angol 

viszony miatt is fontossá vált. Olaszország etiópiai sikere után fokozódott Palesztína 

legfontosabb kikötőjének, Haifának a jelentősége. A Royal Dutch Shell által felépített 

üzemanyagtartályok és az iraki mezőkről érkező olajvezeték a királyi haditengerészet 

számára a Szuezi-csatornától független üzemanyag-ellátást biztosítottak. A 

kikötőváros az 1930-as években a birodalmi légi forgalom egyik jelentős állomásává 

is vált.
524

 

Az angol közel-keleti pozíciók szempontjából rendkívül fontos mandátumterület 

problémáját 1937-ben az angolok egy felosztási tervezettel igyekeztek megoldani. E 

szerint egy arab, egy zsidó és egy angol igazgatású területre osztották volna fel 

Palesztinát. Marosy Ferenc, a londoni ideiglenes ügyvivő úgy értesült, hogy a 

felosztási terv létrejöttében az Admiralitás aktív szerepet vállalt. A meglepő 

információ magyarázataként két szempont jöhetett számításba. Egyrészt a felosztással 

Anglia megszabadulhatott egy igen költséges és terhes katonai kötelezettségtől, 

másrészt Haifa megtartásával a szigetország véglegesen berendezkedhetett a földközi-

tenger keleti medencéjének e stratégiailag különösen értékes pontján.
525

 A felosztási 

terv a palesztinok ellenállásán megbukott, és a britek maguk sem ragaszkodtak a 

megvalósításához, mivel a világháború előestéjén nem akarták ellenségükké tenni az 

arab világot. 1939 nyarára Anglia az araboknak tett engedményekkel (a zsidó 
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bevándorlás radikális csökkentésével) ideiglenesen lecsillapította a mandátumterület 

lakosságát, így sikerült biztosítani Palesztina zavartalan uralmát a háborús 

esztendőkre. 

 

 

 

 

3.8. A spanyol polgárháború megítélése a magyar külügyi jelentésekben 

 

A Földközi-tenger keleti medencéjében Anglia nyomasztó tengerészeti és 

stratégiai fölénnyel rendelkezett a harmincas évek második felében, így gyakorlatilag 

lehetetlenné tette az olasz terjeszkedést a Levante irányában. A nyugati medencében  

1936 júliusában kirobbanó spanyol polgárháború alkalmat szolgáltatott Mussolininek 

a beavatkozásra, és egyben megcsillant a lehetőség az olasz flotta atlanti-óceáni 

kijutására. A nemzeti erők komoly segítséget kaptak Rómától és Berlintől, a spanyol 

területen megjelenő olasz önkéntesek veszélyeztették a földközi-tengeri status quót. 

Az olasz sajtó igen nagy teret szentelt a konfliktusnak, és több ízben tiltakozott az 

ellen az angol-francia kísérlet ellen, hogy a spanyol kérdést a földközi-tengeri 

probléma tengelyébe helyezze.
526

 Az olasz külügyek vezetője, Ciano gróf ismételten 

tagadta, hogy Itáliának expanzív törekvései lennének, kihasználva a spanyol 

polgárháború során a nemzeti erőknek nyújtott támogatást. 1937 júliusában Villani 

Frigyes római magyar követ személyesen találkozott Cianóval, a tárgyalást leíró rövid 

számjeltávirat szerint Róma csak ideológiai alapon kívánt beavatkozni. „Olaszország 

a spanyol kérdést kizárólag a bolsevizmus elleni küzdelem szempontjából fogja fel és 

távol áll attól, hogy a nemzetiek segítségével a földközi-tengei pozícióját kívánná 
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megerősíteni, amit (Ciano) azzal támasztott alá, hogy gentlemen agreement-t kötött 

Angolországgal.”
527

 

A valóság kissé más volt, a spanyolországi eseményeket kihasználva Olaszország 

egy olyan térségben kívánta megváltoztatni az európai status quót, ahol Anglia 

eredendően kevés támaszponttal rendelkezett. 1935 után az olasz kihívással szemben 

az angol légierő fejlesztésének súlypontja elsődlegesen a Földközi-tenger keleti 

medencéjére esett, a nyugati medencében egyedül Gibraltár jöhetett számításba mint 

brit felségterület. Gibraltár védelmi pozícióját nehezítette, hogy csak nagy nehézségek 

árán, a tenger feltöltésével lehetett megfelelő kifutópályát építeni. A "Szikla" mellett 

kiépített tengeri-légi támaszpont biztonsága egyértelműen Spanyolország jóindulatától 

fügött, hiszen a brit gyarmat egész területét északról könnyen tűz alá lehetett venni. A 

támaszpont megoldatlan védelmi problémái a spanyol polgárháború alatt újra a 

nemzetközi és a hazai közvélemény érdeklődésének középpontjába kerültek. 

A magyar külügyi vezetés egyértelműen a Franco vezette nemzeti erőkkel 

szimpatizált, és helyeselte az olasz beavatkozást. Nagyszerűen jellemzi a spanyol 

kérdésben a két ország között mutatkozó összhangot, hogy amikor kitörtek a harcok, a 

madridi magyar külképviselet szükség esetén történő evakuálását az olasz hadiflotta 

azonnal hajlandó volt elvállalni. A tengeren át, Alicantéból történő kimenekítésre 

végül nem került sor, azonban Róma gesztusa jelezte az olasz-magyar kapcsolatok 

erősségét.
528

 

A magyar közvéleménnyel ellentétben a brit határozottan elítélte a külső 

beavatkozást, a vezérkar, az Admiralitás és a konzervatív körök ugyanakkor Franco 

sikerét várták. A brit tengernagyok számára nem az általuk egyértelműen 

szimpatikusabb félnek tartott Franco győzelme volt a lényeges, hanem a polgárháború 

mielőbbi befejezése, mivel a konfliktus számos angol hadihajót kötött le a spanyol 

partoknál. Az angol magatartást befolyásolták az üzleti körök is, mivel Spanyolország 

újjáépítése során a City kölcsöneivel csökkenteni lehetett a fokozódó hispániai olasz-

német befolyást.
529
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A britek tartottak a tengelyhatalmak térnyerésétől éppúgy, mint a szovjet 

propaganda hatásától. Wodianer ügyvivő szerint Nagy-Britannia legfőbb célkitűzése a 

válság kezelése során az volt, hogy az olaszok és a németek semmi esetre se tudjanak 

Gibraltárnál maguknak területeket biztosítani. A „Szikla” szárazföld felőli 

védtelensége miatt egy idegen nagyhatalom katonai jelenléte Algeciras környékén 

gyakorlatilag a támaszpont teljes semlegesítését jelenthette.
530

 

A londoni követ a The Week című angol baloldali hetilap cikkét közölte, amely 

szintén Gibraltár biztonságát féltette az egyre nyilvánvalóbb olasz szándékokkal 

kapcsolatban. Meg nem erősített híresztelések szerint Franco az olasz segítségért 

cserében Ceutát és Minorca szigetét ígérte Mussolininek. Az újságcikk írója 

meglehetősen pesszimistán értékelte a Royal Navy lehetőségeit, amikor úgy vélte, 

hogy e két támaszpont olasz kézbe kerülése nem csak Gibraltár szabad használatát 

kérdőjelezné meg, hanem alapjaiban rendítené meg az egész brit földközi-tengeri 

fölényt.
531

 

Eden külügyminiszter szerint a Brit Birodalom igazi érdeke a Földközi-tengeren 

Spanyolország területi integritásának fenntartása, valamint az angol hajók szabad 

áthaladásának minden eszközzel való biztosítása volt. „A birodalom igazi érdeke a 

Földközi-tengeren, Eden szerint, Spanyolország területi integritása. Szabad útját a 

Földközi-tengeren Anglia minden eszközzel meg fogja védelmezni, de…nem célja, 

hogy másokat onnan kizárjon.”
532

 

A spanyol helyzet miatt a legaggasztóbb helyzetbe Gibraltár és környéke került, a 

támaszpont védelmével kapcsolatban igen komoly parlamenti vita alakult ki. 

Churchill felhívta a figyelmet a spanyol felségterületen felállított nagy kaliberű 

ágyúkra, melyek veszélyeztették a bázist és az itt horgonyzó flottát. Masirevich követ 

személyesen beszélt Cyrill Deverell tábornaggyal (a birodalmi vezérkar főnökével), 

aki viszont nevetségesnek nyilvánította azt a feltételezést, hogy Gibraltárt bárhonnan 

veszélyeztetni lehet.
533

 

A kiemelkedő stratégiai fontosságú Gibraltár és a spanyol kérdés természetesen 

foglalkoztatta a korabeli magyar szakírókat is. Balassa László 1937-ben megjelent 
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tanulmánya értékes helyzetelemzést nyújtott a brit tengeri hatalom és a pireneusi 

ország kapcsolatáról. A cikkíró szerint Nagy-Britannia érdeke egy gyenge 

Spanyolország, mivel így viszonylagos biztonságban tudhatta a Földközi-tenger 

bejáratát ellenőrző támaszpontot. Madrid soha nem ismerte el angol gyarmatnak 

Gibraltárt, és megújuló diplomáciai erőfeszítéseket tett a visszaszerzésére. Több 

alkalommal felmerült a "Szikla" Ceutára, esetleg Tangerre való kicserélésének 

gondolata, de ez a terv egyrészt az Admiralitás, másrészt a franciák ellenkezésén 

megbukott. Az átadásról érdemi tárgyalásokat utoljára 1783-ban folytatott az angol 

kormány, azóta inkább csak sajtóhírek terjedtek el Gibraltár státusának 

megváltoztatásával kapcsolatban.
534

  

A két állam közötti meglehetősen hűvös viszony tehát elsődlegesen 

Spanyolország területi követelése miatt nem enyhülhetett. A viszonylag elmaradott, 

gazdasági bajokkal küzdő spanyol állam egészen 1936-ig nem okozott különösebb 

problémát a brit védelmi tervezésben. A polgárháború kitörése után azonban reális 

lehetőség nyílt arra, hogy Olaszország és Németország támaszpontokat szerezzen a 

nemzeti erők által uralt területeken. Az angol anyaország ellátásában legfontosabb 

hajózóútvonalak közül három, vagyis a Dél-Amerikába, a Dél-Afrikába és a Földközi-

tengeren át keletre tartó a Pireneusi-félsziget közvetlen közelében haladt el. Balassa 

szerint a nagy spanyol támaszpontok (El Ferrol, Cadiz, Cartagena, Kanári-és Baleári-

szigetek) uralták e létfontosságú összekötő vonalakat. Egy idegen hatalom kezében e 

bázisok nagyszerű kikötőket kínálhattak a brit kereskedelmi hajózás elleni 

tengeralattjáró-háborúhoz. A német és olasz térnyerés leginkább az északról teljesen 

kiszolgáltatott Gibraltárt, valamint a földközi-tengeri brit hajóforgalmat 

veszélyeztette.
535

 

A harmincas évek második felében a spanyol polgárháború, valamint a feszült 

olasz viszony miatt egyes katonai szakértők nem tartották kizártnak, hogy a 

Mediterráneum ismét a "földközi-tengerieké" lesz, és Anglia több mint 200 év után 

kiszorulhat a beltengerről. Ilyen, a brit hadiflotta lehetőségeit szándékosan 
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minimalizáló véleménynek adott hangot Feketehalmy-Czeydner Ferenc a 

hadiakadémia harcászati tanszékének tanára.
536

 

1937-ben a Tenger című folyóirat is foglalkozott az angol szakértőket megosztó 

gibraltári problémával. A spanyol polgárháború kitörése után Gibraltár védelme egyre 

kevésbé tűnt megoldhatónak, elsődlegesen a korszerűnek tartott olasz és német 

repülőgépek fokozódó aktivitása miatt. A modern haditechnika fejlődése 

szükségszerűvé tette a megfelelő repülőtér kialakítását, de ezt megnehezítette a 

sziklás félsziget korlátozott földrajzi kiterjedése.
537

 Ezért vetődött fel ismételten a 

tengerészeti támaszpont áthelyezésének gondolata. A szakértők szerint az afrikai 

oldalon fekvő Ceuta sokkal jobb védelmi adottságokkal rendelkezett, kikötője és 

repülőtere könnyen bővíthető volt, és a spanyol polgárháború szárazföldi harcai sem 

veszélyeztették. Gibraltár Ceutára való kicserélésének terveit a hagyományokhoz 

ragaszkodó britek többsége ellenezte, végül is az Admiralitás az 1704 óta 

folyamatosan uralt brit támaszpont fenntartása és korszerűsítése mellett döntött.
538

 

Nyiry László nyugalmazott vezérkari ezredes optimistábban nyilatkozott Gibraltár 

védelmi állapotáról. Szerinte a spanyol polgárháború egyáltalán nem ingatta meg a 

brit gyarmat helyzetét, bár sokan kétségbe vonták a sziklaerőd bevehetetlenségét. A 

szárazföld felőli támadást a domborzati viszonyokat kihasználva a védők viszonylag 

kis erőkkel visszaverhették, míg a légi támadásokat nagy magasságban, a "Szikla" 

tetején elhelyezett légvédelmi ágyúkkal háríthatták el. A tenger felöli kísérlet 

mindaddig reménytelennek tűnt, amíg a Royal Navy uralta a Mediterráneumot.
539

 

Nyiry másik cikke egészen sajátos megvilágításban mutatta be a spanyol 

eseményeket. A katonai szakíró igyekezett hangsúlyozni, hogy a Földközi-tengeren 

kialakult egyensúly Magyarország számára egyáltalán nem érdektelen. Miután a 
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magyar külpolitikai törekvések fő támasza Olaszország volt, Mussolini látványos 

etiópiai vállalkozása és ezzel egyidőben az angol tengeri hatalom sikertelen 

felvonultatása tulajdonképpen a magyar ügy győzelmét jelentette. Itália diadalmasan 

került ki a túlerőben lévő Angliával vívott erőpróbából és az új földközi-tengeri 

egyensúly immár Rómára nézve volt kedvező. Ezt az egyensúlyt fenyegette 

felborulással a spanyol polgárháború, amelyben a szovjet beavatkozás a bolsevizmus 

elterjedésének veszélyét vetítette elő a mediterrán térségben. A baloldal esetleges 

győzelme Spanyolországban a Szovjetunió és szövetségeseinek térnyerését 

eredményezte volna nem csak a Földközi-tengeren, de a Duna völgyében is. "Nálunk 

mindenki aggodalommal szemlélte, miként futnak ki sorjában a szorosokon át 

Barcelona felé a hadianyagokkal, később szovjet csapatokkal megrakott hajók, hogy a 

vörös spanyol gyilkosok hordáinak küzdelmében nekik segítsenek. Ekkor kritikus 

napok következtek, mert attól kellett tartanunk, hogy a Mediterraneo egyensúlyát a 

szovjet felborítja. Hogy mik lettek volna ennek következményei Magyarországra 

nézve, azt nem nehéz kitalálni. Egy vörös Spanyolország, egy félvörös francia 

szomszéddal, amelynek csatlósa Csehország, mint a szovjet középeurópai 

ugródeszkája polip módjára fojtogatja a védtelen Magyarországot, ez kétségkívül 

Magyarország végét jelentette volna. Íme egy jellemző példája annak, mennyire nem 

lehet Magyarország előtt közömbös a Középtenger egyensúlyának megzavarása."
540

 

A harmincas években hazánkban még élénken éltek Kun Béla 

Tanácsköztársaságának emlékei, így érthető a heves szovjetellenesség. A baloldali 

francia népfrontot és a köztársasági spanyol kormányt könnyen összemosták a sztálini 

Szovjetunióval, míg Olaszország és Franco a nemzeti értékek és a keresztény európai 

kultúra védelmezőiként jelentek meg. Érdekes, hogy milyen ügyesen kapcsolta össze 

Nyiry a spanyol kérdést és Olaszország földközi-tengeri lekötöttségét a magyar 

területi revízió legelszántabb ellenzőjével, Csehszlovákiával. A munka 

végkövetkeztetése, hogy a Mediterráneum egyensúlyának szovjet részről történő 

megzavarása szabad utat engedhetett a Moszkvával szövetséges Csehszlovákia 

Magyarország elleni támadásának. Megfelelő hadsereg hiányában és olasz támogatás 

nélkül Magyarország a cseh agresszió áldozatává válhatott. Ebből következett, hogy 

Budapest létérdekévé vált a földközi-tengeri egyensúly fenntartása, különös tekintettel 
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Nagy-Britannia óriási mértékű tengeri fegyverkezésére és a szovjet térnyerésre.
541

 

Itália esetleges veresége a Mediterráneumban megfoszthatta Magyarországot egy 

nagyon fontos szövetségestől, és kiszolgáltatta volna a kisantant túlerejének. 

Gibraltár kérdése mellett komoly gazdasági érdekek is kockán forogtak 

Spanyolországban, mivel Anglia érdekelt volt a réz-és vasércbányászatban, a 

vasiparban, a vegyiparban és a spanyol hajózásban.
542

 A brit tőkebefektetések 

veszélybe kerülhettek Franco győzelme esetén, különösen Németország és 

Olaszország fokozódó gazdasági aktivitása miatt. Németország növekvő 

szerepvállalása a spanyol külkereskedelemben és a vasércbányászatban riasztólag 

hatott Londonra. Berlin emelkedő tendenciájú kereskedelmi forgalmat folytatott a 

mediterrán kikötőkön (Trieszt, Szaloniki, Iszambul) és a Gibraltár-Szuez vonalon 

keresztül. A Kanári-szigetek német, a Baleárok olasz kézre kerülése a gazdasági 

behatolással együtt szinte korlátlan befolyást biztosíthatott a tengelyhatalmak számára 

Spanyolországban. Berlinben és Rómában úgy érzékelték, hogy miközben Nagy-

Britannia és a francia-szovjet szövetség fojtogatóan vette körül Németországot és 

Olaszországot, a két diktatórikus, világtengerektől elszigetelt állam számára az 

Atlanti-óceánra történő kitörés lehetőségét teremtette meg a spanyol polgárháború.
543

 

A spanyolországi helyzetnek köszönhetően a Földközi-tengeri nyugati medencéje 

hosszú évekre bizonytalansági tényezőt jelentett az Admiralitás számára. Nagy-

Britannia és Olaszország megegyezése a polgárháború elmélyülése után egyre kisebb 

reménnyel kecsegtetett. Nagy-Britannia korábbi katona-politikai helyzete felborult, 

mert szembesülnie kellett a partmenti államok (vagyis elsősorban Olaszország), 

valamint Németország fellépésével. A német haditengerészeti jelenlét a spanyol 

partok mentén természetesen nem befolyásolhatta alapvetően a beltenger 

erőviszonyait, inkább jelzésértékűnek fogták fel a korabeli magyar szakírók. Miután 

több alkalommal köztársasági támadás ért német hadihajókat (Leipzig és 

Deutschland) Berlin visszavonult a spanyol partok felügyeletére létrehozott 

nemzetközi ellenőrzési rendszerből. Német nyomásra az olaszok is hasonlóan 

cselekedtek, holott az olasz tengernagyi hivatalnak ez eredetileg nem állt 
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szándékában.
544

 Jól jellemzi Mussolini és Hitler spanyolországi törekvéseinek 

összfonódását, hogy Grandi londoni olasz követ szerint a két német hadihajót ért 

incidenseknek fontos szerepük volt az egyébként javuló tendenciát mutató angol-olasz 

kapcsolatok ismételt megromlásában.
545

 

Németország egyre erősődő befolyása Olaszország külpolitikai vonalvezetésére, 

valamint Hitler közvetlen beavatkozása a polgárháborúban növelte a Royal Navy 

problémáit a mediterrán térségben. A tengelyhatalmak távolmaradása a nemzetközi 

ellenőrzési rendszertől újabb feladatokat rótt a brit haditengerészetre. 1937 júliusában 

az angolok és franciák átvállalták a korábban Németország és Olaszország által 

felügyelt spanyol partszakaszok ellenőrzését. Ez az új feladat kizárólag a brit 

földközi-tengeri flottára nehezedett, hiszen Róma és Berlin korábban a francia 

határtól Almeriáig terjedő mediterrán partvonalat felügyelte. Bonyolította a helyzetet, 

hogy a két diktatórikus állam követelte, hogy London és Párizs ismerje el a Franco 

kormányzatot hadviselő félként, és teljesen szűntessék meg Spanyolország partjainak 

nemzetközi ellenőrzését.
546

 

Érdekes információval szolgált a spanyol polgárháborúval kapcsolatos francia 

földközi-tengeri politikáról a párizsi követség 1936 augusztusában keletkezett 

jelentése. A francia közvélemény tartott egy titkos Franco-Mussolini egyezménytől, 

amelynek értelmében a spanyolok flottabázist engedhetnek át a Baleárokon. 

Olaszország e támaszpont birtokában könnyen elvághatta az észak-afrikai gyarmatok 

és Franciaország közötti fontos csapatszállítási útvonalat. Aggasztotta Párizst a német 

Deutschland csatahajó ceutai megjelenése, az eseményt jellemző módon II. Vilmos 

1905-ös tangeri látogatásához hasonlította a francia sajtó. A legnagyobb félelmet 

azonban Baldwin miniszterelnök azon kijelentése keltette, amely szerint a folyamatos 

válsághelyzetek miatt a Földközi-tenger fontossága a Brit Birodalom számára 

csökkent, és Anglia inkább a Jóreménység fokán át kívánja a keleti gyarmatokkal és 

domíniumokkal az összeköttetést fenntartani. A Mediterráneumból történő brit 

kivonulás gondolata érthető idegességgel töltötte el a franciákat, hiszen így a német 
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szárazföldi fenyegetés mellett a felszabaduló olasz flottával is egyedül kellett volna 

megküzdeniük.
547

 

Mind a franciák, mind az angolok helyzetét nehezítette, hogy a spanyol 

polgárháború során ugrásszerűen elszaporodtak a semleges kereskedelmi hajókat érő 

tengeralattjáró-és légitámadások. 1937 nyarára már nem csak a Pireneusi-félsziget 

partjai váltak ilyen szempontból veszélyessé, hanem az egész Földközi-tenger. 

Jellemző, hogy 1937 szeptemberében egy köztársasági szállítóhajót, amely 

Odesszából tartott Valenciába, a Dardanellák bejáratánál süllyesztett el egy 

tengeralattjáró. Néhány nap múlva török felségvizeken ért támadás egy 

Szovjetunióból Spanyolországba tartó gabonaszállítót, sőt hamarosan a Márvány-

tengeren is láttak ismeretlen tengeralattjárókat. Az isztambuli ideiglenes ügyvivő 

szerint kétséges, hogy a teherhajókat valóban gabonával rakták meg, sokkal 

valószínűbb, hogy fegyvert szállítottak a köztársasági erőknek. Ettől függetlenül 

óriási felháborodást keltettek a török közvéleményben a területi vizeken végrehajtott 

támadások. A török sajtó rámutatott, hogy Franco nem rendelkezett olyan 

hatótávolságú modern tengeralattjárókkal, amelyek elérhették a Dardanellákat. Csak 

Mussolini flottája állhatott a figyelmeztetés nélküli rajtaütések mögött, és ez a tény 

tovább növelte a törökök olaszellenes érzületét.
548

 Egyébként a Boszporuszon és a 

Dardanellákon keresztül a polgárháború kezdete óta folyamatosan áramlott a szovjet 

utánpótlás a köztársaság párti kikötőkbe. Az élénk orosz forgalomról, a hajók 

számáról és a szállított hadianyagokról az ankarai olasz követ részletes 

információkkal rendelkezett, így nem jelenthetett nagy problémát az „ismeretlen" 

nemzetiségű tengeralattjárók pontos adatokkal való ellátása.
549

 

Darányi Kálmán miniszterelnöknek és Kánya Kálmán külügyminiszternek 

tudomása volt az olasz tengeralattjárók földközi-tengeri működéséről és a „rejtélyes 

kalóztámadásokról.” Ciano gróf, az olasz külügyek vezetője 1936 novemberi 

budapesti látogatása során egyértelművé tette Itália flottaerőinek szerepét 

Spanyolország partjai előtt, kijelentve: "már három olasz tengeralattjáró hajó cirkál a 
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spanyol kikötőkben, melyeknek az lesz a feladatuk, hogy a szovjet hajókat 

elsüllyesszék."
550

 

A spanyol polgárháború mellékhatásaként bekövetkezett földközi-tengeri 

tengeralattjáró-támadások növekvő veszélyt jelentettek a magyar Duna-

tengerhajózásra, hiszen a tengerekre kifutó magyar hajók a Mediterráneumot 

használták. A magyar tengerhajózás védelmére való tekintettel a budapesti hadügy-és 

a külügyminisztérium egységes nézetet vallott. 1936. november 6-án a Foreign Office 

a budapesti angol követség útján eljuttatta Kánya Kálmán külügyminiszternek a 

Nagy-Britannia, Egyesült Államok, Japán, Franciaország és Olaszország által aláírt, a 

tengeralattjárók akcióinak szabályozásáról szóló jegyzőkönyvet. A 

külügyminisztérium határozottan támogatta Magyarország csatlakozását. A katonai 

vezetésnek sem volt ellenvetése az aláírással kapcsolatban, és elfogadta a külügyi 

hivatal állásfoglalását, miszerint: "Miután tengeralattjáróink nincsenek, a jegyzőkönyv 

részünkre megkötést nem jelent, ellenben kereskedelmi hajózásunk szempontjából 

védelmet jelent, ahhoz való csatlakozásunk kívánatos volna."
551

 

Az egyöntetű támogatás ellenére a magyar csatlakozás nagyon elhúzódott, és csak 

másfél év múlva született meg a minisztertanács döntése a kérdésben, Horthy 

kormányzó hozzájárulásával. A külügyminiszter kifejezetten hasznosnak ítélte meg 

Magyarország szempontjából az egyezmény mielőbbi aláírását, mivel az európai 

hatalmak döntő többsége 1938 nyarára már ratifikálta a szerződést.
552

 A vontatott 

eljárási folyamat azonban jelezte, hogy a korabeli hazai politikai vezetés mennyire 

nem tulajdonított jelentőséget a tengerészeti kérdéseknek, pedig jelen esetben a 

magyar tengerhajózás biztonságát szavatoló egyezményről volt szó. A londoni 

jegyzőkönyvhöz való csatlakozást végül az 1938. évi XXXII. törvénycikk 

szentesítette.
553
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1937 augusztusára a spanyol vizeken már egyetlen hajó sem érezhette magát 

biztonságban. A számos brit tengerész halálát okozó támadások érezhető feszültséget 

keltettek Londonban, ezért a probléma megoldásának érdekében az angolok 

támogatták a franciák tervét egy nemzetközi konferencia összehívására. A brit 

kereskedelmi hajózás fokozottabb védelme megkövetelte a Földközi-tengerre 

irányított rombolók számának emelését, a térségben állomásozó flottaerők 

megerősítését. Az erről szóló angol minisztertanácsi döntésről Marosy Ferenc londoni 

követségi tanácsos bizalmas számjeltáviratban tájékoztatta Budapestet.
554

 

Az elszaporodó tengeralattjáró-támadások miatt került sor az 1937-es nyoni 

konferencia összehívására. Olaszország és Németország tüntetően távolmaradt, de 

London és Párizs elhatározták, hogy mindenképpen megtartják a konferenciát. Jelezte 

a brit szándékok komolyságát, hogy igen tekintélyes delegáció utazott Eden, 

Vansittart és az Admiralitás első lordja (Alfred Duff Cooper) vezetésével a kis svájci 

városkába.
555

 A földközi-tengeri országok és Nagy-Britannia viszonylag rövid idő 

alatt megegyeztek a beltenger hajózását egyre jobban veszélyeztető "kalózakciók" 

elleni hatékony fellépés módozatairól. Olaszország kezdetben nem csatlakozott az 

egyezményhez, és a gyors nyoni megegyezés eléggé kínosan érintette. Villani Frigyes 

római követ úgy vélte, hogy a megállapodás lényegileg nem nagyon különbözött 

Olaszország tengeri blokádjától.
556

 Szerencsére a két nyugati hatalom nem kívánta 

Rómát kirekeszteni az ellenőrzési rendszerből, így Olaszország néhány nap után 

csatlakozott a nyoni konferencia határozataihoz.
557

  

Ujlaki-Utassy Lóránd jelentése fontos adalékokat nyújt a határozat elfogadása 

során követett angol álláspontról Az Admiralitásnak nagy szerepe volt abban, hogy 

Nagy-Britannia magáévá tette a nyoni konferencia gondolatát. A tengernagyok mellett 

Eden, illetve a francia kormányzat támogatta a nemzetközi megállapodás mielőbbi 

tető alá hozását. Anglia elsődlegesen a Földközi-tenger keleti, Franciaország pedig a 

nyugati medencéjét kapta meg felügyeleti területként. Az utólagosan csatlakozott 
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Olaszország az Appennini-fészigettel határos Tirrén-és Adriai-tengeren vállalta a 

kereskedelmi hajózás védelmét. Utassy értesülései szerint az angol ellenőrző szolgálat 

költségei nem lesznek magasak, valószínűleg nem haladják meg az etiópiai válság 

során a haditengerészetet terhelő többletkiadást. A sűrített cirkálószolgálat jó alkalmat 

szolgáltathatott a francia és az angol flotta, valamint a hadihajók és repülőgépek 

közötti kooperáció gyakorlására. Az összegzés szerint a nyoni határozattal növekedett 

a brit-francia együttműködés hatékonysága, a királyi haditengerészet ismét 

felértékelődött a hadsereggel szemben, és a földközi-tengeri kérdés újból előtérbe 

került a Távol-Kelet rovására.
558

 

Miután Olaszországot is bevonták a nyoni konferencián kialakított felügyeleti 

rendszerbe, elmúlt annak a veszélye, hogy Mussolini az egyre erősödő angol-francia 

együttműködéssel szemben teljesen elszigetelődjön a Mediterráneumban. Az olaszok 

fellélegeztek, hogy végül a két nyugati hatalom nem hagyta ki őket a rendezésből. Ez 

a szemlélet tükröződik Khuen-Héderváry Sándor párizsi magyar követ jelentéséből is, 

aki olasz kollégájának a nyoni egyezménnyel kapcsolatos benyomásairól tájékoztatta 

a magyar külügyminisztériumot: „Az olasz nagykövet a ma délben aláírt 

egyezménnyel nagyon meg van elégedve, mert teljes mértékben respektálja 

Olaszország közép-tengeri pozícióját. Reméli, hogy a kormányok helyben hagyják. Az 

egyezmény lényege: a Földközi-tengert a három nagyhatalom között felosztják, az 

angol-francia külön kooperáció megszűnik, Olaszország zónája a neki reservált 

Tyrrheni és Adriai tengereken túl nyugati, déli és keleti irányban nagyon erősen 

kiterjesztetett.”
559

 

Egészen másként értékelte a Nyon után kialakult helyzetet Sir Orme Sargent, 

Foreign Office államtitkár helyettese. Szerinte a spanyol kérdés miatt európai háborús 

konfliktus nem várható, bár az éppen ekkor kitudódott, újabb líbiai olasz 

csapaterősítéseket értelmetlennek és az angol-olasz enyhülés ellen irányuló 

cselekedetnek találta. Sargent Olaszország vereségeként értékelte a nyoni 

egyezményt, amely kimutatta, hogy a Földközi-tengeren nem Olaszország a vezető 

hatalom. „Mussolini–mondotta Sargent–túlságosan sokat vállalt magára (Abesszínia, 
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Spanyolország) és valószínűleg több oka van gonddal terheltnek lenni, mint 

Angliának és Franciaországnak.”
560

 

A brit közvélemény váratlan sikerként értékelte a gyors eredményt. A baloldali 

angol sajtó (Manchester Guardian) hasonlóan tekintett a megállapodásra, mint a 

Foreign Office: "A határozat félreérthetetlenül megmutatta, hogy bár az Adriai és a 

Tyrrheni tenger Olaszországé, de a Földközi tengeren Anglia és Franciaország 

együttesen az urak."
561

 

A nyoni egyezmény ellenére nem javult lényegesen az angol-olasz viszony. Az 

1938 februárjában kiújuló tengeralattjáró-támadások miatt Anglia megszigorította a 

Baleári-szigetek melletti vizeken az őrjáratozást. Az Eden külügyminiszter kifejezett 

kérésére foganatosított katonai intézkedések nem hozták közelebb Nagy-Britanniát és 

Olaszországot.
562

 A nagy publicitás mellett folyó líbiai csapatszállítások, a 

Spanyolországba küldött olasz önkéntesek számának növekedése és a palesztinai 

zavargások háborús nyugtalanságot váltottak ki a szigetországban. Különösen 

aggasztónak találták Londonban, hogy Mussolini kihasználva a spanyol 

polgárháborút, tartósan megszállhatja Minorca szigetét. Utassy szerint 1937 őszén az 

Admiralitás szorgalmazta az olaszokkal való mielőbbi leszámolást, Minorca és a 

Kanári-szigetek elfoglalását. A Rómával szembeni kemény fellépés hívei két dologra 

hivatkoztak. Egyrészt a Földközi-tengeren 4:1 arányú túlsúlyt lehetett kialakítani 

Olaszországgal szemben, amennyiben Anglia és Franciaország átcsoportosítja az 

Atlanti-óceánon állomásozó tengerészeti erőit a Mediterráneumba. Másrészt az etióp 

krízis kezdete óta a brit földközi-tengeri flotta fokozott készültségben működött, a 

szolgálat erősen megterhelte a legénységet, és a teljes túlterheltség elkerülése végett 

volt szükség a gyors leszámolásra az olaszokkal.
563

 Nem tudni honnan származott a 

Baleári-és a Kanári-szigetek tervezett okkupációjával kapcsolatos információ, de az 

bizonyos, hogy az Admiralitás vezetősége nem számolt békeidőben a szigetek 

preventív elfoglalásával. Sargent éppenséggel újságírói kacsának nevezte a Minorca 
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angol-francia megszállásáról szóló híreszteléseket.
564

 Chatfield első tengerészeti lord 

1937-ben az Olaszországgal történő összecsapás minden áron történő elkerülését 

kívánta, hogy a brit flottaerők felszabadulhassanak a Németországgal és Japánnal 

szembeni háborúra. Nyilvánvaló, a spanyol stratégiai pontok angol megszállása csak 

növelhette a földközi-tengeri háború lehetőségét, így a tengerészeti vezérkar számára 

elfogadhatatlan kockázatot jelentett. 

Osborne vatikáni angol követ véleménye szerint az egyetlen komoly tényező, 

amely Anglia és Olaszország közé politikai éket vert, az a spanyol kérdés volt.
565

 A 

magyar követi jelentésekből kitűnik, hogy a két hatalom viszonyában megfigyelhető 

időszakos közeledést az újra meg újra kiélesedő spanyol helyzet minduntalan 

megakasztotta. A nemzeti erők támadásai a brit hajók ellen nem csak Francóval tették 

feszültté London kapcsolatait, hanem az intervencióba leginkább belebonyolódott 

Rómával is.
566

  

A polgárháború egészen 1939 tavaszáig aggasztotta a brit tengeri politika 

irányítóit, a földközi-tengeri flotta Barcelona elestéig folytatta humanitárius 

tevékenységét, a civilek evakuálását a háborús területekről. A jobboldal győzelme 

véget vetett ugyan a vérontásnak, de az új Spanyolország szoros elkötelezettsége a 

tengelyhatalmak irányában nem sok jót ígért a közelgő világháború előtt. Az 

Admiralitáson 1939 tavaszától Spanyolországot is a potenciális ellenfelek közé 

sorolták, amely csak az első adandó alkalomra vár Gibraltár visszaszerzésére. 

A spanyol polgárháború során Anglia és Franciaország nagyobb hangsúlyt 

fektetett Portugália barátságára. A portugál állam egyfajta hidat alkotott a 

Mediterráneum és az Atlanti-óceán között, partjai előtt haladt el az indiai mellett a 

legfontosabb dél-atlanti brit hajózási útvonal. Gibraltár hatékonyabb védelme 

szempontjából kiemelkedő fontosságú volt a baráti Portugália, ezért is törekedtek a 

brit kormányzatok 1703 óta az ibériai országban minél nagyobb befolyásra szert tenni. 

Anglia Portugáliára építve igyekezett sakkban tartani a gibraltári brit uralmat 

megkérdőjelező Madridot. Miután egyértelművé vált Franco győzelme, Lisszabon 

szerepe megnövekedett, hiszen az Azori-szigetekre és Madeirára támaszkodva 
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Spanyolország ellenében könnyen szem előtt lehetett tartani a Földközi-tenger nyugati 

bejáratát. Növelte a portugál kapcsolatok jelentőségét, hogy a Földközi-tenger 

esetleges lezárulása esetén a Jóreménység fokát megkerülő brit kereskedelmi 

forgalom teljes egészében a két atlanti szigetcsoport, vagyis az Azori-szigetek és 

Madeira mellett haladt el. Természetes, hogy Anglia és Franciaország nagy 

erőfeszítéseket tett a kis ibériai ország megnyerésére, miközben igyekeztek a 

tengelyhatalmak portugáliai gazdasági-politikai behatolását fékezni. 

Nyiry László 1939-ben írt tanulmányában ugyan elismerte az angol-francia 

befolyás jelentőségét és a két nyugati hatalom stratégiai érdekeit Portugáliában, de 

nem tartotta kizártnak, hogy a nemzeti Spanyolország támogatásával a 

tengelyhatalmak a saját oldalukra állíthatják Lisszabont: „A <porából feltámadt>, 

nemzeti érzésektől hevített, önérzetében megnövekedett Spanyolország, amely olasz és 

német fegyverek segítségével vívta ki győzelmét, erős, hadi tapasztalatokban gazdag 

hadseregével a kis Portugália szomszédja. Nem lehetetlen, hogy európai konflagráció 

esetén e kis nemzetre erős nyomást gyakorolhatnak a tengely hatalmak és barátai. Így 

érthető, hogy Portugália geopolitikai helyzeténél fogva alkalmasnak látszik arra, 

hogy a Földközi tenger egyensúlyának őrző, esetleg azonban megbontására törekvő 

segítőtársa lehessen az ott érdekelt hatalmaknak.
567

 

1939 tavaszán több német hadihajó is látogatást tett a spanyol és portugál 

partoknál, ily módon demonstrálva Németország és a nemzeti Spanyolország 

barátságát. A német flottajelenlét nem csak Angliában keltett nyugtalanságot, hanem 

Portugáliában is. A német kötelék a legnagyobb méretű volt, amely a két világháború 

közötti időszakban valaha meglátogatta a Pireneusi-félsziget partjait. Hitler kiküldte 

mindhárom „zsebcsatahajóját” (Deutschland, Admiral Graf Spee, Admiral Scheer) a 

Leipzig és a Köln cirkálókat, valamint számos rombolót és kisebb egységet. A 

Kriegsmarine látványos felvonultatása részben a spanyolok meggyőzését szolgálta, 

másrészt a német hadihajók feladatává vált a spanyolországi tevékenységét immár 

befejezett Condor légió egységeinek hazaszállítása.
568

 A spanyolországi portugál 

követ attól tartott, hogy a danzigi kérdés miatt feszült nemzetközi helyzet háborúhoz 

vezethet, így a német hajóraj kénytelen lesz a spanyol kikötőkben menedéket keresni 

a fölényben lévő angol hadihajók elöl. E lépésnek köszönhetően könnyen 
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előfordulhatott, hogy Madrid esetleg akarata ellenére belesodródhatott egy általános 

fegyveres konfliktusba.
569

 

Nem nehéz történelmi párhuzamot találni a fent említett lehetőség és Törökország 

1914-es hadba lépése között, amikor a Goeben és a Breslau német hadihajók 

megjelenése vette rá Isztambult az első világháborúba való belépésre. Az 1930-as 

évek második felében Spanyolország valóban hasonló helyzetbe került, mint 

amilyenben az Oszmán Birodalom volt közvetlenül az első világháború előtt. Mindkét 

állam rendkívül fontos stratégiai pozíciókkal bírt, anélkül, hogy ezek 

megvédelmezéséhez megfelelő katonai erővel rendelkezett volna. A szultáni 

Törökország a Szuezi-csatorna védelme szempontjából volt meghatározó, míg 

Spanyolország Gibraltár biztonságának szavatolásában játszott kiemelkedő szerepet. 

Az 1939-es Madrid, hasonlóan az 1914-es Isztambulhoz, könnyen teljes német 

befolyás alá kerülhetett. A tengelyhatalmak szövetségesévé vált nemzeti 

Spanyolország aktív részvétele egy Anglia elleni háborúban nem csak Gibraltár 

védelmét tehette gyakorlatilag lehetetlenné, hanem a szigetország egész 

mediterráneumi pozícióját fenyegette összeomlással. Emellett a spanyol kikötők 

német, illetve olasz kézre jutása súlyosan veszélyeztethette a Brit-szigetek ellátásához 

nélkülözhetetlen észak-atlanti hajózási útvonalakat. 

Az Admiralitás számára a spanyol polgárháború a már említett hármas, német, 

olasz és japán kihívás mellett egy olyan újabb tehertételt jelentett, amelyet a 

világszerte komoly védelmi kötelezettségekkel terhelt Royal Navy hosszú távon nem 

tudott felvállalni. A brit haditengerészet vezetése örült a polgárháború 

befejeződésének, és támogatta a Nagy-Britannia és Spanyolország közötti kapcsolatok 

mielőbbi normalizálását. Ezt a törekvést jelezte, hogy a baloldali erők vereségét 

követően a Gibraltárba menekült kormánypárti hadihajókat a brit hatóságok azonnal 

átadták a nemzeti erőknek.
570

 Az angol diplomáciai erőfeszítések mind azt a célt 

szolgálták, hogy ne ismétlődhessen meg az 1914-es eset, amikor Törökország hadba 

lépésével Nagy-Britannia mediterrán hajózási útvonala komoly veszélybe került. 
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A polgárháborútól kimerült nemzeti Spanyolország azonban egyáltalán nem 

kívánt egy újabb háborús konfliktust. A San Sebastiánban tevékenykedő magyar 

külképviselet 1939 folyamán számos olyan jelentést küldött Budapestre, amelyek 

egyértelműen bizonyították, hogy Franco nem szándékozott meghálálni a 

tengelyhatalmak által a polgárháborúban nyújtott segítséget. Kétségtelen, hogy 1939 

tavaszától mind Németország, mind Olaszország erős politikai nyomást gyakorolt 

Madridra egy szorosabb katonai szövetség kialakításáért. Spanyolország azonban az 

adott viszonyok között nem volt hajlandó csatlakozni a tengelyhatalmak katonai 

szövetségéhez. E lépés megtételétől London egy közös angol-francia-belga kölcsön 

lehetőségével igyekezett Madridot távol tartani.
571

 

A san sebastiani magyar külképviselet véleménye szerint a német és olasz 

csapatok távozása után Spanyolország ismét visszanyerte cselekvési szabadságát. A 

madridi kormányzat három fő érvet hozott fel a tengelyhatalmak melletti nagyobb 

elkötelezettség ellen. Először az ország anyagi kimerülése nem bírt el egy újabb 

háborús erőfeszítést. Másodszor a spanyol közvélemény nem látná be egy újabb 

háború célját, a közhangulat egyértelműen békét kívánt. Végül az atlanti-óceán partjai 

teljesen védtelenül álltak az angol-francia hadiflottával szemben. Andorka magyar 

követ szerint a Franco kormányzat nem vallotta ugyan be nyíltan, de Berlin és Róma 

győzelmében az angol-francia szövetséggel szemben egyáltalán nem bíztak. Ilyen 

körülmények között érthető, hogy Spanyolország nem kívánt konfliktust a tekintélyes 

tengeri fölénnyel rendelkező nyugati hatalmakkal.
572

 

A spanyol kormány igyekezett fenntartani a mozgási szabadságát, és minél 

kevésbé elkötelezni magát az olaszok és a németek mellett. Olasz részről erőteljes 

nyomás nehezedett Madridra, Ciano gróf 1939 júliusában személyesen látogatta meg 

az országot és megkísérelte rávenni Francót a fokozottabb haditengerészeti és légügyi 

kooperációra.
573

 Az olasz közeledés azonban hasonló kudarccal végződött, mint a 

német. A spanyolországi magyar követ bizalmas fejléccel ellátott számjeltávirata 

egyértelművé tette, hogy Madrid német nyomásra sem fog hadat üzenni Angliának. 
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„Fontos központi beosztásban lévő német barátom közli: tegnap délben Francónál 

járt, aki határozottan kijelentette, hogy esetleges háború esetén semleges marad. 

Spanyolország nem tud és nem akar háborút viselni.”
574

 

Az 1939 augusztusában megkötött szovjet-német barátsági és megnemtámadási 

egyezményt Madridban kifejezett megkönnyebbüléssel fogadták, mivel így a 

spanyolok végre ürügyet találhattak a Berlintől való eltávolodásra. A spanyol 

közvéleményben a németellenes hangulat erősödött, miközben Madrid bízott abban, 

hogy Olaszország semleges marad a kirobbanó háborúban.
575

 

Összevetve az 1939 tavaszán-nyarán Budapestre érkező spanyolországi 

jelentéseket, az Admiralitás aggodalmai alaptalanok voltak, és Spanyolországgal nem 

kellett hadviselő félként számolni. Hosszú távon azonban kérdéses lehetett Madrid 

állásfoglalása, részben a tengelyhatalmak háborús sikerei, különösen Franciaország 

1940-es összeomlása után. A spanyol diktátor azonban nem használta ki az 1940 és 

1942 között adódó számtalan alkalmat a gibraltári kérdés erőszakkal történő 

megoldására, holott Hitler és Mussolini ismételten kijelentette, hogy támogatna egy 

ilyen lépést. A brit hadiflotta még mindig tekintélyes ereje a spanyol háborús 

szerepvállalás ellen szólt. Tény, hogy a Royal Navy a világháború egész időszaka 

alatt szilárdan uralta Gibraltári-szorost és a spanyol partokhoz vezető hajózási 

útvonalakat. Az angol tengeri fölényt sem Németország, sem Olaszország nem tudta 

megingatni, ilyen körülmények között Madrid nem kockáztatta meg a hadba lépést.  

Gibraltár katonai értékét sokan megkérdőjelezték a harmincas években. A Szikla 

és különösen a kikötő már kétségtelenül nem felelt meg a modern  védelmi 

szempontoknak. Ennek ismeretében különösen meglepő, hogy a tengerészeti bázis 

milyen nagy szolgálatot tett Nagy-Britannia második világháborús erőfeszítéseiben. A 

támaszpontnak köszönhetően a britek hatékonyan lezárták a Földközi-tenger nyugati 

kijáratát, sikeresen ellátták Máltát utánpótlással, ellenőrizték a Pireneusi-félszigettől 

és Marokkótól nyugatra fekvő atlanti-térséget és megvalósíthatták az 1942 novemberi 

észak-afrikai partraszállást. A második világháború Mediterráneumban zajló harcait 

elemezve nem kétséges, hogy Gibraltár használata nélkül a nyugati szövetségesek 

teljes földközi-tengeri győzelme csak sokkal nagyobb erőfeszítések árán és jóval 

hosszabb idő elteltével valósulhatott volna meg. 
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3.9. Hatalmi vetélkedés a Földközi-tengeren, 1936-1939 

 

A harmincas évek második felében mindhárom mediterrán nagyhatalom 

igyekezett szövetségeseket keresni, és saját katona-politikai helyzetén javítani. Anglia 

és Franciaország együttműködése fokozatosan elmélyült, a két nyugati demokrácia 

befolyása alá vonta a balkáni államok többségét és Törökországot. Gyarmati 

területeik, valamint az angol-egyiptomi szerződés révén London és Párizs stratégiai 

helyzete sokkal előnyösebbé vált, mint a nagy rivális Rómáé. Olaszország az etiópiai 

konfliktust követően Albániát leszámítva gyakorlatilag magára maradt a Földközi-

tengeren. Mussolini a nyomasztó angol-francia fölény ellensúlyozására kereste a 

Németországhoz vezető utat, és hozta létre a tengelyhatalmak együttműködését. Olasz 

szemszögből nézve a német szövetség nagymértékben javított a mediterrán 

tengerészeti egyensúlyon, mivel tekintélyes angol és francia erőket kötött le az 

Északi-tengeren és az atlanti partokon. Mussolini és Hitler közös spanyolországi 

intervenciója 1939-re meghozta az eredményt, Franco vezetésével egy olaszbarát 

Spanyolország erősítette Itália pozícióját a Földközi-tenger nyugati medencéjében. 

A három hatalom küzdelme a mediterrán tengerészeti fölény megszerzésére széles 

publicitást kapott a korabeli magyar folyóiratokban. A Földközi-tengeren zajló 

tengerészeti rivalizálással foglalkozó tanulmányok nagy számban jelentek meg 

egészen 1938-1939-ig, amikor a sikeres magyar területi revízió, illetve a kitörő 

világháború érezhetően visszavetette a Mediterráneum irányában megfigyelhető 

érdeklődést. 

Az 1935-1936-os válság hatására a brit sajtóban egyre jobban megerősödtek azok 

a hangok, amelyek a Földközi-tenger feladását sürgették. Frey András ugyanakkor 

elképzelhetetlennek tartotta a Földközi-tenger kiürítését és egyfajta olasz "Mare 

Nostrum" létrejöttét. Bár idézte Mussolini híressé vált "via e vita" formuláját 

(miszerint az angolok számára a Földközi-tenger csupán egy útrövidítés, míg 

Olaszország számára maga az élet, amely nélkül lélegezni sem tud), helyesen 

felismerte, hogy a szigetországnak oly fontos érdekeltségei kötődnek a beltengerhez, 

hogy annak feladásáról szó sem lehetett. "Az angolok tudvalevően azt hangsúlyozzák, 
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hogy ők is életbevágó érdekeiket védelmezik a Földközi-tengeren, mert egy más 

nemzet ottani hegemóniája nem csak az indiai utat tehetné használhatatlanná, hanem 

az egész közel-keleti brit hatalmi hálózatot devalválhatná, s ugyanakkor Anglia 

európai hátvédjének, Franciaországnak az erejét is túlságosan lekötné."
576

 

A beltenger feladása azért sem történhetett meg, mert a Szingapúrba küldendő brit 

hajóhad számára jelentősen megnövekedett volna a Távol-Kelet eléréséhez szükséges 

időtartam. A feszült mediterráneumi állapotok miatt egyébként szinte lehetetlenné vált 

a fő brit flottaerők tervezett szingapúri kiküldése. E terv végrehajtásához vagy a 

francia flotta nagyobb földközi-tengeri szerepvállalására, vagy az olaszokkal történő 

mielőbbi megegyezésre volt szükség.
577

 

Az esetleges feladás leghevesebb ellenzője Winston Churchill volt, aki ugyan 

1939 szeptemberéig nem vett részt a brit kormány munkájában, de parlamenti 

felszólalásai során számtalanszor hangsúlyozta a földközi-tengeri angol fölény 

szükségességét."A spanyol örökösödési háború, azaz 230 év óta mienk a Földközi-

tengeren a felsőbbség, és soha nem engedtük meg vita tárgyává tenni, hogy a mi 

hadiflottánk szabadon mozoghasson a nagy beltengeren. Egyesek talán azt hiszik, 

hogy mi talán azért követtünk el mindent a Népszövetség jogainak érvényesítésére, 

mert féltjük Egyiptomot, Szudánt és Palesztinát az abesszíniai olasz terjeszkedés 

miatt. Mindenki, aki ért a stratégiához, tudja, hogy ezeknek a területeknek a 

biztonsága a mi földközi-tengeri flottánk erejétől függ."
578

 

A Mediterráneum stratégiai szerepét a legpontosabban Nemes Erdős László 

százados 1937-es tanulmánya világította meg. A Brit Birodalom tengerentúli területei 

közül ebben az időben kétségtelenül India és a környező óceán mellett elterülő 

birtokok jelentettek gazdasági szempontból nagy értéket. Az Indiai-óceán és az ide 

vezető mediterrán útvonal biztonsága az anyaország védelme után a birodalom 

legfontosabb katonai feladatává vált. "A Földközi-tenger medencéje a katonailag 
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legértékesebb területe a birodalomnak, egyrészt mert az Indiába vezető hajóutat itt 

metszik több ponton katonailag jelentős hatalmak érdektörekvései, másrészt, mert 

központi fekvésénél fogva az itt állomásozó hajóhadat könnyen át lehet más tengerre 

dobni. A védelem gerincét a birodalom legerősebb kültengeri hajóhada képezi, amely 

53 egységével az egész flotta (284 hajó) egyötödét képezi és majdnem akkora, mint a 

többi kültengeri hajóhad együttvéve."
579

 

A cikkíró úgy értelmezte az 1935 óta bekövetkezett változásokat, hogy a 

Földközi-tenger térségében a korábbi brit hatalmi túlsúly megdőlt. A nyugati 

medencében a Franciaország és Észak-Afrika közötti katonai szállítóútvonalak, a 

keleti medencében pedig Olaszország hatalmi törekvései metszették a brit közlekedési 

útvonalat. Az olasz repülőgépek hatósugara gyakorlatilag kiterjedt az egész Földközi-

tengerre, az olasz támaszpontok (az anyaországon kívül Líbia, Pantelleria és Rodosz) 

kérdésessé tették a brit hegemóniát. A meginduló nagyszabású fegyverkezés során 

elkészülő új hadihajókat elsősorban a veszélyeztetett mediterrán vizekre tervezték az 

angolok. A kortársak úgy érzékelték, hogy a beltengeren látszólag megingott 

Britannia hatalma, azonban azt elismerték, hogy a Közel-Keleten továbbra is szilárd 

pozíciókkal rendelkezett. Az Afrika és Ázsia találkozásánál elterülő térség 

kulcspontja Egyiptom volt, ahol India után a legerősebb brit tengerentúli szárazföldi 

hadsereg állomásozott.
580

 A térség védelme a jövőben nagyrészt a királyi 

haditengerészet, illetve légierő feladata maradt, mivel az itt állomásozó szárazföldi 

alakulatok létszáma messze elmaradt az olasz vagy francia alakulatok mögött. Nemes 

Erdős is az olasz mennyiségi fölényre helyezte a hangsúlyt, nem vette figyelembe a 

sokkal jobb brit fegyverzetet és a kétségtelenül magasabb harci morált. Itália katonai 

gyengesége az 1940-1941-es észak-afrikai harcok során mutatkozott meg, amikor 

szinte az első ágyúlövés után óriási létszámfölényben lévő olasz egységek adták meg 

magukat. 

A tanulmány a közölt összehasonlításokban a meginduló nagy brit flottaépítési 

program előtti Royal Navy méreteiből indult ki, így a brit flotta az újonnan épített 

hadihajók terén feltűnő lemaradásba került. 1936-ban a világ öt nagy 
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haditengerészetének tonnatartalmát összehasonlítva szembetűnik, hogy ekkor mind 

Olaszország, mind Franciaország több új hajót épített mint Anglia. Különösen 

érdekes, hogy a flottaprogramok 1936-os szintje mellett az Egyesült Államok rövid 

időn belül leelőzhette a Brit Birodalmat. Az alábbi táblázat brit szempontból igen 

riasztó adatai jól érzékeltetik, hogy az olasz-etióp háború után nem sokkal Anglia 

mennyire lemaradt a haditengerészeti versengésben. 

 

10. táblázat. Az öt vezető tengeri hatalom flottáinak összesített tonnatartalma 1936-ban Forrás: 

NEMES ERDŐS i. m. 313.o. 

 

 Elkészült egységek 

tonnatartalma 

Épülő egységek 

tonnatartalma 

Összes 

tonnatartalom 

Brit Birodalom 1.160.975 104.015 1.264.990 

Egyesült Államok 1.072.375 273.380 1.345.755 

Japán 840.800 79.443 920.243 

Franciaország 502.021 202.417 704.438 

Olaszország 416.562 112.565 529.127 
 

Nemes Erdős előszeretettel érintette a Brit Birodalom katonai kérdéseit. Írásaiból 

a magyar olvasók naprakész adatokhoz juthattak a brit tengeri, légi és szárazföldi erők 

összetételéről és elhelyezkedéséről. A korszakban kiadott, az összes állam 

haderejének ismertetését tartalmazó katonai évkönyvekben is nagy mélységben 

foglalkozott a királyi haditengerészettel, valamint a földközi-tengeri angol 

támaszpontokon állomásozó katonai alakulatok méretével és diszlokációjával.
581

 Az 

1936-os katonai évkönyvben pontosan megadta a Royal Navy különböző flottáinak 

földrajzi elhelyezkedését és erejét. Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy 1936-ban a 

földközi-tengeri flotta mennyire domináns szerepet játszott a tengerentúli brit 

hajórajok között. Különösen figyelemre méltó, hogy a tartalékban lévő hajókat nem 

számítva, vagyis a ténylegesen bevethető egységeket tekintve a földközi-tengeri 

hajóhad több hajókategóriában számbelileg felülmúlta a honi flottát. 

                                                 
581

 A földközi-tengeri és közel-keleti brit birtokok szárazföldi és légi ereje 1935-36-ban (rendőri erők 

nélkül): 

-Gibraltár: 2.671 fő 

-Málta: 4.577 fő 

-Ciprus: 192 fő 

-Egyiptom: 9.876 fő, 2 bombázó, 1 szállító, 1 felderítő repülőszázad 

-Szudán: 7.029 fő 

-Palesztina-Transzjordánia: 2.762 fő, 2 bombázó repülőszázad 

-Irak: 3 bombázó, 1 szállító, 1 hidroplán repülőszázad 

-Áden: 1 bombázó repülőszázad 

NEMES ERDŐS László: Katonai évkönyv, 1936. Az összes államok haderejének ismertetése. 

Budapest, Fővárosi Nyomda, 1936. 78-79.o. 



 215 

 
11. táblázat. A brit hadiflotta földrajzi megoszlása 1936-ban (zárójelben a tartalék hajóhad). Forrás: 

NEMES ERDŐS László: Katonai évkönyv, 1936. Budapest, Fővárosi Nyomda, 1936. 57.o. 

 
 Honi 

flotta 
Földközi-
tenger 

Kelet-
India 

Afrika Kína Amerika Új-
Zéland 

Ausztrália Kanada Összesen 

Csatahajó, 

csatacirkáló 

6 (4) 5 - - - - - - - 15 

Repülőgép-
hordozó 

2 (2) 1 - - 1 - - - - 6 

Nehéz-

cirkáló 

- (3) 4 1 1 5 3 - 2 - 19 

Könnyű-
cirkáló 

5 (12) 4 2 1 1 3 2 2 - 32 

Flotta-

vezető 

4 (6) 4 - - 2 - - 2 - 18 

Romboló 25 (60) 28 - - 8 - - 9 4 134 

Tengeralatt-

járó 

6 (27) 7 - - 12 - - - - 52 

Összesen 48 

(114) 

53 3 2 29 6 2 16 4 277 

 

 

Nemes Erdős 1938-ban, az Ország útja című lapban is elemezte a brit 

államszövetség katonai problémáit. A magyar honvédelmi minisztérium komoly 

ügyet csinált a közlésből, mivel a százados hivatalos katona-politikai véleményt 

tartalmazó cikket írt, és nem kért engedélyt előzetesen az elöljáróitól. A honvédelmi 

minisztérium fegyelmi eljárása kissé érthetetlen, mert a tanulmány semmi olyat nem 

tartalmazott, amely nem tartozhatott a szélesebb közönségre.
582

 

Az 1937. évi birodalmi konferenciával kapcsolatban a szerző hangsúlyozta 

Szingapúr szerepét, amelynek védelme a domíniumok szempontjából vált 

elsődlegessé. E támaszpont megfelelő flottaerőkkel való ellátása képezte a Royal 

Navy egyik fő feladatát. Nemes Erdős a földközi-tengeri helyzetet értékelve arra a 

megállapításra jutott, hogy a birodalom a térségben viszonylagosan gyengének tűnt, 

az olasz-angol ellentét, valamint a spanyol polgárháború miatt bizonytalanná vált a 

mediterráneumi stratégiai helyzet. Kiemelte Egyiptom szerepét, valamint az Irakból 

Tripoliba érkező francia, és a Haifában végződő angol olajvezeték fontosságát. E két 

olajkikötő Nagy-Britannia és Franciaország, valamint a beltengeren állomásoztatott 

hadiflottáik üzemanyag-ellátásában komoly szerepet játszott. Valószínűsítette, hogy 

az angolok a Földközi-tengeren is egy olyan flottát fognak fenntartani, amely 

fölényben lesz a rivális hajóhadak felett. Ettől a tengeri erőtől függött, hogy Nagy-

Britannia Olaszországgal szemben továbbra is képes lezárni a Mediterráneum két 

kijáratát, vagy sem. 
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A 90 hadihajóra tervezett szingapúri flotta és az olaszok miatt megnövelt 

földközi-tengeri hajóraj szükségessé tette a brit hajóépítési programok felgyorsítását. 

Az angol hajóhad teljes űrtartalma 1936-ban az építés alatti egységekkel együtt 

1.264.990 tonnát tett ki, az új, hatalmas méretű tengeri fegyverkezési tervezet további 

545.465 tonnányi hajóteret tartalmazott, összesen 148 darab hadihajót. Ezt az 1936-

ban meghirdetett flottaprogramot a harmincas évek második felében egyetlen más 

nagyhatalom sem tudta felülmúlni. Az 1936 és 1942 közötti időszakban megépített új 

hadihajókkal Nagy-Britannia ismét a legerősebb haditengerészettel rendelkező 

hatalom pozíciójából nézhetett szembe a német-olasz-japán fenyegetéssel.
583

 

Réczey Ferenc a tengeri fegyverkezés mögötti hajtóerőket igyekezett 

megvilágítani, vagyis hogy milyen megfontolásból döntöttek a nagyhatalmak a 

flottaerők radikális növelése mellett. Anglia esetében az anyaország ellátása mellett az 

Indiába vezető útvonal zavartalan használatának biztosítása követelte meg a 

korábbinál nagyobb haditengerészetet. Réczey nagy figyelmet szentelt a 

haditechnológia fejlődésének, és megállapította, hogy a földközi-tengeri angol flotta a 

francia és olasz légierők gyors fejlődése miatt különösen sérülékennyé vált.
584

 A 

kiterjedt brit támaszpontrendszer egyáltalán nem felelt meg a modern elvárásoknak. 

"A földközi-tengeri angol uralom azonban veszélyes támadási lehetőségeket is rejt 

magában. Gibraltár és a máltai támpontok ugyan hatalmas erődítményeket jelentettek 

a közelmúltban még, de a folyton fejlődő olasz és francia légi és tengeri haderő 

veszedelmes fejtörést jelentett az utolsó évtizedben. Érthető nyugtalansággal szemléli 

ezt az angol hadvezetőség, hiszen a Földközi-tengerre szorult flotta egy közös olasz-

francia, de külön-külön folytatott hadművelet révén is sikerrel oldalazható. A máltai 

hadi kikötő aligha képes együttes tengeri és légi támadásnak ellenállni, a gibraltári 

erődítmények korszerű tüzérséggel szemben pedig tartós védelmet ma már nem 

biztosíthatnak. Egyébként is nehezen képzelhető, hogy az angol tengeri vezetőség a 
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teljes hajóhad állomány földközi-tengeri összevonására gondolna, mert ez a távolabbi 

dominiumok teljes kiszolgáltatását jelentené."
585

 

Anglia, Franciaország és Németország tengeri erőviszonyairól Bisits Tibor 1940-

ben megjelent munkája nyújt további tájékoztatást. Bisits azon kevés magyar 

katonatisztek közé tartozott, aki személyesen is jól ismerte a Földközi-tengert, 1933-

ban több mint 13.000 kilométert repült a Mediterráneum felett.
586

 Az európai háború 

kitörése után megjelent könyve kizárólag az éppen hadviselő államok tengeri erejét 

mutatta be, így a megjelenéskor még semleges Olaszország flottájáról nem nyújtott 

felvilágosítást.
587

 A szerző kiemelte a brit földközi-tengeri flotta jelentőségét, 

amelynek fő feladata a Gibraltár-Málta-Port Szaid útvonal védelme volt. Szuezzel 

kapcsolatosan az Afrikát elkerülő útvonalat (Freetown, Fokváros) hangsúlyozta, 

jelezve a csatorna szerepének bizonyosan bekövetkező csökkenését egy háborús 

helyzetben.
588

 Bisits két szempontból tért el a korabeli angol tengeri hatalmat elemző 

hazai íróktól. Egyrészt hangsúlyozta a brit kereskedelmi tengerészet hanyatlását, 

1938-ban az angol kereskedelmi flotta a világ teljes hajóparkjának 27 százalékát tette 

ki, míg a század elején még 40 százalékát. A hajózásból származó bevételek az 1920-

as 340 millióról 1938-ra 85 millió fontra csökkentek.
589

 Ez a visszaesés rendre 

elkerülte a magyar elemzők figyelmét, holott a szigetország háborús szerepvállalása a 

megfelelő kapacitással rendelkező kereskedelmi flotta nélkül elképzelhetetlen volt. 

Másrészt, ellentétben a többi magyar szakíróval nem sorolta Ciprust és Alexandriát a 

földközi-tengeri brit flottatámaszpontok sorába, mindössze Gibraltárról, Máltáról és 

Haifáról tett említést. Ciprus kihagyása érthető, hiszen az Admiralitás végül is nem 

építette ki a tervezett tengerészeti bázist, azonban Alexandria kihagyását már 

nehezebb megmagyarázni. Talán a város megoldatlan közjogi helyzete miatt vélte úgy 

Bisits, hogy az egyiptomi kikötővárost nem lehet a mediterráneumi brit 

támaszpontrendszerhez számítani. 1939 őszén–miután elmúlt Olaszország azonnali 

hadba lépésének veszélye–nem tartózkodtak nagyobb angol hajók Alexandriában, a 

                                                 
585

 RÉCZEY Ferenc: Fegyverkezés a tengeren. In: Külügyi Szemle, 1936. XIII. évfolyam, 2. szám, 

123.o. Réczey Ferenc katonai szakíró, nyugalmazott vezérőrnagy, a harmincas években számos katona-

politikai írása jelent meg. Később külföldi szakírók fordításával is foglalkozott. 
586

 Bisits Tibor 1940-től repülő őrnagy, nagy szerepet játszott a hazai sportrepülő kiképzés vezetésében, 

számos munkát írt a magyar repülés történetéről és általában a légierők fejlődéséről. 
587

 Az olasz flotta fejlesztéséről, a hajóosztályokról és típusokról: ZACHENI, Ernesto: Az olasz 

tengerészet. In: Magyar Katonai Szemle, 1939. IX. évfolyam, 11. szám. 
588

 BISITS Tibor: A hadviselő államok tengeri ereje. Budapest, Cserépfalvi, 1940. 15.o. 
589

 BISITS i. m. 8-10.o. 



 218 

flotta visszatért Máltára. Nem kizárt, hogy Bisits ezért nem sorolta az egyiptomi 

kikötővárost a brit haditengerészeti bázisok közé. 

A cikkíró hangsúlyozta az angol-francia kapcsolat szerepét. Anglia egyetlen 

komoly tengeri erővel rendelkező szövetségesének kiterjedt támaszpontrendszere volt 

a Mediterráneumban, egy esetleges Itália elleni háború során a francia flotta Toulon 

mellett használhatta Villefranche-t (Nizza mellett), Korzikát, Oránt, Bizertát és 

Bejrútot. Az 1930-as évek végén Franciaország hajóhada megoszlott az Atlanti-óceán 

és a Földközi-tenger között. Párizs a csatahajók zömét Németországgal szemben az 

atlanti partokon, a cirkálók nagy részét Olaszországgal szemben a mediterrán vizeken 

koncentrálta.
590

 

A Földközi-tengeren zajló fokozódó tengerészeti versengés természetesen nem 

enyhített az angol-olasz viszonyon és kétségtelenül hozzájárult az Olaszország 

irányában folytatott brit megbékéltetési politika kudarcához. Az Admiralitás 

támogatta a Whitehall törekvéseit Mussolini megbékítésében, mert így egyszerre 

biztosíthatta a potenciális ellenfelek számának csökkentését, időnyerést az 1936-ban 

elkezdett flottaprogramok végrehajtásához, valamint a szuezi útvonal zavartalan 

használatát. 

A brit haditengerészet állománya részt vállalt az 1935 előtti, baráti angol-olasz 

viszony restaurálásának kísérletében, igaz nem túl nagy lelkesedéssel. A földközi-

tengeri flotta Mussolini megbékéltetésében játszott szerepét erősítették meg a magyar 

követségek jelentései is. 1937 augusztusában Velencébe érkeztek angol hadihajók, 

1938 nyarán pedig Fiume kikötőjében tettek udvariassági látogatást a földközi-tengeri 

flotta egységei.
591

 Az angol igyekezetet mutatja, hogy miközben számos brit egység 

tartózkodott baráti látogatáson az itáliai partoknál, ezalatt 1939. április 7-én az olasz 

csapatok lerohanták a kis Albániát. A brit hírszerzés teljes csődjét jelezte, hogy a 

hadihajók kapitányai az olasz kikötőkben értesültek Albánia megszállásáról. 

London és Róma közeledését nehezítette Mussolini arab országok irányába 

kifejtett politikája. Az olasz diktátor az iszlám népek védnökének tartotta magát, és 

burkoltan támogatott minden arab nacionalista mozgalmat, amely Nagy-Britannia 

közel-keleti hatalmát alááshatta. Az olasz hivatalos sajtó természetesen tagadta, hogy 
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az új „iszlám barát” külpolitika Itália hatalmi törekvéseinek eszközévé vált, és 

hangoztatta a békés együttműködés fontosságát: „Az olaszok és mohamedánok békés 

együttműködése Líbiában előfeltétele és biztosítéka Olaszország hasonló politikai 

magatartásának az iszlám ama nemzeteivel szemben, amelyek Afrikában, Európában 

és a tengerentúlon élnek. Itália és a világ mohamedánjainak szellemi együttműködése 

azonban sem háborús célú szövetséget, sem bármely más nemzet érdekei ellen 

irányuló szervezkedést nem jelent, hanem ellenkezőleg, jelentős tényezője az 

egyensúlynak a Földközi-és a Vörös-tengeren.”
592

 

Olaszország líbiai politikáját azonban egyáltalán nem érezhették az arabok 

barátságosnak, hiszen az olasz telepesek tömeges letelepítése, a tripolitániai és 

kirenaikai földfoglalások nem igazán tüntették fel jó színben Mussolinit. A szinte 

folyamatos líbiai katonai erőfitogtatás, a gyakori tengeri és légi hadgyakorlatok, 

valamint a gyarmaton állomásozó szárazföldi erők létszámának emelése a helyi arab 

lakosság mellett a Szuezi-csatorna és Egyiptom biztonságáért aggódó Anglia 

neheztelését is kiváltotta. Mussolini líbiai útjait az itáliai lapok mindig nagy 

jelentőségű eseményként méltatták: „amellyel Olaszország földközi-tengeri 

politikájának a jelentőségét akarja kidomborítani. Olaszország egész flottapolitikája 

arra irányul, hogy biztosítsa Itália hatalmi pozícióját a Földközi-tengeren. 

Valamennyi lap hangoztatta, hogy Mussolini útja és az olasz haditengerészet 

nagygyakorlata nem tekinthető Anglia ellen irányuló ellenséges gesztusnak.”
593

 

Anglia földközi-tengeri stratégiájában mindig figyelemmel kellett lenni a líbiai 

katonai helyzetre. Az itt kialakított olasz erőkoncentráció komoly akadályát képezte 

az angol-olasz enyhülésnek. Az angol törekvés Mussolini megbékítésére végül nem 

vezetett eredményre. Olaszország etiópiai, spanyolországi, líbiai és egyéb közel-keleti 

akciói lehetetlenné tették a kapcsolatok normalizálását. A Szudéta-válság napjaiban az 

angol flottát ismét mozgósítani kellett a Földközi-tengeren, és ugyanazokat a háborús 

előkészületeket kellett megtenni, mint az etióp válság időszakában. 

Az 1938 szeptemberi eseményekről, a háborús hangulatról és az elrendelt 

mozgósításról a londoni és a római magyar követség számjeltáviratai pontos képet 

nyújtottak. Egy tipikusnak nevezhető táviratrészlet Londonból: „Közhangulat igen 

harcias. A hazai flotta készenlétben kifutott. Hírek szerint a légvédelmi alakulatok és a 
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légi haderő mozgósítása elrendelve. A katonai előkészületek komolyságához kétség 

sem férhet. Gamelin tábornok ittléte bizonyítja a franciákkal való teljes 

kooperációt.”
594

  

Hasonló jelentések futottak be ugyanebben az időben Rómából is: „Olaszország 

készen van, nem mozgósít, de a behívások nagy mértékben folyamatban vannak. Az 

afrikai hadműveleteknek nagy fontosságuk lesz.”
595

 Az említett afrikai hadműveletek 

kitétel értelemszerűen a Líbiából Egyiptom, illetve Tunézia irányába végrehajtandó 

olasz szárazföldi támadásra vonatkozott. E harctéren Anglia igen nagy 

létszámhátránnyal rendelkezett, a brit hadsereg a nyugati sivatagban még nem volt 

felkészülve a háborúra.  

A válság során nem csak Egyiptom biztonsága forgott veszélyben, hanem a 

földközi-tengeri flottáé is. A brit kormány tartott Olaszország hadba lépésétől Hitler 

oldalán, ezért a flotta újra elhagyta Máltát, és a biztonságosabbnak vélt Alexandriába 

hajózott. 1938. szeptember 18-án 20 angol hadihajó futott be az egyiptomi 

kikötővárosba, majd néhány napon belül az Alexandriában horgonyzó egységek 

száma 45-re nőtt. A középületek katonai ellenőrzés alá kerültek, a kikötő védelmére új 

ütegeket állítottak fel, a flotta tisztjeitől és a legénységtől megvonták az 

eltávozásokat. A háborús riadalom szeptember végére oly naggyá vált Egyiptomban, 

hogy a helyi hatóságok és a brit erők internálási tervet dolgoztak ki az országban élő 

német, olasz sőt állítólag a magyar állampolgárok részére is.
596

 

Amikor 1938. szeptember 28-án a teljes királyi haditengerészetet harci 

készültségbe helyezték, a földközi-tengeri flotta már riadóztatva, felemelt 

állománnyal várta a bevetést. A brit véderőket a haditengerészet kivételével váratlanul 

érte a müncheni válság. A válság szerencsére háborús konfliktus nélkül ért véget, a 

szeptemberi olajozottan végrehajtott mozgósítás bebizonyította a flotta ütőképességét. 

Mussolini hajlandóságát a tárgyalásos megoldásra erősítette, hogy az egyesített angol-
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francia flotta helyzete sokkal jobb volt az olasznál, mind mennyiségi, mind minőségi 

szempontból.
597

 

A Szudéta-válság kezelésében vállalt egyáltalán nem dicsőséges angol 

szerepvállalás miatti tiltakozásul lemondott Alfred Duff Cooper, az Admiralitás első 

lordja (1937-1938). Az Eden-Churchill irányvonalhoz közelálló tengerészeti miniszter 

távozása Barcza nagykövet szerint erősítette a londoni kormány homogenitását, mert 

utóda, Lord Stanhope nem ellenezte Chamberlain miniszterelnöknek a 

tengelyhatalmak további megbékéltetését szorgalmazó lépéseit.
598

 

A Szudéta-válságot követően Franciaország fontossága növekedett a britek 

szemében, mint az egyetlen számottevő szövetséges a birodalmat fenyegető német-

olasz-japán kihívással szemben. A franciák elsősorban Németországra koncentráltak, 

de nem hagyhatták figyelmen kívül Mussolini növekvő fenyegetését a Földközi-

tengeren. 1938 végére az olasz-francia viszony nagyon elmérgesedett, elsősorban a 

Nizzára, Korzikára, Tunéziára és Dzsibutira vonatkozó, hivatalosan is bejelentett 

olasz követelés miatt.  

Virginio Gayda, a Popolo d'Italia főszerkesztője igyekezett átfogó képet nyújtani a 

sok évtizedes küzdelemről Olaszország és Franciaország között. A határozottan 

franciaellenes érzelmű fasiszta szerző magyar nyelven 1939-ben megjelent, 

propagandisztikus munkáját természetesen csak fenntartásokkal szabad kezelni.
599

 A 

mű ugyanakkor híven tükrözte a kor olasz felfogását a mediterrán katona-politikai 

helyzetről, és miután lefordították magyarra, egyértelmű hatást gyakorolt a magyar 

szakírók e témában megjelent műveire.  

A Mussolini félhivatalos szócsöveként tevékenykedő olasz publicista 

hangsúlyozta a Földközi-tenger fontosságát Itália nagyhatalmi törekvéseiben és az új 

gyarmatbirodalom fenntartásában. "A Földközi-tenger Olaszország számára ma már 

nemcsak a nemzeti lét alapja, hanem út is a gyarmatbirodalmához a Vörös-tengerre 

és az Indiai-óceánhoz. Az olaszoknak ez az út sokkal fontosabb mint az angoloknak és 

a franciáknak, akik atlanti partjaikról gyarmataikat a Földközi-tenger 
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kikapcsolásával is elérhetik. Anglia és Franciaország legfeljebb kerülőt tesznek, 

Olaszország számára a Földközi-tengeren kívül nincs más út."
600

 

A Mediterráneum olasz hegemóniájához nélkülözhetetlen volt a Szicíliai-szorost 

délről uraló Tunézia megszerzése. Mussolini a Tuniszban élő tekintélyes olasz 

kolóniára és a korábbi szerződésekre hivatkozva jelentette be területi igényét. Az 

1881 óta francia protektorátus alatt álló Tunézia igazi jelentőségét Bizerta adta, az 

innen kiinduló francia tengeralattjárók és repülőgépek megbéníthatták az Olaszország 

és Líbia közötti forgalmat.
601

 Mussolini kezében e fontos kikötő nem csak 

meggátolhatta az Itália elleni ellenséges támadásokat, hanem biztosíthatta az olaszok 

számára a Földközi-tenger központi medencéjének korlátlan uralmát. A további olasz 

igények (megfelelő képviselet a szuezi Csatorna Társaságban, Dzsibuti átadása) a 

Mediterráneum és a Vörös-tenger stratégiailag legfontosabb pontjait érintették, 

érthető tehát, hogy Párizs mellett London is határozottan elzárkózott a teljesítésüktől. 

Gayda a Franciaországgal szembeni területi igények jogosságának alátámasztása, 

valamint a teljes tengerészeti egyenjogúság követelése mellett elemezte Nagy-

Britannia térségbeli szerepét. Érdekes, hogy általában összemosta az angol-francia 

törekvéseket, de hangsúlyozta a fő ellenségnek tekintett franciákkal ellentétben a brit 

külpolitika kiegyensúlyozottságát és visszafogottságát. A fiatal Olaszország 

életerejének megnyilvánulásának tartotta, hogy az etióp háború során a brit honi flotta 

egységeinek felvonultatása sem zavarta meg Abesszínia meghódítását. Gayda 

felismerte, hogy a britek elrettentése elsődlegesen a Szicíliában, Tobrukban és 

Léroszon állomásozó légierőnek volt köszönhető. Az olasz repülőgépek 

semlegesítették a brit támaszpontokat és eltántorították az Admiralitást a háború 

vállalásától. Gayda túlzó állítása szerint Itália hét hónap alatt nem csak az etiópiai 

háborút nyerte meg, hanem az egész földközi-tengeri játszmát is. Az 1935-1936-os 

válság volt az első alkalom Gibraltár 1704-es elfoglalása óta, hogy Anglia katonai és 

politikai tekintélye megingott a Mediterráneumban. Természetesen London nem adta 

fel korábbi pozícióit a beltengeren, és felkészült arra, hogy szükség esetén erővel is 

meggátolja Olaszország törekvéseit. A tekintélyes népszaporulattal rendelkező Itália 

számára nélkülözhetetlen volt újabb gyarmatok megszerzése, hogy népfeleslegét az 

afrikai és közel-keleti területeken vezesse le. A nyersanyaghiány szintén hódításokra 
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sarkallta a fasiszta államot, e törekvéseit azonban Anglia határozottan ellenezte.
602

 

Olaszország a gyengébb franciákkal szemben fogalmazta meg területi követeléseit, 

elsőszámú ellenségének Párizst tekintette. Ugyanakkor Gayda világosan látta, hogy 

1939-re az angol és francia szövetség már annyira kiforrott, hogy a két hatalmat nem 

lehetett külön kezelni. Az olasz publicista egy jövőbeni háborúban Angliával is 

potenciális ellenfélként számolt. "Az angol kormány egyre bővíti hajóbázisainak 

hálózatát, Gibraltárhoz, Szuezhez, Máltához Port Szaidot, Haifát és Ciprust is hozzá 

kell vennünk, mely utóbbi védvonal jelentőségét nagy mértékben fokozhatja annak a 

Törökországnak a barátságos politikája is, melyet Anglia Montreux-ben, a lausanne-i 

szerződés gyökeres revíziójával a maga oldalára állított…Az Olasz Birodalom 

megalapítása óta Londonnak csak két lehetősége van: vagy kiüríteni a Földközi-

tengert és az Indiába vezető tengeri utat újra Afrika körül megtenni, vagy pedig 

összpontosítani a Földközi-tengeren minden erejét, hogy szembe tudjon szállni 

bármilyen eshetőséggel. Nem kétséges, hogy Anglia ezt az utóbbit választotta."
603

 

Az 1938-1939-ben elmélyült olasz-francia földközi-tengeri feszültség vizsgálata 

során a magyar tanulmányok szerzői egyértelműen Itália pártját fogták és jogosnak 

találták Mussolini területi igényeit. Kissé meglepő, de egyes magyar szakírók a 

Tunéziában élő telepes olaszok ügyét egyszerűen párhuzamba állították a szomszéd 

államok által elcsatolt magyarság helyzetével.
604

 Az olaszbarát elfogultság oly erős 

volt, hogy Mussolini egyértelműen agresszív akcióit (mint például Albánia 1939 

áprilisi bekebelezését) minden kritika nélkül az olasz nagyság felé tett jogos lépésnek 

tekintették.
605

 

A két latin állam erőviszonyainak reális elemzésénél azonban vitathatatlanul 

Franciaország felé billent a mérleg nyelve, hiszen nem csak erősebb gazdasággal, 
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hanem nagyobb flottával és kiterjedtebb támaszpontrendszerrel rendelkezett. A 

francia közvélemény elképzelhetetlennek tartotta, hogy Róma erőszakkal próbáljon 

érvényt szerezni a területi követeléseknek. Párizsban úgy vélekedtek, hogy 

Franciaország Olaszország felől, az Alpokon át megtámadhatatlan. A légi háború 

tekintetében Franciaország helyzete szintén kedvezőbbnek tűnt, mivel a fő olasz 

iparvidékek a francia határ mentén helyezkedtek el, kitéve a az ellenséges bombázók 

támadásainak, míg a francia ipari centrumok Észak-Franciaországban voltak.
606

 

Növelte Párizs esélyeit az észak-afrikai gyarmatbirodalom, amely szinte 

kifogyhatatlan embertartalékot képezett egy háború esetén. Ugyanakkor nehezítette a 

franciák helyzetét, hogy Olaszország mellett Németország, sőt Franco győzelme 

esetén Spanyolország is ellenséges hatalomként vette körül. E bekerítésből csak 

Nagy-Britannia segítségével lehetett kitörni, de az 1938 szeptemberi müncheni 

egyezmény végkifejlete azt mutatta, az angol külpolitika még nem tett magáévá 

egyértelműen olaszellenes álláspontot.
607

 

Az angol külpolitika földközi-tengeri ingadozásai Csáky Imrének, az egykori 

magyar külügyminiszternek is feltűntek.
608

 Csáky véleménye szerint Nagy-

Britanniának Európában két területen találhatók alapvető érdekei: egyrészt az 

anyaország biztonsága szempontjából a La Manche és az Északi-tenger mentén, 

másrészt a Brit Birodalom védelme szempontjából a Földközi-tengeren.
609

 A dél-

európai vizeken Olaszország dinamikus fejlődése megingatta az angolok korábbi 

szilárd pozícióit. Csáky úgy vélekedett, hogy Itália katonai-tengerészeti erejének 

növekedése minden más hatalomét meghaladta, ezért az angolok előbb-utóbb 

kénytelenek lesznek visszatérni a hagyományos olaszbarát politikához. A 

Chamberlain által megkötött 1938-as angol-olasz egyezmények ezt a felismerést 

tükrözték. A harmincas évek végén az angol külpolitika két alappillérévé ismét a 

francia szövetségnek és az olasz barátságnak kellett válnia, azonban Párizs és Róma 

kibékíthetetlen ellentétei miatt a két ország közötti egyensúlyozás szinte 

megoldhatatlan feladatnak tűnt. A korábbi jó angol-olasz viszony restaurálásának 
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vágya tette az angol külpolitikát 1937 és 1939 között tétovázóvá, a franciák számára 

pedig kiszámíthatatlanná.
610

 

Chamberlain 1939 januári római látogatása után vált egyértelművé, hogy 

Mussolinit nem lehet leválasztani Hitler oldaláról, és az olasz diktátort képtelenség 

megbékíteni. E felismerés hatására fokozódott az angol-francia tengerészeti 

együttműködés a Földközi-tengeren, így 1939 február végén és március elején 

nagyszabású összehangolt hadgyakorlatra került sor a két hadiflotta részvételével. A 

francia tengeri erők a beltenger nyugati medencéjében tartottak gyakorlatot, miközben 

az angolok a keleti medencében. A magyar katonai elemzők arra számítottak, hogy a 

két szövetséges hatalom az Olaszországgal vívott háború esetén hasonló módon 

osztotta volna fel a Mediterráneumot.
611

 

A földközi-tengeri háború lehetősége 1939 tavaszától egyre biztosabbnak tűnt. A 

beltengeren leginkább érintett három nagyhatalom geostratégiai helyzetét elemezve 

Domán Miklós arra a megállapításra jutott, hogy az angol-francia szövetséggel 

szemben a határaival elégedetlen Olaszország előnytelen helyzetbe került.
612

 Líbiát 

keletről az angol megszállás alatti Egyiptom, nyugatról francia Tunézia zárta 

harapófogóba. A Földközi-tenger középső medencéjében lévő Máltának a tekintélyét 

ugyan megtépázta az olasz-etióp válság során történt kiürítés, de az angolok továbbra 

sem voltak hajlandók feladni a beltenger uralmához nélkülözhetetlen szigetcsoportot. 

A szerző a kortársakhoz képest viszonylag reálisan értékelte a Mediterráneum 

tengerészeti erőviszonyait és olaszbarát elfogultsága ellenére sötéten ábrázolta Itália 

esélyeit egy jövőbeni háborúban. "A Földközi Tengert Malta osztja egy keleti és 

nyugati részre. A nyugati tér Franciaország és afrikai Hinterlandjának jegyében 

tükröződik, a keletiben szinte mindenütt ott rejtőzik az angol befolyás. Olaszország két 

tűz között két nagy ellenféllel áll szemben, akikkel egyszerre még német segítséggel 

sem birkózhatna meg."
613

 

Az olaszok Angliát és tengeri erejét túl erősnek érezték, ezért a kevésbé 

veszélyesnek tartott Franciaországgal szemben fogalmazták meg területi 

követeléseiket, így próbálva megosztani a két nyugati szövetséges hatalmat. A 
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nemzeti önrendelkezés 1938-ban Münchenben elfogadott elvére utalva követelték 

Nizzát, Korzikát és Tuniszt a franciáktól. Mussolini agresszív lépései inkább 

Franciaországot érintették kínosan, így a spanyolországi olasz beavatkozás vagy a 

Baleári-szigetek elfoglalása elsősorban az Észak-Afrikából Marseille-be tartó francia 

csapatszállítási útvonalak elvágását eredményezhették, nem pedig Gibraltár 

veszélyeztetését, amint azt Londonban gondolták. Pantelleria szigetének olaszok által 

történt kiépítése sem elsősorban Málta ellen irányult, hanem a tunéziai Bizerta 

semlegesítését szolgálta.
614

 

London számára elfogadhatatlanok voltak a franciákkal szemben megfogalmazott 

olasz területi követelések, egyrészt mert megvalósulásuk esetén az Indiába vezető 

útvonal kulcspontjai kerülhettek olasz kézbe. Másrészt Mussolini céljainak 

megvalósulása Franciaország meggyengüléséhez és az angol-francia szövetség 

meglazulásához vezethetett. Miután Párizs volt Anglia egyetlen komoly szövetségese, 

ez a fejlemény sokat ronthatott az amúgy is kétségbeejtő brit globális stratégiai 

helyzeten.
615

 

1939-et megelőzően Nagy-Britannia Olaszországgal szemben tovább erősítette 

térségbeli hatalmi helyzetét, elsődlegesen a keleti medencében. Az Alexandria-Haifa-

Ciprus háromszög mellett Görögországra és Törökországra támaszkodva biztosította 

maga számára a Levante uralmát. Bár a szigetország és Itália között a küzdelem 

Görögország és Törökország barátságáért még nem fejeződött be, Montreux óta 

mindkét balkáni állam határozottan Anglia irányába mozdult el. A balkáni 

térvesztéssel szemben Mussolini az arab világban igyekezett a brit pozíciókat 

megingatni, az új olasz iszlám politika leginkább Egyiptomban és Palesztinában, 

valamint a Vörös-tenger mentén Szudánban és Jemenben keresztezte az angol 

érdekeket.
616

 E törekvésben az intenzív fasiszta propaganda (a Radio Bari adásai és 

Mussolini Olaszországot az arabok védnökének feltüntető beszédei) mellett 

elsősorban az Egyiptomban élő közel 60.000 olaszra támaszkodott.
617

 

Domán Miklós miután felvázolta a Mediterráneumban zajló angol-francia-olasz 

vetélkedés hátterét, annak a véleményének adott hangot, hogy a Földközi-tenger 
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uralmáért zajló heves európai hatalmi harc könnyen az ébredő arab nacionalizmust 

segítheti győzelemre. Domán szerint: "Fiatal, dinamikus állami alakulatok keresik 

helyüket a Földközi-tenger kék ege alatt és más államok korábbi dinamizmusának 

gyümölcseit veszélyeztetik. Az európai imperializmusok vetélkedését azonban éberen 

figyelik a pánarabok milliói. Amint a világháború előtt a pánszláv gondolat a balkáni 

politikát irányította, úgy jelentkezik a déli Földközi-tengeren ma a pánarab és 

pánizlám mozgalom, mely még nem hatalom, de viszont annál erősebb forradalmi 

csíra. Az európai nagyhatalmak idegen területekért vívott harcainak eredménye vajon 

nem fog-e a várakozás álláspontjára helyezkedő arab mozgalom ölébe hullani?"
618

 

A szerző megérezte a második világháborút követően bekövetkező változásokat a 

Mediterráneumban és a Közel-Keleten. Az 1940 és 1945 között dúló, olaszokkal és 

németekkel vívott földközi-tengeri háborút Nagy-Britannia ugyan hatalmas áldozatok 

árán megnyerte, a szigetország gazdasága azonban belerokkant e győzelembe. A 

háború után a megerősödő arab függetlenségi mozgalommal szemben mind London, 

mind Párizs tehetetlen volt. Hiába iktatták ki 1943-ban Olaszországot a mediterrán 

nagyhatalmak sorából, a két nyugati hatalom ereje elégtelennek bizonyult a korábbi 

gyarmati területek megtartásához.
619

  

A későbbi fejleményektől függetlenül Nagy-Britannia 1936 és 1939 között 

határozott katonai és diplomáciai előnyben volt Olaszországgal szemben a Földközi-

tengeren. Ez a tény világosan kivehető a kairói magyar követ 1938. március 19-én 

keltezett nagyszerű helyzetelemzéséből A jelentés kiemelte, hogy mind Anglia, mind 

Olaszország a Mediterráneum biztosított használatára törekedett. Nagy különbség a 

két ország között, hogy Nagy-Britannia számára a beltenger csupán egy útvonal, 

amelyet pénz-és időveszteséggel helyettesíteni lehet Afrika megkerülésével. Ezzel 

szemben Itália csak ezen a tengeren át kaphatott nyersanyag-utánpótlást és érhette el 

gyarmatait. A brit pozíciók 1936 és 1938 között látványosan megerősödtek: "Egyptom 
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gyakorlatilag a brit birodalomhoz tartozik, különösen az 1936 augusztusi egyezmény 

óta. Görögország hosszú partja miatt rá van utalva a flottája révén erős Angliára, ezt 

a védelmet a britek tudják ellátni. Görögország Angliára hallgat, és ezt teszi az olasz 

expanziótól félő Törökország is."
 620

 

Anglia nem csak diplomáciailag, de a támaszpontok terén is fölénybe került. A 

brit flotta könnyen bezárhatta az olaszokat a Földközi-tengerre, mivel a beltenger 

összes bejáratát szilárd ellenőrzés alatt tartotta A követ szerint ennek ellenére nem 

volt teljesen reménytelen Róma helyzete. Mussolini a brit gyűrűt a legtermészetesebb 

módon Egyiptom megszerzésével törhette át, Líbiából kiindulva. Az angolok ugyan 

lenézték az olaszokat, mégis tartottak a számbeli túlerőben lévő líbiai gyarmati 

hadseregtől. London komoly ellenfélként tekintett Olaszországra, ezt bizonyította a 

Földközi-tengert elkerülő útvonal tervének meg-megújuló felvetése. 

Albánia olasz megszállása után közvetlenül járt Rómában Teleki Pál 

miniszterelnök és Csáky István külügyminiszter, így első kézből értesülhettek az 

agresszív olasz lépés mozgatóiról. Mussolini kifejtette a magyar államférfiak előtt, 

hogy a kis balkáni ország elfoglalásának elsődlegesen stratégiai okai voltak. Albánia 

birtoklásával tökéletesen le lehetett zárni az Adriát az erős angol flotta elől. Az Adria 

bejáratánál az olasz és az albán partok között alig másfél millió lírás költséggel 

hatékony záróvonalat kívántak kialakítani, így a tenger egyfajta olasz "Mare 

Nostrummá" válhatott. Mussolini Albániának éppen olyan kulcspozíciót tulajdonított 

a Balkánon, mint Magyarországnak a Duna-medencében. Hangsúlyozta, hogy a kis 

ország kiváló kiindulási terep lehet Jugoszlávia és Görögország ellen, vagyis az albán 

területeknek az ugródeszka szerepét szánta a további olasz expanzió végrehajtásában. 

Mussolini a közelgő világháború lehetőségéről és az olasz haditervekről 

meglehetősen elnagyoltan tájékoztatta magyar tárgyalópartnereit. Csáky így foglalta 

össze az olasz háborús elképzeléseket: "Első feladat lesz a Középtengernek a teljes 

birtokbavétele, Olaszország partjainak védelmét a Gibraltári-tengerszoros védelmére 

kell lecsökkenteni, Szuezben pedig néhány cementtel megrakott hajó elsüllyesztése 

eldugaszolja az onnan fenyegető támadást. Számít az ázsiai és északafrikai arab 

államok szimpátiája, sőt fegyveres felkelése is. Világos, hogy ebben a messzemenő 
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kombinációban nagy szerep kellene, hogy jusson Spanyolországnak is, de az 

olaszoknak idevonatkozó terveiről többszöri igyekezetem ellenére sem tudtam 

felvilágosítást kapni."
621

 

A nagyon vázlatosan ismertetett olasz háborús tervek azt a benyomást keltették, 

hogy Olaszország nem számolt igazán az Anglia elleni földközi-tengeri háborúval, 

legalábbis 1939-ben biztosan nem. Ezt a feltételezést megerősítette, hogy az olasz 

diktátor viszonylag keveset beszélt Angliáról. Csáky feltételezte, hogy Mussolini 

szeretne tűrhető, normális viszonyt kialakítani Róma és London között. 

Az olasz háborús tervekről sokkal bőségesebb információkkal szolgált Újszászi 

István vezérkari ezredes, akit 1939. július 24 és 29 között Itáliába vezényeltek. 

Újszászi útjának az volt a célja, hogy bemutatkozzon az olasz hadvezetőségnél mint a 

vezérkari főnökség osztályvezetője, emellett hírszerző és kémelhárító szakkérdéseket 

kívánt megbeszélni. A magyar vezérkari tiszt több magas rangú olasz katonai 

vezetővel találkozott és miután a háborús feszültség szinte kézzel tapinthatóvá vált, 

nem véletlen, hogy jelentésének nagy része az olasz haditervekkel foglalkozott. 

Trippiccione vezérkari ezredes, az olasz hírszerző és kémelhárító osztály vezetője 

részletesen elemezte a Földközi-tenger térségében fekvő országok várható 

magatartását. Szerinte Törökország és Görögország egyértelműen az angol-francia 

táborhoz csatlakoztak, hasonlóan a kétszínű magatartást tanúsító Romániához. 

Jugoszlávia ugyan semlegességét hangsúlyozta, ugyanakkor az olasz határokon 

erődítéseket épített és felemelt létszámú alakulatokat tartott. Trippiccione nem zárta 

ki, hogy titkos szerződések révén egyik napról a másikra megváltozhat Belgrád 

politikája, méghozzá a tengelyhatalmak irányában ellenségesen. Spanyolországnak 

olyan súlyos gazdasági és politikai nehézségekkel kellett megküzdenie, hogy a 

tengelyhatalmak jó ideig nem számíthattak tényleges beavatkozására, de Madrid 

katona-földrajzi helyzetét és nyersanyagforrásait azonban kihasználhatták. 

Franciaország a német veszély hatására mindenben Londonhoz igazodott, és az angol-

francia erők a döntő támadásra Olaszországgal szemben kívántak fellépni. Érdekes 

Trippiccione érvelése, miszerint Anglia és Franciaország erőforrásai és hadereje 
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hosszabb távon folyamatosan növekszik, ezért a fegyveres összetűzés-amennyiben az 

el nem kerülhető-pillanatnyilag inkább a tengelyhatalmak érdekében áll.
622

 

Pariani hadseregtábornok eltérően vélekedett a földközi-tengeri helyzetről és 

abban reménykedett, hogy a Mediterráneum térségét az angolok kiürítik a Távol-

Kelet érdekében: "Egy világháborúban–mondotta Pariani–Anglia a brit érdekeket 

helyezi előtérbe, a Földközi-tengert a Távol-Kelet érdekében inkább feláldozza. Ezen 

esetben pedig Törökország és Görögország beavatkozása kérdéses. A 

tengelyhatalmaknak tehát Japán megnyerésére kell törekedniük."
623

 

Pariani azt állította, hogy a Távol-Keleten Angliának le kellett mondania az eddigi 

vezető szerepről, ráadásul Európában nem tudta tető alá hozni a megegyezést a 

szovjetekkel. Így nem sikerült teljessé tenni a bekerítést a tengelyhatalmak körül, és 

ez a tény óvatosabbá tette a Mediterráneum angolbarát államait. Görögország 

lelkesedése már ekkor érezhetően lanyhult, mivel a görögök látták, az angol-francia 

segítségnyújtás csak a légi és tengeri támaszpontok birtokbavételéből áll majd, míg a 

szárazföldön a görög hadsereget sorsára fogják hagyni. 

Pariani ugyanakkor érzékelte, hogy az angolok egyre jobban elkötelezték magukat 

a Földközi-tenger térségében, így az Olaszország számára kedvező, Távol-Keletet 

középpontba állító brit védelmi politika már nem tartható tovább. Utalt arra, hogy a 

szovjet szövetség meghiúsulása ellenére Anglia fokozottan növelte befolyását a 

Mediterráneumban. Ezt jelezte a látványosan kibontakozó együttműködés a 

törökökkel. Törökország várhatóan nem csak a tengerszorosok blokádját tudta 

hatékonyan ellátni, hanem aktív szerepet játszhatott a Brit Birodalom biztonságának 

szavatolásában. Ankara tervezett katonai részvétele a Szuezi-csatorna védelmében 

csak akkor válhatott lehetségessé, ha a török hadsereget tengeri úton átszállították 

Egyiptomba. E feladat végrehajtásában nagy szerepet kellett vállalnia a brit földközi-

tengeri flottának. A balkáni államoknak nyújtott angol garanciákat elemezve Pariani 

nem zárta ki, hogy a kelet-ázsiai brit érdekeltségek feláldozása együtt járhat a 

birodalom erőinek anyaországhoz közelebbi, elsődlegesen mediterráneumi és közel-

keleti összpontosításával: "Mindazonáltal lehetséges, hogy a távol-keleti pozíciókról 
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való teljes lemondás angol részről azt célozza, hogy helyzete és súlya Európában és a 

Közel-Keleten megerősödjön."
624

 

Az 1939 áprilisi albániai olasz bevonulás ellenére London továbbra is 

Németországot tekintette elsőszámú ellenségének. A fő fenyegetés Nagy-Britannia 

biztonsága ellen az Északi-tenger és a La Manche irányából érkezett, mivel a 

kontinentális hegemóniára törekvő hitleri Németország Olaszországnál sokkal 

komolyabb katonai és gazdasági erőt képviselt. Ettől függetlenül a brit védelmi 

stratégia irányítói 1939 tavaszára a Mediterráneumot a Brit Birodalom egészének 

biztonsága szempontjából majdnem olyan fontosnak ítélték, mint az anyaország 

partjainak védelmét. A Mediterráneum keleti medencéjének hatékonyabb védelmére 

1939. június 22-én létrehozták az egységes brit közel-keleti főparancsnokságot. Tagjai 

a földközi-tengeri flotta, a térségben állomásozó brit szárazföldi erők, valamint a 

királyi légierő helyi parancsnokai voltak. A „triumvirátus” hatásköre kiterjedt 

Egyiptomra, Szudánra, Ciprusra, Palesztinára, Transzjordániára, Irakra és az arábiai 

brit védnökségekre.
625

 1939 nyarára a brit földközi-tengeri hajóraj, mint Anglia 

legnagyobb tengerentúli flottája készen állt a háborúra. 

 

 
12. táblázat. A brit földközi-tengeri flotta állománya 1939. május 1-én. Forrás: HL, 92. Londoni 

katonai attaché. 67/50 K. a. 1939. ”Nagy-Britannia hadiflottája. Hadrendi elosztás” 4. melléklet. 

 

Hajótípus Brit földközi-tengeri flotta 

Csatahajó 1. csatahajó osztály: Barham, Malaya, Warspite 

Cirkáló 1. és 3. cirkáló osztály: Arethusa, Galatea, Penelope, 

Devonshire, Shropshire, Sussex, Norfolk 

Flotilla vezető Hardy, Grenville, Inglefield, Douglas 

Romboló 1., 2., 3. és 4. romboló flottilla, összesen 37 romboló  

Tengeralattjáró 1. tengeralattjáró flottilla, összesen 9 tengeralattjáró 

Repülőgép-hordozó Glorious 

Aknarakó Medusa 

Aknaszedő 3. aknaszedő flottilla, összesen 6 aknaszedő 

Ágyúnaszád 1 ágyúnaszád 
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Motoros 

torpedónaszád 

1. motoros torpedónaszád flottilla, összesen 7 torpedónaszád 

 

A Földközi-tenger kiemelt szerepét tovább növelte, hogy az úgynevezett fehér 

domíniumok közül Ausztrália és Új-Zéland, valamint India számára ez a beltenger 

képezte a legfontosabb európai összekötő útvonalat az anyaországgal.
626

 Ezen 

országok tehát szintén érdekeltek voltak a térség status quójának fenntartásában, és 

1940-től komoly véráldozatot hoztak a Mediterráneum szabad használatáért. 1939 

áprilisában Barcza György londoni követ világosan összefoglalta Anglia földközi-

tengeri politikájának lényegét, amelyhez a harmincas évek második felében, majd a 

második világháború folyamán a britek következetesen tartották magukat. "Anglia 

érdekei a kontinensen csak közvetettek, közvetlen érdeke a Középtengernél kezdődik. 

Gibraltár, Malta és Cyprus azok a pontok, melyek Anglia részére a Földközi Tengeren 

át vezető utat kelet felé katonailag biztosítják, Anglia tehát földközi tengeri pozícióját 

semmi szín alatt sem adhatná fel anélkül, hogy tengerentúli összeköttetései és 

világhatalma is veszélyeztetve ne lennének. A Görögországnak adott garancia, a 

Törökországgal való benső kapcsolat is ezt célozzák. A Földközi Tenger és a Balkán 

tehát az a földrajzi zóna, mely Nagybritánnia számára ugyanoly politikai és stratégiai 

fontossággal bír, mint akárcsak a La Manche csatorna, és így Anglia teljesen el van 

szánva arra, hogy a németek előretörését a Földközi Tenger felé, és Olaszország 

befolyásának megerősödését minden eszközzel megakadályozza."
627

 

                                                 
626

 MOL, K 63, KÜM, 9. csomó, 1937-2/1-68. "Az 1937. évi brit birodalmi konferencia." London, 

1937. május 24. Masirevich Szilárd londoni követ összefoglalója. 
627

 MOL, K 63, KÜM, 13. csomó, 1939-2/1-39. "Anglia külpolitikai akciója." London, 1939. április 18. 

Barcza György londoni követ szigorúan bizalmas jelentése. 



 233 

 

4. Összefoglalás 

 

Magyarországon az 1930-as években élénk figyelemmel kísérték a Földközi-

tengeren zajló hatalmi vetélkedést. Az érdeklődés nem Angliának szólt, bár 

kétségtelenül sokan szimpatizáltak a brit törekvésekkel. A hazai közvélemény 

figyelmét elsősorban az olasz hatalmi helyzetben bekövetkező változások irányították 

a Mediterráneumra. Itália volt az egyetlen olyan nagyhatalom, amely már 1935 előtt 

határozottan kiállt Magyarország legfőbb külpolitikai céljának, a revíziónak a 

támogatása mellett. Mussolini esetleges földközi-tengeri veresége az angol-francia 

blokkal szemben a trianoni béke revideálásának legfőbb támogatójától foszthatta meg 

Budapestet. 

A magyar oldalról megfigyelhető olaszbarát elfogultság részben abból a 

meggyőződésből táplálkozott, hogy Magyarország politikai, gazdasági és katonai 

téren szorosan kötődött Olaszországhoz. Kétségtelenül komoly gazdasági kapcsolatok 

alakultak ki a két állam között, de összességében véve messze eltörpültek a 

Németországgal folytatott kereskedelem mellett. Ráadásul Róma és Budapest 

forgalma az etiópiai háborútól kezdve csökkenést mutatott. Nagyobb jelentőséggel 

bírt, hogy a trianoni békében korlátozott magyar hadsereg és az olasz katonai vezetés 

között viszonylag szoros kapcsolat alakult ki, Olaszország hazánk egyik fő 

fegyverellátója lett. A földközi-tengeri feszültség azonban megnehezítette Mussolini 

aktív szerepvállalását a Duna völgyében, az amúgy is gyenge olasz gazdaság nem 

tudta meggátolni Németország terjeszkedését a térségben. Az olasz-etióp háborút 

követően Itália képtelen volt megőrizni korábbi befolyását Délkelet-Európában, mert 

a spanyolországi beavatkozással és az afrikai terjeszkedéssel egy időben felvállalt 

mediterráneumi konfrontáció messze meghaladta a gazdasági nehézségekkel küzdő 

állam lehetőségeit 

A korabeli magyar tanulmányok és levéltári források hazánk szempontjából 

egyöntetűen katasztrofálisnak tartották Olaszország esetleges földközi-tengeri 

vereségét. Ez a vereség utat nyithatott többek között a kisantant államok 

Magyarország elleni erőteljesebb fellépésének, másrészt nagyobb teret engedhetett a 

német gazdasági-politikai-katonai expanziónak a Duna-medencében. Nem véletlen, 



 234 

hogy a magyar vezérkar már 1935 nyarán, vagyis jóval az olasz-etióp háború kitörése 

előtt aggodalommal állapította meg, hogy Olaszország afrikai lekötöttsége károsan hat 

Magyarország és szomszédai közötti viszonyra, emellett elősegítheti a német 

térnyerést hazánk irányában. Olaszország tartós földközi-tengeri szembenállása 

Angliával meggátolta a korábbi, Berlint ellensúlyozó szerep betöltését Délkelet-

Európában. 

A földközi-tengeri konfliktus kimenetele tehát egyáltalán nem volt közömbös a 

magyarok számára, így érthető, hogy a témával kapcsolatban rengeteg írás született 

mind nyomtatásban, mind külképviseleti jelentésként. Megvizsgálva a korabeli 

folyóiratok anyagát kiderül, hogy szinte mindegyiket általános olaszbarát elfogultság 

jellemezte. Nagy-Britannia és Olaszország tengeri erőit legrosszabb esetben is 

egyenlőnek találták és gyakran eltúlozták az olaszok katonai lehetőségeit. Különösen 

igaz ez a légierők, a szárazföldi hadsereg valamint a könnyű hajóegységek esetében. 

A cirkálók, rombolók, tengeralattjárók és könnyebb motoros torpedónaszádok terén 

megfigyelhető, valóban létező olasz mennyiségi fölény vizsgálatakor következetesen 

csak a Földközi-tengeren felvonultatott egységeket vették figyelembe, megfeledkezve 

arról, hogy Anglia a világtengereken szétszórt flottáinak összevonásával viszonylag 

gyorsan változtathatott helyi erőviszonyokon. A magyar elemzők nem csak a helyi 

szinten meglévő olasz számbeli fölényt értékelték túl, hanem minőségben is jobbnak 

találták Itália hadihajóit és repülőgépeit. A második világháború eseményei azonban 

világosan bebizonyították, hogy Mussolini haderejének impozáns számadatai gyakran 

elavult haditechnikát és rendkívül alacsony harci szellemet takartak. 

A magyar szakírók téves megállapításai mögött gyakran szándékosság figyelhető 

meg. Így próbálták a szövetséges Olaszország erejét és nagyhatalmi állását jobban 

kidomborítani, a hazai közvéleményt pedig meggyőzni arról, hogy érdemes 

Magyarország jövőjét a dinamikus, fiatalos lendületű Itáliához kötni. Másrészt a hazai 

tanulmányok jó része olasz vagy német források és újságcikkek alapján készült, ezek 

a kiadványok természetesen hemzsegtek a fasiszta propagandától és a torzításoktól. A 

korszakban számos olasz publicista művét fordították le magyarra, e munkák nagyban 

hozzájárultak a téves elképzelések általános elterjedéséhez. Az igazsághoz tartozik, 

hogy a korabeli nyugati, elsősorban az angol és a francia média szintén eltúlozta 

Olaszország katonai lehetőségeit. Itália erejének túlbecsülése–elsősorban a légierők 

terén–az egész tárgyalt időszakban megfigyelhető az angol sajtóban. A Regia 

Aeronautica számbeli fölénye nyilvánvalóan befolyásolta az Admiralitás döntéshozóit 
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és óvatosságra intette a brit külpolitika irányítóit. Nem véletlen, hogy 

Magyarországon szinte általános meggyőződéssé vált, hogy a légi fölény 

kihasználásával az egyébként korlátozott tartalékokkal rendelkező Olaszországnak 

reális lehetősége lehetett a földközi-tengeri hegemónia megteremtésére. 

A magyar külképviseleti vezetők és katonai attasék jelentései, vagy a vezérkari 

főnökök helyzetelemzései sokkal árnyaltabb képet festettek a földközi-tengeri 

kérdésről. E levéltári forrásokban már egyáltalán nem kizárólagos az olaszokkal 

szembeni elfogultság. A tárgyilagosabb megközelítés fő oka, hogy ezek a 

dokumentumok nem a nyilvánosság számára készültek, kizárólag a magyar politikai 

vezetés tájékozódását szolgálták. A szigorúan titkos vagy bizalmas fejléccel ellátott 

iratok természetesen csak a külügyminisztérium és a hadügyminisztérium irányítói 

számára készültek. A magyar nagykövetségek jelentései nem csak az adott ország 

újságjaiban megjelent információkat tartalmazták, hanem a helyi politikai és katonai 

vezetéstől szerzett bizalmas, nem publikus értesüléseket is. 

Nagy-Britannia földközi-tengeri politikája az 1930-as évek közepéig nem 

keresztezte Itália törekvéseit, ezért a Mediterráneum problémái ritkán jelentek meg a 

korabeli magyar forrásokban. Az olasz-francia haditengerészeti versengés volt az 

egyetlen téma, amely nagyobb publicitást kapott, mivel kétségtelenül gyengítette a 

revízió legfőbb ellenzőjének tartott Franciaország helyzetét. A hosszú évtizedekre 

visszatekintő angol-olasz barátságból és a franciákkal ápolt kiegyensúlyozott 

viszonyból következett, hogy a Mediterráneum az etiópiai konfliktusig nem okozott 

különösebb fejfájást a brit Admiralitáson. A Földközi-tengerre úgy tekintettek 

Londonban, mint egy békés áthaladási útvonalra, amelyen keresztül a leggyorsabban 

kiküldhették a flotta fő erőit a Távol-Keletre. A Máltán állomásozó földközi-tengeri 

flotta a honi flotta utáni legnagyobb és egyben legmodernebb hajóraja volt a 

birodalomnak. E tekintélyes erőt 1935-öt megelőzően nem elsődlegesen az olasz és a 

francia flotta ellensúlyozására koncentrálták a dél-európai vizeken, bár kétségtelen, 

hogy a két latin hatalom közötti tengerészeti versengés hozzájárult a földközi-tengeri 

flotta erejének magas szinten tartásához. A mediterráneumi brit flottajelenlét sokkal 

inkább magyarázható a Szingapúr központú stratégiával. Az angol-japán szövetség 

1922-es felmondása után a brit tengernagyi hivatal Japánt potenciális ellenfélnek 

tekintette, ezért került sor a „Távol-Kelet Gibraltárjának” tekintett Szingapúr 

kiépítésére. E támaszpont japánokkal szembeni megvédelmezése és fő flottaerőkkel 

történő felmentése képezte az Admiralitás stratégiájának alapját egészen 1939 
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tavaszáig. Pénzügyi nehézségek, valamint az angol közvélemény aggodalmai miatt 

nem lehetett egy nagy flottát tartósan Szingapúrban állomásoztatni, így esett a 

választás a Mediterráneumra. A Földközi-tengeren koncentrált hadihajók egyrészt 

közel voltak a szigetországhoz (Málta alig több mint 4.000 kilométerre feküdt az dél-

angliai kikötőktől), másrészt viszonylag gyorsan kiküldhetők voltak a Távol-Keletre. 

A flotta keleti átcsoportosításában kulcsszerepet játszott a Szuezi-csatorna, e vízi út 

nélkül a Szingapúr felmentéséhez szükséges idő jelentékenyen megnövekedett. Ilyen 

módon a földközi-tengeri flotta központi szerepet játszott a globális brit tengeri 

stratégia fenntartásában, szükség esetén az Északi-tengeren és Kelet-Ázsiában éppúgy 

felhasználható volt, mint a Mediterráneumban. Ez a Szingapúr központú brit tengeri 

stratégia csak kevés korabeli magyar írásban kapott a jelentőségéhez méltóan nagyobb 

teret. Bár a távol-keleti problémákkal kapcsolatban született írások gyakran elemezték 

a támaszpont kérdését, ez azonban mindig a földközi-tengeri vagy az északi-tengeri 

problémáktól elszigetelten történt. A magyar szakírók többsége elmulasztotta globális 

dimenzióban kezelni a Brit Birodalom egyes területeinek védelmi problémáit, külön 

kezelték a német, az olasz és a japán fenyegetést. Gyakran megfeledkeztek arról a 

tényről, hogy az Admiralitás vezetői kénytelenek voltak szem előtt tartani a birodalom 

egészének biztonságát, így nem tudtak és nem is akartak kizárólag csak a Földközi-

tengerre koncentrálni. 

Olaszország az etiópiai háború nyomán kialakult földközi-tengeri feszültség miatt 

feladta korábban követett angolbarát politikáját, és Berlin felé közeledett. Ez a 

váratlan fordulat rendkívül kínosan érintette az Admiralitást, mivel veszélybe került a 

flotta szingapúri kiküldésének terve. A brit földközi-tengeri flotta központi 

funkciójának betöltését 1935-től gyakorlatilag lehetetlenné tette Olaszország 

ellenséges magatartása. Az olasz-etióp háború nyomán a Földközi-tenger megszűnt 

biztonságos áthaladási útvonal lenni. Itáliára nem lehetett továbbra is baráti 

hatalomként tekinteni, és Nagy-Britannia arra kényszerült, hogy védelmi 

előkészületeket tegyen a Mediterráneumban. Ez a kellemetlen változás éppen akkor 

következett be, amikor Angliának fokozott mértékben kellett szembesülnie az Északi-

tengeren és az Atlanti-óceánon a német haditengerészettel, valamint a japán flottával a 

Távol-Keleten. A szimultán jelentkező, háromfrontos háború lehetősége katasztrofális 

geostratégiai helyzetbe hozhatta a Brit Birodalmat, ezért a londoni kormányzat az 

Admiralitással egyetértésben minden erővel a potenciális ellenfelek számának 

csökkentését kívánta elérni. 
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A magyar források számtalan alkalommal utaltak arra, hogy e nehéz helyzetben 

felmerült a Földközi-tenger teljes feladásának gondolata, vagyis a flotta kivonása 

Máltáról és átcsoportosítása a beltenger két kijáratához, Gibraltárhoz és Szuezhez. Az 

etiópiai válság következményeivel foglalkozó elemzések többször visszatérő 

gondolata, hogy a brit kereskedelmi hajózást Afrika megkerülésével könnyen el 

lehetett terelni a beltenger veszélyes tengerszorosaitól, és az olasz fenyegetéstől 

mentesen érhették el a Távol-Keletet. Ezáltal Mussolini szabad kezet kapott volna a 

Mediterráneumban és azt egyfajta olasz beltengerré változtathatta. A magyar 

külpolitikai törekvések ismeretében e lépés kétségtelenül elősegíthette a revízió 

végrehajtását, hiszen ezáltal igen megnehezült volna a kisantant államok nyugati 

támogatása. A reálisan gondolkodó külképviseleti vezetők és a hazai publicisták 

többsége azonban helyesen érzékelte, hogy a Földközi-tenger feladása nem 

történhetett meg, egyrészt politikai okok miatt, hiszen Anglia ezáltal kiszolgáltatta 

volna a térség baráti országait, mindenekelőtt Egyiptomot, Görögországot és 

Törökországot. Másrészt–bár ezt ennyire nem tették nyilvánvalóvá a hazai források–

az Admiralitást aggasztotta, hogy a Földközi-tenger lezárulása esetén a keletre 

küldendő flottának a Vasco da Gama által felderített útvonal használatával több mint 

7.000 kilométerrel hosszabb utat kellett megtennie, mint a Szuezi-csatornán keresztül. 

A hosszabb útvonal olyan késedelmet eredményezhetett, amelyet az Admiralitás 

Szingapúr biztonsága miatt nem tudott elfogadni. Így válik érthetővé, hogy a 

globálisan gondolkodó brit tengernagyok miért támogatták Olaszország megbékítését 

és a földközi-tengeri áthaladás szabadságának minden áron való fenntartását. 

A magyar forrásanyag vizsgálata során kiderül, hogy az Olaszországgal szemben 

követett politikában három lehetőség közül választhatott az angol hadvezetés. 

Egyrészt növelhették a Royal Navy méretét és megerősíthették a mediterrán 

támaszpontokat. A brit tengeri újrafegyverkezés éppen az abesszíniai viszály negatív 

tapasztalatai nyomán indult meg. Meglepően sok elemzés látott napvilágot a brit 

tengeri fegyverkezéssel kapcsolatban, amelyek szinte kivétel nélkül Britannia tengeri 

hatalmának és vezető szerepének újjáéledéseként értékelték a meginduló hadihajó-

építéseket. Az 1936-tól kibontakozó hatalmas angol flottaprogram azonban csak 

1940-1941-re hozta meg gyümölcseit. Az említett időpontig a flotta erejének 

jelentősebb földközi-tengeri növekedésével tehát nem lehetett számolni. A birodalom 

világszerte szétszórt hajórajainak meggyengítése és átcsoportosítása a 

Mediterráneumba csak rövid távon tűnt megoldásnak, mert a német és japán 
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haditengerészet kihasználhatta a kínálkozó alkalmat. A Royal Navy zömének 

földközi-tengeri koncentrálásával az anyaország és a Távol-Kelet védelme nagyon 

meggyengült. 1936-ban, a Rajna-vidék német megszállásakor kialakult feszültség 

jelezte, hogy a brit haditengerészet ereje nem volt elégséges két egy időben, 

egymástól távol kibontakozó konfliktus sikeres kezelésére. 

A mediterrán bázisok megerősítése a pénzforrások szűkössége miatt nagyon 

vontatottan haladt. A magyar nyelven megjelent írások hangsúlyozták, hogy a 

támaszpontok terén Anglia határozott fölénybe került Olaszországgal szemben. A 

Földközi-tenger két bejáratának szilárd brit uralma nehéz stratégiai helyzetbe hozhatta 

a külföldi szállításoktól függő Itáliát. Az impozáns brit bázisrendszer bemutatásakor 

azonban rendszerint kimaradt a hiányosságok felsorolása. Gyakorlatilag egyik 

földközi-tengeri brit támaszpont sem volt ellátva megfelelő légvédelemmel, a 

lőszerellátás és a személyi állomány feltöltöttsége is hiányosnak mutatkozott. Annak 

ellenére, hogy egy Olaszországgal vívott háború esetén Alexandriát a flotta fő 

bázisául jelölték ki, 1939-ig alig történt valami a város megerősítésére. Gibraltár, 

Málta és Alexandria védelmének látszólag érthetetlen elhanyagolása mögött azonban 

a pénzhiány mellett más tényezők is szerepet játszottak. Meg kell említeni, hogy 

1939-ig az anyaországi támaszpontok mellett Szingapúr kiépítése élvezett egyértelmű 

prioritást. Emellett a brit vezérkar egészen a második világháború kitöréséig 

reménykedett Olaszország Hitler oldaláról való leválasztásában, így az Itália számára 

nyilvánvaló fenyegetést jelentő bázisok túlzott megerősítésével nem kívánta 

Mussolinit tovább ingerelni. 

Nagy-Britannia szempontjából a nyers erő felvonultatása helyett lehetőség 

kínálkozott egy szövetségi rendszer létrehozására azokkal az országokkal, amelyeket 

az olasz agresszió fenyegetett. Külön ki kell emelni a Franciaország megnyerésére tett 

erőfeszítéseket, hiszen egyedül ez az állam rendelkezett valóban komoly 

erőforrásokkal, és akár önmagában is képes lehetett Olaszország sakkban tartására. A 

brit aktivitás Egyiptom, Törökország, Görögország és Románia irányában mind abból 

a felismerésből eredt, hogy egy olaszellenes országokból álló tömb talán elriasztja 

Mussolinit a mediterráneumi status quo megzavarásától. A britek e célból követett 

politikája 1936 és 1939 között sikeresnek nevezhető, a beltenger keleti medencéjében 

az említett államok bevonásával egy brit vezetésű szövetségi rendszer kezdett 

körvonalazódni. Olaszország stratégiai helyzetét érezhetően rontotta a sikeres brit 

diplomáciai offenzíva. A Nagy-Britannia által kialakított szövetségi-befolyási 
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rendszer erősen korlátozta Mussolini mozgásterét, egyedül Spanyolország irányában 

hagyva kitörési lehetőséget a beltengerről. A mediterrán országok fővárosaiból 

(Athén, Ankara, Kairó) származó magyar követi jelentések megerősítették, hogy 

ezekben az államokban határozott olaszellenes hangulat alakult ki. A Balkán irányába 

kifejtett angol aktivitás érthetően foglalkoztatta a külügyi vezetést és a hazai 

közvéleményt. A megnyerni kívánt államok vagy a Balkán Paktum, vagy a kisantant 

tagjai voltak (Románia és Jugoszlávia mindkét szövetségben képviseltette magát). A 

balkáni fővárosokból származó követi jelentések leírták London politikai 

befolyásának fokozatos növekedését az 1936 és 1939 közötti időszakban. Anglia erős 

pozíciókat épített ki az olasz expanziótól tartó kis balkáni és közel-keleti országokban, 

így sikerült biztosítani a Rómával vívott háború levantei hátországát. 

Kevéssé volt eredményes Anglia a nyugati medencében, ahol a spanyol 

polgárháborút kihasználva a tengelyhatalmak egy biztosnak tűnő barátra leltek Franco 

személyében. A hivatalos budapesti vezetés és a folyóiratokban megjelent írások 

egyértelműen a nemzeti oldalt támogatták, és üdvözölték a tengelyhatalmak 

beavatkozását a küzdelembe. Magyar szempontból nem nevezhető kedvező 

változásnak, hogy a spanyolországi olasz és német befolyás növekedésének 

ellenhatásaként Párizs és London szövetsége elmélyült, a két nyugati demokrácia 

szorosabbra fogta a haditengerészeti együttműködést a Mediterráneumban. 

A brit  Admiralitás és a többi haderőnem vezetői azonban leginkább a harmadik 

lehetőséget preferálták, vagyis a megegyezés keresését magával Olaszországgal. A 

magyar politikai vezetés (különösen Kánya Kálmán, Bethlen István, Teleki Pál) 

hazánk számára különösen fontosnak találta az angol-olasz megegyezést. Érezték, 

hogy a földközi-tengeri feszültség miatt lekötött Itália ereje nem elegendő arra, hogy 

támogassa hazánk külpolitikai törekvéseit és egyidejűleg távol tartsa Magyarországtól 

a német befolyást. A Mussolini irányába kifejtett megbékítés során természetesen 

egészen más megfontolások vezették az Admiralitást. A tengernagyi hivatal tisztában 

volt az időnyerés szükségességével, hiszen még hosszú évekbe tellett, mire megfelelő 

elrettentő erőt vonultathatott fel a királyi hadiflotta. A brit admirálisok nem örültek 

újabb kötelezettség-vállalásoknak a Földközi-tengeren, mert a korábban elhanyagolt 

haditengerészet már így sem tudott az egész világra kiterjedő hatalmas 

feladattömeggel megbirkózni. A tengerészeti vezérkar tehát elsősorban a Mussolinivel 

történő megbékélést, vagyis az 1935-öt megelőző állapotokhoz való visszatérést 

sürgette. A három lehetséges ellenség közül Róma tűnt a leggyengébbnek, 



 240 

ugyanakkor sikeres leválasztása Hitler oldaláról nem csak az európai helyzetet 

befolyásolhatta, hanem a távol-keletit is. Amennyiben sikerült volna Mussolini 

megbékítése, a Mediterráneum ismét biztonságos áthaladó útvonallá válhatott, így a 

fő flottaerők szingapúri kiküldésének sem lehetett volna akadálya. 

Látható, hogy a földközi-tengeri helyzet szorosan összefüggött a távoli északi-

tengeri és kelet-ázsiai eseményekkel. Az angol tengeri hatalom globális 

feladattömegében a Mediterráneum biztonsága hosszú ideig az Atlanti-óceán és a 

Távol-Kelet problémái után következett. Ez a védelmi prioritási sorrendben betöltött 

harmadik hely 1939-re alapjában megváltozott, az atlanti vizek utáni elsőszámú 

helyre a Mediterráneum került. A hazai források elemzése során megfigyelhető, hogy 

a Földközi-tenger jelentősége megnőtt 1939 tavaszára a britek számára. 

Magyarországon különösen a balkáni államoknak adott angol-francia garanciák 

váltottak ki nagy visszhangot. A Görögország, Románia és Törökország irányában 

vállalt kötelezettségek mellett a franciákkal folytatott vezérkari tárgyalások, a közel-

keleti olajmezők és az Indiába tartó útvonal biztonsága nagy szerepet játszott a 

korábbi, Szingapúr központú tengeri stratégia megváltozásában. E radikális 

fordulatban valószínűleg fontos szerepet játszott az a feltételezés, miszerint egy gyors 

győzelem a dél-európai hadszíntéren meggátolhatta Japán hadba lépését. Olaszország 

mielőbbi kiütése a háborúból megfontolásra késztethette Tokiót, kockázatossá téve az 

angol és francia kelet-ázsiai gyarmatok elleni támadást. Itália legyőzését követően a 

Földközi-tengeren felszabaduló szövetséges flottát a Szuezi-csatornán át viszonylag 

hamar a fenyegetett Szingapúr felmentésére lehetett küldeni. Az olaszokkal szembeni 

gyors siker Európában tehát megóvhatta a Brit Birodalom ázsiai területeit és a keleti 

domíniumokat a japán inváziótól. Emellett Mussolini veresége szinte kínálta az 

alkalmat Németország dél felőli, az Appennini-és a Balkán-félsziget irányából történő 

megtámadására. Ilyen módon a földközi-tengeri, a távol-keleti és az európai frontok 

ismételten összefonódtak, jelezve a tengeri hadszínterek kölcsönös kapcsolatát. 

Különösen a Londonból származó helyzetelemzésekből érezhető, hogy egy 

földközi-tengeri háborúban a britek nem tekintették kérdésesnek győzelmet. Az angol 

befolyásos körökben egyöntetű volt a vélemény, hogy gazdasági erejére és tekintélyes 

flottafölényére alapozva a szigetország az Itáliával vívott háborúból csak diadalmasan 

kerülhetett ki. Véleménykülönbség csak annyiban figyelhető meg, hogy mekkora 

áldozatok árán tartották elképzelhetőnek Mussolini térdre kényszerítését, és ez a 

küzdelem mennyi időre kötötte le a flottát. A magyar levéltári forrásokból kiderül, 
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hogy a brit hadvezetés nagyon fontosnak tartotta a földközi-tengeri háború 

elkerülését, tekintettel az északi-tengeri és távol-keleti feszültségre. Anglia nem volt 

abban a helyzetben, hogy egy háborús konfliktus során komolyabb veszteségeket 

szenvedjen el a Mediterráneumban, miközben minden egyes hadihajóra égető szükség 

lehetett a németekkel és a japánokkal szemben. A londoni követi jelentések visszatérő 

eleme, hogy Mussolinit le kell választani Hitler oldaláról és vissza kell térni az 1935-

öt megelőző baráti angol-olasz viszonyhoz. Elsősorban ez a felismerés motiválta az 

Olaszország irányában követett megbékéltetési politikát és a gyakran érthetetlen brit 

engedékenységet Róma agresszív lépéseivel kapcsolatban. 

A magyar katonai vezetők olaszországi titkos megbeszélései alapján a fasiszta 

hadvezetőség maga sem bízott a győzelemben, és meglehetősen pesszimistán ítélték 

meg Itália lehetőségeit Nagy-Britanniával és Franciaországgal szemben. Különösen a 

haditengerészeti erőviszonyokat látták igen kedvezőtlennek, de súlyosabb problémát 

jelentett Itália gazdasági sebezhetősége. Olaszország nagy mértékben függött a 

tengerentúli szállításoktól, e forgalmat azonban a Mediterráneum bejáratait uraló 

Anglia könnyen megbéníthatta. Ilyen körülmények között Olaszország amúgy is 

sokkal gyengébb gazdaságával nem számíthatott sikerre egy hosszan elhúzódó 

háborúban. Nem meglepő, hogy Mussolini kerülte a nyílt összecsapást a szövetséges 

angol-francia haderővel, és nem kívánta kiélezni a helyzetet Angliával. Az olasz 

haditengerészet vezetői maguk is beismerték, hogy csak akkor harcolhattak sikeresen 

az angol-francia flottával, ha London és Párizs egyéb konfliktusok miatt nem tudja 

összevonni teljes tengeri haderejét a Mediterráneumban. Éppen a két nyugati 

demokrácia erejének megosztása miatt vált oly fontossá Róma számára a német és a 

japán szövetség. 

A földközi-tengeri kérdéssel foglalkozó hazai elemzések száma 1938-1939-re 

érezhetően megcsappant. Erre az időszakra Németország egyértelműen átvette Itália 

korábbi szerepét hazánk fő támogatói között. A magyar revízió első gyümölcsei 

német támogatással beértek (első bécsi döntés, Kárpátalja megszállása), a 

közvélemény figyelme a további területi gyarapodásra koncentrálva a Kárpát-

medence felé fordult. Ekkor már egyértelmű volt Olaszország alárendelt szerepe a 

tengelyhatalmak között, a magyar vezetés ezért elsősorban Berlintől várta a további 

külpolitikai sikereket. A hazai publikációkat tekintve földközi-tengeri kérdés háttérbe 

szorult, különösen Prága német megszállása után. 



 242 

A Földközi-tenger kérdéseitől való „elfordulás” tulajdonképpen érthető, 

Magyarország sorsa a második világháború alatt nem itt dőlt el. Kétségtelen azonban, 

hogy 1943 novemberéig, vagyis a szövetséges hatalmak teheráni konferenciájáig volt 

esély arra, hogy a Mediterráneumban zajló hadműveletek Magyarország jövőjét 

érdemben befolyásolják. Az 1939 tavaszán kidolgozott angol-francia vezérkari tervek 

egy tengelyhatalmakkal vívott háború esetén Olaszország mielőbbi kiiktatásával 

számoltak. Londonban és Párizsban biztosra vették, hogy Itália egy időben fog hadba 

lépni Németországgal, ezért részletes, offenzív jellegű földközi-tengeri haditerveket 

készítettek, míg a németekkel szemben elsődlegesen defenzív stratégiát kívántak 

követni. A két nyugati fővárosban nem kis meglepetéssel vették tudomásul, hogy a 

német-lengyel háború kitörésekor Olaszország bejelentette semlegességét. E lépés 

hátterében Róma gazdasági problémái és a hiányos katonai készültség mellett 

leginkább az angol-francia flottától való félelem húzódott meg. Itália kívül maradása 

teljesen felborította a szövetséges hatalmak terveit. Az 1939 szeptembere és 1940 

májusa között zajló furcsa háborúban megfigyelhető passzivitást részben 

megmagyarázza, hogy az előzetes tervek kizárólag a Mediterráneumban számoltak 

támadó hadműveletekkel. A megváltozott helyzetben rugalmatlannak bizonyult angol-

francia stratégia defenzív jellegű hadviselésre rendezkedett be a német fronton, Hitler 

így átvehette a kezdeményezést és döntő csapást mérhetett Franciaországra. A francia 

összeomlás és Anglia tartósnak ígérkező északi-tengeri lekötöttsége volt az a tényező, 

amely Mussolinit hadba lépésre sarkallta. 1940 júniusában Olaszországnak már nem 

kellett attól tartania, hogy London és Párizs képes teljes flottáját a Földközi-tengeren 

koncentrálni. Ezt a kedvező pillanatot kihasználva 1940. június 10-én Itália Hitler 

oldalán belépett a háborúba és az öt évig elhúzódó angol-olasz feszültség végül nyílt 

konfliktusba torkollott. 

A második világháború éveiben a Mediterráneum feltétlen tengeri uralmának 

biztosítása képezte Anglia tengeri stratégiájának egyik alapját, bár kétségtelen, hogy 

az Atlanti-óceánon zajló küzdelem kimenetele döntötte el a tengeri háborút. A brit 

flottának sikerült meggátolni a Földközi-tenger német-olasz kézre kerülését, bár a 

heves harcoknak köszönhetően a beltenger nem tudta betölteni a korábban neki szánt 

útvonal szerepet. A francia összeomlás után a királyi haditengerészet kénytelen volt 

Mers-el-Kebirnél csapást mérni a francia flottára, nehogy a németek vagy az olaszok 

kezére kerüljön. E kemény fellépés jelezte, hogy Anglia minden áron fenntartja 
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uralmát a tengerek felett, akár a volt szövetséges hadihajóinak elpusztítása árán is.
628

 

1940 és 1943 között a szövetséges hajók megkerülték Afrikát és így látták el 

Egyiptomot valamint a Távol-Keletet utánpótlással. A Földközi-tenger angolszász 

„visszahódítása” 1942 novemberében a Torch (Fáklya) hadművelettel kezdődött meg, 

amikor az angol és amerikai erők sikeres partraszállást hajtottak végre Marokkóban és 

Algériában.
629

 1943 tavaszára sikerült az angol-amerikai flottának kivívnia a beltenger 

feletti korlátlan ellenőrzést, majd 1943 szeptemberében Olaszország letette a fegyvert 

és az olasz flotta kapitulált Máltán.  

Anglia egyik legfontosabb csatatere 1940 és 1945 között a Mediterráneum és a 

Közel-Kelet volt. A franciák összeomlása után 1940-1941-ben a britek egy számukra 

egyedül lehetséges, perifériális, felőrlő háború stratégiáját követték a térségben. 1941 

júniusától a tengelyhatalmak erőinek lekötésével segítették a szovjetek helytállását a 

keleti fronton, és az amerikaiak felkészülését a háborúra. 1943-ra sikerült a német-

olasz erők fölé kerekedni a Földközi-tengeren, de a szigetország által a térségben 

felvonultatott impozáns tengerészeti és katonai erő elhomályosította azt a tényt, hogy 

a győzelmet csak az Egyesült Államok katonai, gazdasági és politikai támogatásával 

sikerült kiharcolni. Hiába állomásoztak brit csapatok a Földközi-tengerrel határos 

szinte valamennyi országban, a túlterjeszkedett Brit Birodalom gazdasági helyzete 

lehetetlenné tette a hosszabb távú nagyhatalmi szerepvállalást.
630

 

1945 után Anglia számára az egykor oly fontos szuezi útvonal a brit gyarmatok 

elvesztése nyomán elértéktelenedett. A Brit Birodalom felbomlott, Anglia pedig 

visszacsúszott a másodrangú hatalmak közé. London mediterrán térvesztésének a 

gazdasági és katonai gyengeség mellett egy igen fontos stratégiai oka is volt. Az angol 

jelenlét és befolyás térségbeli fenntartását a birodalmi artéria védelmének 

szükségességével magyarázták a Szuezi-csatorna 1869-es megnyitása óta. 1947, 

vagyis Britannia kiterjedt indiai birodalmának feladása után ez a szinte kizárólagos 

fontosságúnak tekintett víziút elveszítette korábbi jelentőségét. E folyamattal 

egyidőben jelentkezett egy, a Földközi-tenger irányába kibontakozó szovjet törekvés, 
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 Az Oran melletti Mers-el Kebirnél lezajlott összecsapásról (Catapult-hadművelet): PRESTON i. m. 

76-77.o., CHURCHILL (1. kötet) i. m. 303-314.o. 
629

 A Fáklya hadműveletről bővebben: TAYLOR, A. J. P.: A második világháború képes krónikája. 

Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988. 162-163.o., PRESTON i. m. 184-186.o., CHURCHILL (2. kötet) i. 

m. 162-185.o. 
 

630
 1945 tavaszán a következő mediterrán területeken állomásoztak brit csapatok: Franciaország, 

Olaszország, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Palesztina, Libanon, Szíria, Görögország, Ciprus, 

Málta, Gibraltár. 
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amely a háborúban kimerült Angliát nehéz döntés elé állította. Amikor 1945-1946-

ban a szovjetek megújították diplomáciai offenzívájukat Törökországgal szemben, az 

Admiralitás nem tudott érdemleges segítséget küldeni, ezért az amerikai hatodik flotta 

hadihajóira hárult Isztambul védelme.
631

 Ez volt az első eset a brit haditengerészet 

történetében, hogy egy idegen hatalom erejére bízták a tengerszorosok védelmét. A 

US Navy jelenléte a Boszporusznál elrettentette Sztálint a további törökországi 

akcióktól és egyben nyitányát jelentette a fokozottabb amerikai földközi-tengeri 

szerepvállalásnak.
632

 Ettől kezdve Washington feladatává vált Moszkva mediterrán 

ambícióinak korlátozása, amelynek terhét eddig a Royal Navy viselte. Truman elnök 

1947-es görögországi és törökországi beavatkozása egy olyan földközi-tengeri 

őrségváltás kezdetét jelentette az angol és az amerikai haditengerészet között, amely 

meggátolta a további szovjet terjeszkedést és a XX. század második felében 

biztosította Washington befolyását a Mediterráneumban. 
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 Sztálin 1945-1946-ban látványosan felújította a hagyományos orosz követeléseket Törökországgal 

szemben. FISCHER Ferenc: A megosztott világ. A Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok 

fő vonásai (1941-1991). Budapest, Ikva Kiadó, 1993. 75-77.o. 
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 J. NAGY (1996) i. m. 20-24.o. 
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5. FÜGGELÉK 

 

 

5.1. Az Admiralitás első lordjai a két világháború között (First Lords of the 

Admiralty) Forrás: ROSKILL, Stephen: Naval policy Between the Wars. I: The 

Period of Anglo-American Antagonism, 1919-1929. London, Collins, 1968. 569.o.
633

 

 

1917. július 20-1919. január 16    Sir Eric C. Geddes 

1919. január 16-1921. február 18    Walter H. Long 

1921. február 18-1922. október 31    Arthur Hamilton 

1922. október 31-1924. január 28    Leopold C. M. S. Amery 

1924. január 28-1924. november 7    Frederic J. N. Thesiger 

1924. november 7-1929. június 10    William C. Bridgeman 

1929. június 10-1931. augusztus 27    Albert V. Alexander 

1931. augusztus 27-1931. november 9    Sir Joseph A. Chamberlain 

1931. november 9-1936. június 6    Sir Bolton M. Eyres-Monsell 

1936. június 6 1937. május 28    Sir Samuel J. G. Hoare 

1937. május 28-1938. október 27    Alfred Duff Cooper 

1938. október 27-1939. szeptember 3    Earl Stanhope 

1939. szeptember 3-1940. május 10    Winston S. Churchill 

 

 

5.2. Első tengerészeti lordok a két világháború között (First Sea Lords) Forrás: 

ROSKILL (1968) i. m. 569-570.o. 

 

1918. január 10-1919. november 1    Sir Rosslyn E. Wemyss 

1919. november 1-1927. július 30    Earl Beatty 

1927. július 30-1930. július 30    Sir Charles E. Maddden 

1930. július 30-1933. január 21    Sir Frederick L. Field 

1933. január 21-1938. november. 17    Sir A. Ernle M. Chatfield 

1938. november 17-1939. június 15    Sir Roger R. C. Backhouse 

1939. június 15-1943. október 15    Sir A. Dudley P. R. Pound 

 

 

5.3. A brit földközi-tengeri flotta főparancsnokai a két világháború között 

(Commanders-in-Chief Mediterranean Fleet) Forrás: ROSKILL (1968) i. m. 572.o. 

 

1912. június 15-1917. augusztus 8    Sir. A. Berkeley Milne 

1917. augusztus 26-1919. július 27    Sir Somerset A. Gough-Calthorpe 

1919. július 26-1922. május 14    Sir John M. de Robeck 

1922. május 15-1925. június 7    Sir Osmond de B. Brock 

1925. június 8-1928. június 7    Sir Roger J. B. Keyes 
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 Az Admiralitás első lordja mindig civil személy, a kormány és a parlament tagja, feladata a királyi 

haditengerészet általános felügyelete és irányítása. E tisztség nem keverendő össze az első tengerészeti 

lorddal, aki mindig hivatásos tengerésztiszt volt. Ő felelt a hadiflotta harckészségéért, hatékonyságáért, 

egyben az első lord katonai főtanácsadójaként is működött.  WATTS, Anthony J.: The Royal Navy. An 

Illustrated History. London, Arms and Armour Press, 1995. 246.o. 
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1928. június 8-1930. május 26    Sir Frederick L. Field 

1930. május 27-1932. október 30    Sir A. Ernle M. Chatfield 

1932. október 31-1936. március 19    Sir William W. Fisher 

1936. március 20-1939. június 5    Sir A. Dudley P. R. Pound 

1939. június 6-1942. április 1    Sir Andrew B. Cunningham 

 

 

5.4. A brit földközi-tengeri flotta állományának alakulása. Forrás: EDWARDS, 

Kenneth: The Grey Diplomatists. London, Rich and Cowan, 1938. 130.o., ROSKILL, 

Stephen W.: The Navy at War. London, H. M. S. O., 1960. 584.o., PLAYFAIR, I. S. 

O.: The Mediterranean and the Middle East. Volume I. London, H. M. S. O., 1954. 

18. és 91.o., ROHWER, J.-HUMMELCHEN, G.: Chronology of the War at Sea, 

1939-1945. Volume I. London, Ian Allan, 1972. 35.o. 
 

Hajókategória 1935.V. 1935.VIII. 1936.IX. 1938.IX. 1939.IX. 1940.VI. 

Csatahajó, 

csatacirkáló 

5 4 5 3 3 4 

Repülőgép-

hordozó 

1 - 1 1 1 1 

Cirkáló 9 9 11 7 7 9 

Romboló 27 27 38 29 31 21 

Tengeralattj. 9 9 8 7 10 6 

 

 

 

5.5. Brit haditengerészeti költségvetés font-sterlingben és a haditengerészet 

személyi állománya a két világháború között Forrás: ROSKILL (1968) i. m. 586-

587.o. 

1918-19: 334.091.000 £--381.311 fő 

1919-20: 154.084.000 £--176.087 fő 

1920-21: 92.505.000 £--124.009 fő 

1921-22: 75.896.000 £--127.180 fő 

1922-23: 57.492.000 £--107.782 fő 

1923-24: 54.064.000 £--99.107 fő 

1924-25: 55.694.000 £--99.453 fő 

1925-26: 60.005.000 £--100.284 fő 

1926-27: 57.143.000 £--100.791 fő 

1927-28: 58.123.000 £--101.916 fő 

1928-29: 57.139.000 £--100.680 fő 

1929-30: 55.988.000 £--99.300 fő 

1930-31: 52.274.000 £--94.921 fő 

1931-32: 51.014.000 £-- 92.449 fő 

1932-33: 50.164.000 £--89.667 fő 

1933-34: 53.444.000 £--89.863 fő 

1934-35: 56.616.000 £--91.351 fő 

1935-36: 64.888.000 £--94.259 fő 

1936-37: 80.976.000 £--99.886 fő 

1937-38: 78.259.000 £--107.040 fő 

1938-39: 96.396.000 £--118.167 fő 

1939-40: 99.429.000 £--120.000 fő 
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5.6. A brit nemzetvédelmi kiadások alakulása millió fontban. Forrás: PEDEN i.m. 

205.o. 

 

Év Flotta Légierő Hadsereg Polgári védelem Összesen 

1935 64,887 27,515 44,515 - 136,917 

1936 80,976 49,996 54,529 0,679 186,180 

1937 101,892 81,799 78,141 3,365 265,197 

1938 127,295 133,800 121,361 17,783 400,239 

1939 149,339 248,561 243,638 59,000 700,538 

 

 

 

5.7. A washingtoni flottaegyezmény  csatahajókat és csatacirkálókat érintő 

adatai. Forrás: BAK József-CSONKARÉTI Károly-LÉVAY Gábor-SÁRHIDAI 

Gyula: Hadihajók. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1984. 55.o.
634

 
 

Állam Meglevő (épülő vagy 

tervezett) hajók 1920-ban 

Megengedett állomány 1934-re 

Vízkiszo-

rítás 

(tonna) 

Új 

csatahajó 

és csata-

cirkáló 

Régi 

csatahajó 

Össz. 

Csatahajó Csata-

cirkáló 

(új) 
Új Régi 

Nagy-

Britannia 

22 (8) 12 (-) 8 (4) 525.000 22 - 22 

USA 20 

(10) 

11 (-) - (6) 525.000 18 - 18 

Japán 6 (11) 9 (-) 4 (4) 315.000 10 - 10 

Franciao. 7 (-) 3 (-) - (-) 175.000 7 3 10 

Olaszo. 6 (-) 4 (-) - (-) 175.000 6 4 10 

 

 

 

5.8. Az 1930-as londoni tengerészeti egyezményben a három vezető hatalom 

számára engedélyezett tonnatartalmak. Forrás: GIBBS i.m. 31.o. 

 

Hajókategória Brit Birodalom Egyesült Államok Japán 

Nehézcirkáló 146.800 tonna 180.000 tonna 108.400 tonna 

Könnyűcirkáló 192.200 tonna 143.500 tonna 100.450 tonna 

Romboló 150.000 tonna 150.000 tonna 105.500 tonna 

Tengeralattjáró 52.700 tonna 52.700 tonna 52.700 tonna 
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 Megjegyzés: az új csatahajók esetén maximálisan 35.000 tonna lehet a vízkiszorítás, 406 

milliméteresek az ágyúk, a váltás-pótlás csak húsz év múlva történhetett, az új hajó a kivontnál csak 

3.000 tonnával lehet nagyobb.  
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5.9. Az 1934-es olasz olajimport származási ország szerinti megoszlása. Forrás: 

COMMAND PAPERS 5094. Dispute between Ethiopia and Italy. Report of the 

Committee of Experts regarding Petroleum and its Derivatives, By-products and 

Residues. Geneva, February 12, 1936. London, H. M. S. O., 1936. 15.o. 
 

Származási ország Tonna Százalék 

Románia 974.000 33,2 

Szovjetunió 814.000 27,8 

Holland Nyugat-India 436.000 14,9 

Irán 302.000 10,3 

Egyesült Államok 186.000 6,4 

Franciaország 104.000 3,5 

Kolumbia 74.000 2,5 

Holland Kelet-India 18.000 0,6 

Más ország 25.000 0,8 

Összesen 2.932.000 100,0 

 

 

 

5.10. A nagyhatalmak 1939 szeptemberi tengerészeti arányai. Forrás: JAMES, W. 

M.: The British Navies in the Second World War. London, Longmans, Green, 

1947.239.o.
635

 

 

Hajóosztály Brit 

Birodalom 

Egyesült 

Államok 

Japán Francia-

ország 

Olasz-

ország 

Német-

ország 

Csatahajó, 

csatacirkáló 

15 (6) 15 (6) 10 (4) 9 (4) 4 (4) 5 (2) 

Repülőgép-

hordozó 

6 (6) 5 (2) 7 (-) 1 (2) - (-) - (1) 

Cirkáló 78 (16) 36 (6) 38 (5) 50 (3) 22 (14) 8 (5) 

Romboló 193 (16) 213 (28) 113 

(12) 

26 (12) 57 (-) 22 (8) 

Tengeralatt-

járó 

61 (15) 93 (12) 59 (19) 76 (20) 107 (28) 59 (-) 
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 A zárójeles adatok az építés alatt álló hadihajókat jelzik. A német csatahajók a "zsebcsatahajókkal" 

együtt értendők. A francia cirkálók magas száma azzal magyarázható, hogy a nagyméretű rombolókat 

(Contre Torpilleurs) is ebbe a kategóriába számolták.  
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5.11. A két világháború között épített csatahajók legjellemzőbb adatai Forrás: 

BAK-CSONKARÉTI-LÉVAY-SÁRHIDAI (1984) 

 
 BISMARCK NELSON 

 

KING 

GEORGE V 

WASHING

TON 

YAMATO RICHELIEU  V. VENETO 

Építés ideje 1935-1940 1922-1927 1937-1940 1937-1940 1937-1941 1935-1940 1934-1940 

Vízkiszorítás 41700-50900 

tonna 

33950-

38000 tonna 

35000-

44460 tonna 

35000-

45500 tonna 

64170-

71659 tonna 

39116-

48260 tonna 

42043-

46489 tonna 

Hosszúság 248,0 m 216,4 m 227,1 m 222,4 m 263,2 m 248,0 m 237,8 m 

Szélesség 36,0 m 32,3 m 31,4 m  33,0 m 39,0 m 33,0 m 32,9 m 

Merülés 10,2 m 9,1 m 10,9 m 10,8 m 10,8 m 10,7 m 9,6 m 

Személyzet 2092 fő 1640 fő 2000 fő 2339 fő 2500 fő 1670 fő 1861 fő 

Páncélzat, 

vízvonal 

170-329 mm 356 mm 381 mm 406 mm 410 mm 400 mm 350 mm 

Fedélzet 50-120 mm 76 mm 25-152 mm 210 mm 230 mm 170 mm 204 mm 

Felépítmény 150-350 mm 330 mm 75 mm 406 mm 500 mm - 350 mm 

Lövegtorony 180-360 mm 457 mm 406 mm 457 mm 648 mm 430 mm 350 mm 

Teljesítmény 150170 LE 45000 LE 130000 LE 121000 LE 150000 LE 155000 LE 130000 LE 

Maximális 

sebesség 

29,0 csomó 23,0 csomó 30,5 csomó 28,0 csomó 27,5 csomó 32,0 csomó 31,2 csomó 

Fegyverzet -8x380 mm 
L/47 ágyú 

-12x150 mm 

L/55 ágyú 
-16x105 mm 

L/65 ágyú 
-16x37 mm 

légv.ágyú 

-52x20 mm 
légv. ágyú 

-8x533 mm 

torpedó 

-9x406 mm 
L/45 ágyú 

-12x152 

mm L/50 
ágyú 

-8x120 mm 
L/40 légv. 

ágyú 

-4x47 mm 
légv. ágyú 

-2x609 mm 

torpedó 

-10x356 mm 
L/50 ágyú 

-16x133 mm 

L/50 ágyú 
-64x40 mm 

légv. ágyú 
-16x20 mm 

légv. ágyú 

 

-9x406 mm 
L/45 ágyú 

-20x127 mm 

L/38 ágyú 
-16x28 mm 

légv. ágyú 

-9x460 mm 
L/45 ágyú 

-12x155 mm 

L/60 ágyú 
-12x127 mm 

légv. ágyú 
-24x25 mm 

légv. ágyú 

-4x13 mm 
légv. ágyú 

-8x380 mm 
L/45 ágyú 

-9x152 mm 

L/55 ágyú 
-12x100 mm 

légv. ágyú 
-16x37 mm 

légv. ágyú 

-28x13 mm 
légv. ágyú 

-9x381 mm 
L/50 ágyú 

-12x152 mm 

L/55 ágyú 
-4x120 

mmL/40 
ágyú 

-12x90 mm 

légv. ágyú 
-20x37 mm 

légv. ágyú 

-33x20 mm 
légv. ágyú 

 

 

5.12. A második világháború idején rendszerben álló 14 hüvelykes 356 mm-es 

ágyúk összehasonlító adatai Forrás: www.warships1.com-Weapons of the World-
Naval Guns. 
 

 Nagy-Britannia USA  USA USA Japán 

Kaliber  14 hüvelyk (35.6 cm) 14 hüvelyk (35.6 cm)  14 hüvelyk (35.6 

cm)  

14 hüvelyk (35.6 

cm) 

14 hüvelyk (35.6 

cm) 

Kaliberhossz  L/45  L/50 (korszerűsített)  L/45 

(korszerűsített)  

L/50  L/45  

Rendszeresítés éve  1937  1935 1928  1916  1908 / 193? 

Szolgálatba állás 

éve  

1940  1940 1933  1918  1918 /193? 

A cső tömege 

(tonna)  

80.3  81.5  63  81.5  86  

Tűzgyorsaság  2/perc  1.75-2/perc 1.25-1.75/perc 1.75/perc 2/perc  

A lövedék tömege 

(kg)  

721  578-680  578-680  578-635  625-673  

Robbanótöltet (kg)  -  -  -  nincs adat 11.1-28.8  

Hajító töltet (kg)  153  190  190  213  142.3  

Kezdősebesség 

(m/s)  

732  823-861  792-834  610-853  770-805  

Élettartam (lövés)  340  175-250  175-250  250  250-280  

Lőtávolság (km)  35.3  33.6  21-31.7  22  35.4  

Páncélátütés 18 

km-en  

285 mm  349 mm  356 mm (17 km)  170 mm  -  
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5.13. Az európai flottáknál a második világháború idején rendszerben álló 15 

hüvelykes, illetve 380 mm-es ágyúk összehasonlító adatai Forrás: 

www.warships1.com-Weapons of the World-Naval Guns. 
 

 Nagy-Britannia Franciaország Olaszország Németország 

Kaliber  15 hüvelyk (38.1 cm) 38 cm 15 hüvelyk (38.1 cm) 38 cm 

Kaliberhossz  L/42 L/45 L/50 L/52 

Tervezés éve  1912 1935 1934 1934 

Szolgálatba állítás 

éve  

1915 1941  1940 1939 

A cső tömege 

(tonna)  

101.6 94.1 111.7 111 

Tűzgyorsaság  2 lövés/perc 1.5-2 lövés/perc 1.3 lövés/perc 2.5-3 lövés/perc  

A lövedék tömege 

(kg)  

866-879 884 774-885 800 

Robbanótöltet (kg)  20-98 22- ~95 nincs adat  18.8-64.2 

Töltet (kg)  196  288 222 99.5-112.5 

Kezdősebesség 

(m/s)  

749-785  785-830 850-870 820 

Élettartam (lövés)  335 200 110-130 180-210 

Lőtávolság (km)  29.7 (21.7)  39.3 (41.7)  42.8  36.5 

Páncélátütés 18 

km-en  

297 (279) mm  393 mm (22 000 

méteren) 

510 mm  419 mm  

 

 

5.14. Hadihajó kislexikon Forrás: BAK József-CSONKARÉTI Károly-LÉVAY 

Gábor-SÁRHIDAI Gyula: Hadihajók. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1984. 

 

CSATAHAJÓ: (Battleship, Schlachtschiff) Az első modern csatahajót a királyi 

haditengerészet készítette el 1906-ban. Az alig egy esztendő alatt elkészült 

Dreadnought forradalmasította a hadihajó-építést, olyannyira, hogy később az ilyen 

típusú hajókat a dreadnought névvel illették. Az új elrendezésű, egységes 

néhéztüzérség fő erejét az öt iker lövegtoronyban elhelyezett 305 milliméteres, 

másodlagos fegyverzetét 24 darab 76 milliméteres ágyú alkotta. Az tüzérség ésszerű 

elhelyezése mellett a hajtóművek már vegyes, szén-olajtüzeléssel működtek és 

összesen 16.900 lóerős teljesítményt tudtak elérni. Sebessége a korábbi, úgynevezett 

pre-dreadnought hadihajókat három csomóval meghaladta (21,5 csomó). Páncélzata 

szintén vastagabb volt a kortárs sorhajókénál. A Dreadnought-ot követően egy 

csatahajó-építési láz bontakozott ki a nagyhatalmak között, de még a kisebb országok 

(Törökország, Argentína, Brazília, Chile) is azon vetélkedtek, hogy ki tud nagyobb és 

modernebb csatahajót építeni. A dreadnought birtoklása a nagyhatalmi állás jelképe 

lett. 1914 előtt folyamatosan növekedett a csatahajók mérete, tüzérsége, teljesítménye 

és sebessége. Az 1915-1917 között elkészült Queen Elizabeth-osztály (maximális 

terheléssel 33.000 tonna, 8x381 mm, 75.000 LE, 25 csomó) az első világháború 

időszakának legnagyobb és legkorszerűbb csatahajója volt. A technikai fejlődés nem 

állt le a háború után, a leghatalmasabb csatahajókat az amerikaiak (Missouri, 57.600 

tonna, 9x406 mm, 212.000 LE, 31 csomó) és a japánok (Yamato, 71.659 tonna, 9x460 

mm, 150.000 LE, 27,5 csomó) építették a második világháború éveiben. E gigantikus 

méretű hadihajók egyre nagyobb személyzete igényeltek, 1906 körül 800 az 1940-es 

években már 2.000-2.500 fő szolgált a fedélzetükön. A csatahajók egészen a második 

világháborúig a haditengerészetek gerincét és legfőbb fegyverét jelentették. 
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CSATACIRKÁLÓ: (Battlecruiser, Schlachtkreuzer) A csatahajók hosszabb, 

nagyobb teljesítményű hajtóművel rendelkező, gyengébb páncélzattal ellátott fajtája. 

A nagyobb sebesség érdekében feláldozták a páncélzat jelentős részét, így e hajók 

nehezen viselték az ellenséges csatahajók ágyútüzét. Az első ilyen hadihajókat szintén 

a britek építették 1906 és 1908 között (Invincible-osztály: 20.135 tonna, 8x305 mm, 

41.000 LE, 25 csomó), de nem igazán váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A 

jütlandi csata, vagy a Hood pusztulása megmutatta, hogy a brit csatacirkálók 

rendkívül sérülékenyek. A történelem legnagyobb csatacirkálóját, a Hood-ot (44.700 

tonna, 8x381 mm, 144.000 LE, 31 csomó) 1920-ban a Royal Navy készítette el. 

Ezután már nem igen építettek ilyen hadihajókat, mivel a technikai fejlődés lehetővé 

tette, hogy a csatahajók a vastag páncélozás ellenére elérjék, sőt meghaladják a 

csatacirkálók sebességét. Az 1930-as években épített csatacirkálókat inkább lehet 

gyors csatahajóknak nevezni. 

 

CIRKÁLÓ: (Cruiser, Kreuzer) A két világháború közötti időszakban két nagy 

kategóriára (nehézcirkáló és könnyűcirkáló) osztották ezeket a csatahajónál kisebb 

méretű és tüzérségű, de viszonylag nagy sebességű hadihajókat. A nehézcirkálók 

vízkiszorítása általában meghaladta a 8.000-10.000 tonnát. Ennél sokkal lényegesebb 

különbséget jelentett a hajóágyúk mérete. A nehézcirkálók fő tüzérsége 203 

milliméteres, a könnyűcirkálóké ennél gyengébb, általában 152 milliméter volt. 

Mindkét típus nagy teljesítménnyel, hatótávval és sebességgel rendelkezett. A Brit 

Birodalom sok ilyen hadihajót épített, mivel különösen az olcsóbb és kevesebb 

üzemanyagot fogyasztó könnyűcirkálók nagyon alkalmasak voltak a hosszú tengeri 

kereskedelmi útvonalak védelmére. A korszak legtipikusabb brit nehézcirkálója az 

1926-1929 között épített Dorsetshire (13.500 tonna, 8x203 mm, 80.000 LE, 32 

csomó) volt, míg a legjellemzőbb brit könnyűcirkáló-típust a Leander-osztály (9.500 

tonna, 8x152 mm, 72.000 LE, 33 csomó) képviselte. A harmincas években a britek 

kikísérleteztek egy teljesen új cirkálófajtát, a légvédelmi cirkálót. A 16 tagot számláló 

Dido-osztály (7.120 tonna, 10x132 mm, 62.000 LE, 33 csomó) kifejezetten a flotta 

légvédelmének biztosítása céljából épült meg 1936 és 1943 között. 

 

ROMBOLÓ: (Destroyer, Zerstörer) Az 1890-es években megjelent típus fő 

feladata a nagyobb hadihajókat fenyegető torpedónaszádok távoltartása volt, ezért is 

nevezték torpedónaszád-rombolónak, majd további torzítással torpedórombolónak. E 

kis 800-2.000 tonnánál ritkán nagyobb egységek másik fontos feladata a felderítés, 

valamint a konvojok kísérete volt. A legnagyobb 2.500 tonnát is meghaladó 

rombolókat a franciák építették, ennél jóval kisebbeket állítottak elő a brit hajógyárak. 

A második világháború előtti időszak legnagyobb rombolófajtája a Tribal-osztály 

(1936-1938), amely a francia szuper-rombolókra adott brit válasz volt Alapadatai: 

1.870 tonna, 8x120 mm, 44.000 LE, 36 csomó. 

 

TENGERALATTJÁRÓ: (Submarine, Unterseeboot) Az első használható 

tengeralattjárók a századfordulón jelentek meg. A felszínen belsőégésű motorral, a víz 

alatt akkumulátorokból táplált elektromotorokkal haladtak. Fő fegyverzetük a torpedó 

volt. Elsődlegesen a kereskedelmi hajók ellen jelentettek veszedelmes fegyvert, de 

ugyanakkor számos nagy felszíni hadihajó vesztét okozták a két világháborúban. 

Méretük, megbízhatóságuk, akciórádiuszuk jelentősen növekedett az első világháború 

után. A német tengeralattjárók háborús sikerein felbuzdulva a szegényebb hatalmak 

igyekeztek minél nagyobb tengeralattjáró-flottát szolgálatban tartani. Méretük 
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feladatkörüktől függően eltérő volt, a legkisebbek a partvédő tengeralattjárók, ennél 

lényegesen nagyobb vízkiszorítással bírtak a nyílt óceáni harcra tervezett 

búvárnaszádok. A britek inkább kényszerűségből építettek ilyen hadihajókat, közülük 

az T-osztály (felszínen 1.090, víz alatt 1.575 tonna, 10 torpedóvető-cső, 2.500 lóerős 

diesel motor, 1.450 lóerős elektromotor, 16 csomó) 1935 és 1942 között épített tagjai 

nevezhetők a legjellegzetesebbnek. 

 

REPÜLŐGÉP-HORDOZÓ (Aircraft Carrier, Flugzeugträger) Az 1910-es 

években jelent meg ez a hajótípus. Először csatahajók fedélzetéről, majd átalakított 

hadihajókról szálltak fel a repülőgépek. A brit flotta első, kifejezetten e célra épített 

hajója a kis méretű Hermes volt (10.850 tonna, 15 repülőgép, 40.000 LE, 25 csomó). 

A két háború között épített brit hordozók elsősorban erős fedélzeti páncélzatukkal 

tűntek ki, ugyanakkor kisebb belső hangárterüknek köszönhetően csak kevesebb gépet 

szállíthattak, mint a korabeli japán és amerikai hajók. Az 1935 és 1938 között 

elkészült Ark Royal (28.000 tonna, 102.000 LE, 31 csomó) összesen 60 repülőgépet 

szállíthatott (de a tényleges mennyiség általában csak 30-40 darab volt), míg az 1934 

és 1938 között megépített, kisebb amerikai Enterprise (25.500 tonna, 120.000 LE, 34 

csomó) 90-et. A repülőgép-hordozók szerepe fokozatosan nőtt a világ nagy 

haditengerészeteiben, a csatahajókkal szembeni fölényük a második világháborúban 

bizonyosodott be. Az 1940-es évek óta kiszorította a tengerekről a nagy csatahajókat, 

és a XX. század közepétől mind a mai napig a repülőgép-hordozó képviseli a 

leghatalmasabb és a legnagyobb tűzerővel rendelkező hadihajófajtát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 253 

6. FELHASZNÁLT LEVÉLTÁRI FORRÁSOK 
 
6.1. Magyar Országos Levéltár (MOL), Budapest 

 

K 63, KÜM, 6. csomó, 1935-2/5-33. "Nemzetvédelmi költségvetés emelése, az angol 

kormány White Paper-je. Sir John Simon berlini útjának elhalasztása." London, 1935. 

március 9. Széchenyi László követ jelentése. 

K 63, KÜM, 6. csomó, 1935-2/5-50. "Az 1935/36. évi angol költségvetés 

előterjesztése." London, 1935. április 16. Széchenyi László követ jelentése. 

K 63, KÜM, 185. csomó, 1935-21/5-52. "Állítólagos angol-német flottatárgyalások." 

London, 1935. április 8. Széchenyi László követ jelentése. 

K 63, KÜM, 6. csomó, 1935-2/5-115. "Az angol-német flottamegállapodás." Berlin, 

1935. június 25. Masirevich Szilárd berlini követ jelentése. 

K 63, KÜM, 7. csomó, 1935-2/27-103. "Eden római tárgyalásai." Róma, 1935. július 

2. Villani Frigyes bizalmas jelentése.  

K 63, KÜM, 7. csomó, 1935-2/27-147. 147-es számú számjeltávirat a quirinali 

magyar királyi követségtől. 1935. június 22. 

K 63, KÜM, 6. csomó, 1935-2/5-154. "A londoni tengerészeti értekezlet." London, 

1935. december 17. Királdy-Lukács György ideiglenes ügyvivő jelentése.  

K 63, KÜM, 114. csomó, 1934-15/5-76. "Amerikai és japán flottadiscussiók. A 

közelgő tengerészeti konferencia." Washington, 1934. augusztus 18. Balásy Antal 

ideiglenes washingtoni ügyvivő jelentése.  

K 63, KÜM, 7. csomó, 1936-2/5-37. "A londoni tengerészeti értekezlet." London, 

1936. február 20. Királdy-Lukács jelentése.,  

K 63, KÜM, 7 csomó, 1936-2-38. "Londoni tengerészeti konferencia." London, 1936. 

március 4. Királdy-Lukács jelentése. 

K 63, KÜM, 11. csomó, 1938-2/5-28. "A londoni flottaegyezmény revíziója." 

London, 1938. március 3. Masirevich londoni követ jelentése. 

K 63, KÜM, 7. csomó, 1935-2/27-103. "Híresztelések a Malta-i tengeri bázisnak 

Cyprusba való áthelyezéséről. Katonai intézkedések, kapcsolatban az olasz 

viszállyal." London, 1935. augusztus 27. Királdy-Lukács György követségi titkár, 

ideiglenes ügyvivő bizalmas jelentése. 

K 63, KÜM, 7. csomó, 1935-2/27-101. "A Suez-i csatorna elzárásának problémája." 

London, 1935. augusztus 29. Királdy-Lukács György követségi titkár, ideiglenes 

ügyvivő jelentése. 

K 63, KÜM, 214. csomó, 1935-23/41-116. "Az angol kormány intézkedései az olasz-

abesszin viszállyal kapcsolatban. Az angliai közhangulat alakulása." London, 1935. 

szeptember 25. Királdy-Lukács tudósítása. 

K 63, KÜM, 7. csomó, 1935-2/27-49. "Beszélgetés Cerruti nagykövettel az angol-

olasz konfliktusról és a dunai paktumról." Párizs, 1935. szeptember 20. Ambró Ferenc 

követségi tanácsos, ideiglenes ügyvivő jelentése. 

K63, KÜM, 214. csomó, 1935-23/41-2880. "Napi jelentés." London, 1935. 

szeptember 19. Királdy-Lukács jelentése. 

K 63, KÜM, 214. csomó, 1935-23/41-2979. "Herriot francia képviselő információi 

tárgyában." Budapest, 1935. szeptember 26. Somkuthy József altábornagy, a magyar 

királyi honvéd vezérkar főnökének helyzetelemzése. 

K 63, KÜM, 6. csomó, 1935-2/20-56. "Olasz hadihajók váratlan megjelenése görög 

vizeken. A görög kormány tiltakozása." Athén, 1935. szeptember 14. Bogdán Iván 

követségi titkár, ideiglenes ügyvivő jelentése. 



 254 

K 63, KÜM, 211. csomó, 1935-23/5-3185. "Olasz hadi előkészületek." Athén, 1935. 

szeptember 25. Török Béla követ jelentése. 

K 63, KÜM, 7. csomó, 1935-2/27-57. "Görögország és egy esetleges olasz-angol 

háború." Athén, 1935. szeptember 17. Bogdán Iván követségi titkár, ideiglenes 

ügyvivő jelentése. 

K 63, KÜM, 6. csomó, 1935-2/5-123. "Az angol flotta és hadsereg fejlesztése." 

London, 1935. október 5. Királdy-Lukács György ideiglenes ügyvivő jelentése. 

K 63, KÜM, 214. csomó, 1936-23/41-3334. "Napi jelentés." Genf, 1935. november 2. 

Velics László népszövetségi és svájci követ jelentése. 

K 63, KÜM, 213. csomó, 1936-23/41-292. "Külpolitikai helyzetjelentés." Párizs, 

1935. október 24. Rakovszky György őrnagy, párizsi katonai attasé jelentése. 

K 63, KÜM, 7. csomó, 1935-2/27-153. "A Hoare-Laval-féle békejavaslat hatása az 

angol közvéleményre." London, 1935. december 15. Királdy-Lukács György 

ideiglenes ügyvivő jelentése. 

K 63, KÜM, 215. csomó, 1936-23/41-656. "Összefoglaló helyzetkép az angol 

tevékenységről az olasz-abesszin viszállyal kapcsolatban 1936 február elején." 

London, 1936. február 10. Álgya Pap Zoltán attasé titkos jelentése. 

K63, KÜM, 213. csomó, 1936-23/41-1936. "Olasz-abyssin konfliktus. Eden 

külügyminiszterré való kinevezése, szankciók szigorításának kérdése, a római 

diplomáciai testület felfogása, helyzet a hadszíntéren." Róma, 1936. január 4. Villani 

Frigyes követ szigorúan bizalmas jelentése. 

K 63, KÜM, 7. csomó, 1935-2/27-166. "Az egyiptomi követ az angol háborús 

előkészületekről." Róma, 1935. november 2. Villani Frigyes követ szigorúan bizalmas 

jelentése. 

K 63, KÜM, 50. csomó, 1933-1935-I/8-68. Páthy László távirata a kairói ügyvivőnek. 

1935. október 29. 

K 63, KÜM, 7. csomó, 1935-2/27-17. "Politikai helyzet Egyptomban." Kairó, 1935. 

november 9. Förstner miniszteri segédtitkár, ideiglenes ügyvivő jelentése 

K 108, KÜM, 50. csomó, 1933-1935-I/8-23. "Fogalmazvány." Kairó, 1935. december 

28. Förstner Pál válasza a honvéd vezérkar november 27.-i kérdéseire. 

K 63, KÜM, 6. csomó, 1935-2/20-76. "Angol flottabázisok a Földközi-tenger keleti 

medencéjében." Athén, 1935. november 6. Török Béla követ jelentése. 

K63, KÜM, 7. csomó, 1935-2/27-79. "Versengés a Földközi-tengeri szupremáciáért." 

Athén, 1935. november 15. Török Béla követ jelentése. 

K 63, KÜM, 7.csomó, 1935-2/27-260. "A belgrádi olasz követ közlései az olasz 

abesszin-háborúról, az olasz-angol viszályról és a szankciókról." Belgrád, 1935. 

november 8. Alth Valdemár rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter szigorúan 

bizalmas jelentése. 

K 63, KÜM, 213. csomó, 1936-23/41-130. "A földközi-tengeri országok támadás 

esetén való segélynyújtásra vonatkozó angol kérdés. A török válasz." Ankara, 1935. 

december 24. Máriássy Zoltán követ jelentése. 

K 63, KÜM, 8. csomó, 1936-2/36-131. "Törökország népszövetségi politikája". 

Ankara, 1935. december 25. Máriássy követ jelentése. 

K 63, KÜM, 215. csomó, 1936-23/41-28. "Beszélgetésem az angol katonai attaséval." 

Isztambul, 1936. február 25. Németh Imre alezredes, törökországi magyar katonai 

attasé jelentése. 

K 63, KÜM, 8. csomó, 1936-2/36-42. "Török-angol katonai tárgyalások." Ankara, 

1936. április 11. Máriássy követ bizalmas jelentése. 



 255 

K 63, KÜM, 213. csomó, 1936-23/41-95. "Az egyoldalú földközi-tengeri 

segélynyújtási kötelezettség megszűnése Anglia és Törökország között." Ankara, 

1936. július 31. Máriássy követ jelentése. 

K 63, KÜM, 214. csomó, 1935-23/41-5951. "5. számú számjeltávirat." Madrid, 1935. 

október 5. Wodianer Andor madridi ideiglenes ügyvivő számjeltávirata. 

K 63, KÜM, 214. csomó, 1935-23/41-11. "A spanyol kormány álláspontja a katonai 

és gazdasági sanctiók kérdésében." Madrid, 1935. október 17. Wodianer Andor 

ügyvivő jelentése. 

K 63, KÜM, 213. csomó, 1936-23/41-6162. "6. számú számjeltávirat." Madrid, 1935. 

december 28. Wodianer számjeltávirata. 

K 63, KÜM, 274. csomó, 1936-29/5-66. "Hírek a Baleari szigeteknek az angol 

tengerészet által való megerősítéséről." London, 1936. április 14. Masirevich Szilárd 

követ jelentése. 

K 63, KÜM, 274. csomó, 1935-29/41-15. "A tangeri statutum módosítására irányuló 

angol terv. Gibraltár becserélése Ceuta ellenében." Madrid, 1935. november 6. 

Wodianer ideiglenes ügyvivő jelentése. 

K 63, KÜM, 213. csomó, 1936-23/41-19. "Portugália külpolitikája, állásfoglalása az 

olasz-abesszin konfliktusban." Madrid, 1935. december 14. Wodianer ügyvivő 

jelentése. 

K 63, KÜM, 213. csomó, 1936-23/41-165. "Olaszország gazdasági helyzete az 

abesszíniai konfliktussal összefüggően." Róma, 1935. november 2. Villani Frigyes 

követ jelentése. 

K63, KÜM, 216. csomó, 1937-23/1-94. "Az 1937/38-i költségvetés. Olaszország 

pénzügyi helyzete." Róma, 1937. július 14. Végh Miklós rendkívüli követ szigorúan 

bizalmas jelentése. 

K 63, KÜM, 216. csomó, 1938-23/1-102. "Abesszíniai helyzet." Róma, 1938. március 

3. Villani Frigyes követ szigorúan bizalmas jelentése az etiópiai állapotokról. 

K 63, KÜM, 216. csomó, 1937-23/41-71. "A költségvetés vitája az olasz kamarában 

és szenátusban." Róma, 1937. május 25. Végh Miklós rendkívüli követ jelentése. 

K 63, KÜM, 7. csomó, 1936-2-7. "Szemlélődések az angol külpolitika 

irányvonaláról." London, 1936. április 24. Masirevich Szilárd követ jelentése. 

K 63, KÜM, 9. csomó, 1937-2/1-9. "Összefoglaló politikai jelentés Nagy-Britanniáról 

és Észak-Írországról." London, 1937. március 4. Királdy-Lukács éves összefoglalója. 

K 63, KÜM, 7. csomó, 1936-2/5-105. "Anglia és a Földközi tengeri probléma." 

London, 1936. június 9. Masirevich Szilárd bizalmas jelentése. 

K 63, KÜM, 7. csomó, 1936-2/5-171. "Sir Samuel Hoare nyilatkozata Anglia 

földközi-tengeri politikájáról." London, 1936. szeptember 24. Királdy-Lukács György 

ideiglenes ügyvivő jelentése.  

K 63, KÜM, 7. csomó, 1936-2/5-89. "Póthitel a tengeri fegyverkezésre." London, 

1936. május 12. Masirevich Szilárd követ jelentése. 

K 63, KÜM, 290. csomó, 1936-32/5-112. "Grandi olasz nagykövet a szankciók 

elejtéséről és az olasz-angol viszonyról. Fordulópont Anglia vonalvezetésében." 

London, 1936. június 25. Masirevich Szilárd követ jelentése. 

K 63, KÜM, 8. csomó, 1936-2/36-51. "Az érdekelt hatalmak állásfoglalása a 

Dardanellák megerősítésére vonatkozó török jegyzékhez." Ankara, 1936. április 28. 

Máriássy követ jelentése. 

K 63, KÜM, 290. csomó, 1936-32/5-98. "A szovjet-török ellentét a Dardanellák 

kérdésében. Litvinov az ellentét elhallgatása mellett, Rüstü Aras érdekében. 

Állásfoglalás Montreux-ben. Az ellentét kirobbanása Moszkvában. Annak okai." 

Moszkva, 1936. július 3. Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai követ jelentése. 



 256 

K 63, KÜM, 290. csomó, 1936-32/5-53. "Részletes jelentés a montreux-i 

konferenciáról." Genf, 1936. július 14. Lippai Imre jelentése. 

K 63, KÜM, 290. csomó, 1936-32/5-81. "A tengerszorosok regime-jére vonatkozó 

angol tervezet." Yeniköy, 1936. július 12. Máriássy követ jelentése. 

K 63. KÜM, 290. csomó, 1936-32/5-29. "A montreux-i Dardanella konferencia. Az 

angol-szovjet ellentétek." Genf, 1936. július 14. Bartók László követségi titkár, 
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K 63, KÜM, 9. csomó, 1937-2/5-92. "Angol hadihajók látogatása Isztambulban." 

Ankara, 1937. szeptember 9. Kuhl Lajos követségi tanácsos, ideiglenes ügyvivő 

jelentése. 

K 63, KÜM, 11. csomó, 1938-2/5-119. "Angol hadihajók látogatása Sztambulban. 
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K 63, KÜM, 12. csomó, 1938-2/36-21. "Angol pénzemberek tárgyalásai 
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jelentése. 

K 63, KÜM, 12. csomó, 1938-2/36-75. "Angol kölcsön Törökországnak." London, 

1938. június 6. Marosy Ferenc ügyvivő jelentése. 

K 63, KÜM, 12. csomó, 1938-2/36-103. "Török hadihajórendelés az angol hitel 

keretére." Yeniköy, 1938. július 28. Máriássy jelentése. 
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K 63, KÜM, 14. csomó, 1939-2/36-261. "Az angol-török tárgyalásokból eredő török 
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Görögországban, a görög-török barátságra, a görög-angol viszonyra és a Balkán-

paktum államokra. Garancia." Athén, 1939. április 14. Rudnay követ jelentése. 
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K 63, KÜM, 9. csomó, 1937-2/1-2989. "A palesztínai kérdés Genfben és Genf után." 

London, 1937. október 4. Marosy Ferenc ideiglenes ügyvivő jelentése. 
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Athén, 1936. december 16. Török Béla athéni követ sajtójelentése. 
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Villani Frigyes római követ távirata. 
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K 74, KÜM, 4. csomó, 1935-6117. 102. számú számjeltávirat. London, 1937. 
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Masirevich Szilárd londoni követ válasza Apor Gábor báró nemzetközi ellenőrzési 

rendszerrel kapcsolatos kérdésére. 

K 74, KÜM, 6. csomó, 1937-5568. 28. számú számjeltávirat. London, 1937. július 2. 

Masirevich követ távirata. 

K 74, KÜM, 6. csomó, 1937-5574. 67. számú számjeltávirat. Róma, 1937. július 3. 

Villani római követ távirata. 

K 74, KÜM, 6. csomó, 1937-5724. 42. számú számjeltávirat. London, 1937. 

szeptember 2. Marosy követségi tanácsos jelentése. 

K 74, KÜM, 6. csomó, 1937-5739. 46. számú számjeltávirat. London, 1937. 

szeptember 8. Marosy követségi tanácsos távirata. 

K 74, KÜM, 6. csomó, 1937-5809. 35. számú számjeltávirat. Párizs, 1937. 

szeptember 30. Khuen-Héderváry Sándor párizsi magyar követ távirata. 
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K 74, KÜM,  6. csomó, 1937-5841. 51. számú számjeltávirat. London, 1937. október 

14. Masirevich londoni követ távirata. 

K 74, KÜM, 7. csomó, 1938-5213. 11. számú számjeltávirat. London, 1938. február 

21. Masirevich számjeltávirata. 

K 74, KÜM, 7. csomó, 1938-5692. 49. számú számjeltávirat. London, 1938. június 

10. Marosy követségi tanácsos jelentése a spanyol helyzetről.  

K 74, KÜM, 7. csomó, 1938-5985. 69. számú számjeltávirat. London, 1938. 

szeptember 10. Marosy ideiglenes ügyvivő távirata. 

K 74, KÜM, 7. csomó, 1938-5983. 70. számú számjeltávirat. London, 1938. 

szeptember 10. Marosy ideiglenes ügyvivő távirata. 

K 74, KÜM, 7. csomó, 1938-6241. 91. számú számjeltávirat. London, 1938. 

szeptember 26. Barcza György londoni követ távirata. 

K 74, KÜM, 7. csomó, 1938-6256. 96. számú számjeltávirat. Róma, 1938. szeptember 

27. Villani Frigyes telefon-számjelsürgönye. 

K 74, KÜM, 8. csomó, 1939-5552. 7. számú számjeltávirat.  Athén, 1939. március 24. 

Rudnay követ távirata. 

K 74, KÜM,  8. csomó, 1939-5619. 12. számú számjeltávirat. Athén, 1939. március 

29. Rudnay követ számjeltávirata. 

K74, KÜM, 8. csomó, 1939-5685. 17. számú számjeltávirat. Athén, 1939. április 8. 

Rudnay számjeltávirata. 

K 74, KÜM, 8. csomó, 1939-5679. 20. számú számjeltávirat. Belgrád, 1939. április 8. 

Bessenyey követ számjeltávirata. 

K 74, KÜM, 8. csomó, 1939-5768. 2. számú számjeltávirat. Kairó, 1939. április  15. 

Semsey  Andor szigorúan bizalmas számjeltávirata. 

K 74, KÜM, 8. csomó, 1939-5892. 22. számú számjeltávirat. San Sebastian, 1939. 

május 2. Wodianer Andor ideiglenes ügyvivő távirata. 

K 74, KÜM,  8. csomó, 1939-5969. 44. számú számjeltávirat. Belgrád, 1939. május 

13. Bessenyey belgrádi magyar követ jelentése. 

K 74, KÜM,  8. csomó, 1939-6039. 31. számú számjeltávirat. San Sebastian, 1939. 

május 30. Andorka  spanyolországi magyar követ távirata. 

K 74, KÜM,  8. csomó, 1939-6052. 32. számú számjeltávirat. San Sebastian, 1939. 

június 2. Andorka követ jelentése. 

K 74, KÜM, 8. csomó, 1939-6145. 36. számú számjeltávirat. San Sebastian, 1939. 

június 29.  Andorka spanyolországi követ számjeltávirata. 

K 74, KÜM, 8. csomó, 1939-6221. 39. számú számjeltávirat. San Sebastian, 1939. 

július 17. Andorka számjeltávirata. 

K 74, KÜM, 44. csomó, 1939-6519. 44. számú számjeltávirat. San Sebastian, 1939. 

augusztus 30. Andorka utolsó számjeltávirata a második világháború kitörése előtt. 

K 100, KÜM, 1. csomó, Szabó László római katonai attasé iratai, 1936-1941. 

K 108, KÜM, 51. csomó, 1937-I/8-277. "Összefoglaló jelentés Egyiptom gazdasági és 

pénzügyi helyzetéről az 1936. évben." Kairó, 1937. április 30. Reichmann György 

követségi irodai igazgató összefoglalója. 

K 108, KÜM, 50. csomó, 1933-1935-I/8-9. "Politikai helyzetjelentés." Kairó, 1935. 

augusztus 19. Förstner Pál ügyvivő jelentése. 

K 108, KÜM, 50. csomó, 1933-1935-I/8-124. " Politikai helyzet." Alexandria, 1935. 

augusztus 27. Páthy László főkonzul jelentése. 

K 108, KÜM, 50. csomó, 1933-1935-I/8-149. "Politikai helyzetjelentés." Alexandria, 

1935. szeptember 21. Páthy jelentése. 

K 108, KÜM, 51. csomó, 1936-I/8-5. "Politikai helyzetjelentés." Kairó, 1936. február 

14. Förstner Pál ideiglenes ügyvivő jelentése. 
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K 108, KÜM, 51. csomó, 1936-I/8-42. "Politikai helyzetjelentés." Alexandria, 1936. 

augusztus 22. Páthy László főkonzul összefoglaló jelentése. 

 

 

6.2. Hadtörténeti Levéltár (HL), Budapest 

 

HM. 1936. Eln. B.o. Bév. tétel 29709 alap. "Olaszországi torpedótanfolyamra tisztek 

és altisztek vezénylése." 1936. november 4. 

HM. 1938. Eln. B.o. Bév. tétel 23665 alap. "La Speziai küldöttség jelentése a Türr 

István hajó lobogójának átadási ünnepségéről." 1938. június 26. 

HM. 1939. Eln. A.o. I. tétel 17027. "Az angol haditengerészetről előadás az Országos 

Tiszti Kaszinóban." 1939. március 24. 

HM. 1936. Eln. B.o. Bév. tétel 5815 alap. "Az 1936. március 25-i londoni tengerészeti 

szerződés." London, 1936. május 13. Masirevich követ jelentése.  

HM. 1938. Eln. B.o. Bév. tétel. 12119 alap. "A török kormány jelentése a hajóknak és 

polgári repülőknek a tengerszorosokon keresztül történt közlekedésről 1937-ben a 

Montreux-Dardanella konvencióval kapcsolatban." Ankara, 1938. március 2. 

Máriássy követ jelentése. 

HM. 1936. Eln. B. o. Bév. tétel 36224. "Az 1936. november 6-i londoni jegyzőkönyv. 

Tengeralattjárók akcióinak szabályozása kereskedelmi hajókkal szemben." A 

külügyminisztérium állásfoglalása. 1936. december 21. 

HM. 1937. Eln. B.o. Bév. tétel 39958 alap. "A nyoni Földközi-tengeri konferencián 

elfogadott egyezmény szövege." Budapest, 1937. október 12. A 

külügyminisztériumtól átküldött szöveg eredeti angol és francia nyelven, rövid 

hozzáfűzött magyarázattal. 

HM. 1937. Eln. B. o. Bév. tétel. 41109 alap. „Az angol-német és az angol-szovjet-

orosz tengeri egyezményre vonatkozó szöveg.” 1937. október 19. 

VKF 1935. 2. osztály 119524 / eln. „Sir John Simon berlini látogatásának 

elhalasztása.” Berlin, 1935. március 12. 

VKF 1935. 2. osztály 119804 / eln. „Angol külügyminiszter berlini útjának 

előzményei és kilátásai.” London, 1935. március 23. 

VKF 1935 2. osztály 120909 /eln. „Az angol-német berlini tárgyalásokról.” Berlin, 

1935. március 30. 

VKF 1935. 2 osztály, 120.534 / eln. „Német flottafejlesztési tervek.” Berlin, 1935. 

április 26. A berlini magyar katonai attasé titkos jelentése. 

VKF 1935. 2. osztály, 121929 / eln. "Német-brit flottaegyezmény". London, 1935. 

június 28. Széchenyi László követ jelentése. 

VKF 1935. 2. osztály 121942 / eln. "Angol-német flottaegyezmény." Berlin, 1935. 

július 5. Masirevich Szilárd követ jelentése. 

VKF 1935. 2. osztály 125465 / eln. „Francia tengerészeti politika.” Párizs, 1935. 

december 10. 

92. Londoni katonai attaché, 42/20 K. a. 1935. ”Jelentés az 1935/1936 évi honvédelmi 

költségvetésről.” London, 1935. március 12. Álgya Pap Zoltán attasé jelentése. 

92. Londoni katonai attaché, 63/37 K. a. 1935. "1934. évi évzáró összefoglaló az 

angol hadseregről." London, 1935. április 8. Álgya Pap Zoltán attasé titkos jelentése. 

92. Londoni katonai attaché, 91/58 K. a. 1936. "Nagy-Britannia katona-politikai 

helyzete az 1935. évben és 1936 elején." London, 1936. május 12. Álgya Pap Zoltán 

attasé titkos jelentése. 

92. Londoni katonai attaché. 118/83 K. a. 1938. "Angol kölcsön Törökország 

részére." London, 1938. július 7. Ujlaky Utassy Loránd attasé jelentése.  
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92. Londoni katonai attaché. 234/140 K. a. 1937. "1937. évi angol összefoglaló 

jelentés." London, 1938. február 10. Ujlaki Utassy Loránd attasé jelentése. 

92. Londoni katonai attaché. 172/97 K. a. 1937. "Földközi-tengeri és távol-keleti 

helyzet angol megítélése szeptember elején." London, 1937. szeptember 9. Ujlaki 

Utassy Loránd attasé jelentése. 

92. Londoni katonai attaché. 186/107 K. a. 1937. "Anglia és a Nyon-i határozat." 

London, 1937. szeptember 27. Utassy londoni attasé jelentése. 

92. Londoni katonai attaché. 203/120 K. a. 1937. "Katonapolitikai áttekintés az 1937. 

október 8-22 közötti eseményekről." London, 1937. október 23. Utassy londoni attasé 

jelentése. 

92. Londoni katonai attaché. 23/13 K. a. 1939. "Katonapolitikai összefoglaló az 1938. 

évről." London, 1939. február 10. Utassy londoni attasé jelentése. 

92. Londoni katonai attaché. 150/102 K. a. 1938. "Brit katonapolitikai helyzetkép 

1938 szeptember végén." London, 1938. szeptember 27. Utassy katonai attasé 

jelentése. 

92. Londoni katonai attaché. 91/58 K. a. 1936. "Nagy-Britannia katona-politikai 

helyzete az 1935. évben és 1936 elején." London, 1936. május 12. Álgya Pap Zoltán 

attasé jelentése. 

92. Londoni katonai attaché. 113/79 K. a. 1938. "A brit haditengerészet 1938-39. évi 

költségvetése." London, 1938. július 9. Ujlaki-Utassy Loránd attasé jelentése. 

92. Londoni katonai attaché. 44/29 K. a. 1939. "A brit haditengerészet 1939-40. évi 

költségvetése." London, 1939. április 15. Utassy londoni attasé jelentése. 

92. Londoni katonai attaché. 67/50 K. a. 1939. ”Nagy-Britannia hadiflottája. Hadrendi 

elosztás” 4. melléklet. 

92. Londoni katonai attaché. 328/185 K. a. 1939. "Brit katonapolitikai összefoglaló az 

1939. évről." London, 1939. december 30. Ujlaki-Utassy Lóránd jelentése. 

 

 

6.3. Bundesarchiv-Militärarchiv (BAMA), Freiburg 

 

SEEMACHTSFRAGEN IM MITTELMEER. Dezember 1932. BAMA,  RM 6/22. 

ITALIEN. ÜBERBLICK DIE MARINE UND IHRE AUFGABEN. Juni 1929. 

BAMA, RM 6/22. 

KRIEG DEUTSCHLAND-ITALIEN GEGEN ENGLAND-FRANKREICH. 

Allgemeine Ausgangslage. Kriegsspiel "A" 1938-1939. Berlin, 29 Dezember 1938. 

RM6/56. 

BEURTEILUNG ENGLANDS HINSICHTLICH SEINES POLITISCHEN UND 

MILITÄRISCHEN GEHALTES. 27 Februar 1939. BAMA, RM6/58.  

SCHLUßBESPRECHUNG DES KRIEGSSPIELES DES OBERKOMMANDOS 

DER KRIEGSMARINE. Februar-März 1939. Englisch und Französische 

Seeverbindungen im Frieden. BAMA, RM6/57.  

STÜTZPUNKTE, SEESTREITKRÄFTE UND DOCKMÖGLICHKEITEN IM 

AUSLAND 1939. BAMA, RM6/56.  
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7. KORABELI HIVATALOS BRIT KIADVÁNYOK, 

NYOMTATOTT FORRÁSOK 
 

COMMAND PAPERS 1929. Treaty Peace with Turkey and Subsidiary Documents. 

Lausanne, 1923. London, H. M. S. O.,1923. 

COMMAND PAPERS 2036. Treaty between the British Empire, France, Italy, Japan 

and the United States of America for Limitation of Naval Armaments. Treaty Series 

No.5. London, H. M. S. O., 1924. 

COMMAND PAPERS 2083. The Singapore Base. Correspondence with the 

Dominions and India. London, H. M. S. O., 1924. 

COMMAND PAPERS 2964. The Geneva Conference. Speeches by Mr. W. C. 

Bridgeman. London, H. M. S. O., 1927. 

COMMAND PAPERS 3556. International Treaty for Limitation of Naval 

Armaments. April, 1930. London, H. M. S. O., 1930 

COMMAND PAPERS 4523. Statement of the First Lord of the Admiralty 

Explanatory of the Navy Estimates, 1934. London, H. M. S. O., 1934. 

COMMAND PAPERS 4817. Fleets, the British Commonwealth of Nations and 

Foreign Countries, February 1935. London, H. M. S. O., 1935. 

COMMAND PAPERS 4823. Statement of the First Lord of the Admiralty 

Explanatory of the Navy Estimates, 1935. London, H. M. S. O., 1935. 

COMMAND PAPERS 4827. Statement Relating to Defence. 11 th March 1935. 

London, H. M. S. O., 1935 

COMMAND PAPERS 5015. Statement of the First Lord of the Admiralty 

Explanatory of the Navy Estimates, 1936. London, H. M. S. O., 1936. 

COMMAND PAPERS 5031. Supplementary Estimates, Accounts and Papers, 1935-

36 Session, Volume XVII. 

COMMAND PAPERS 5038. Fleets of the British Commonwealth of Nations and 

Foreign Countries, 1936. London, H. M. S. O., 1936. 

COMMAND PAPERS 5044. Documents Relating to the Dispute Between Ethiopia 

and Italy, 1935. London, H. M .S. O., 1935. 

COMMAND PAPERS 5094. Dispute between Ethiopia and Italy. Report of the 

Committee of Experts regarding Petroleum and its Derivatives, By-products and 

Residues. Geneva, February 12, 1936. London, H. M. S. O., 1936. 

COMMAND PAPERS 5136. Treaty for the Limitation of Naval Armaments. 25 th 

March 1936. London, H. M. S. O., 1936. 

COMMAND PAPERS 5301. Report of the Sub-Committee of the Committee of 

Imperial Defence on the Vulnerability of Capital Ships to Air Attack. London, H. M. 

S. O., 1936 

COMMAND PAPERS 5360. Treaty of Alliance between His Majesty, in respect of 

the United Kingdom, and His Majesty the King of Egypt. 26 August 1936. London, 

H. M. S. O., 1936. 

COMMAND PAPERS 5385. Statement of the First Lord of the Admiralty 

Explanatory of the Navy Estimates, 1937. London, H. M. S. O., 1937., Eden 

tájékoztatója az etióp császár elszállításáról Dzsibutiból Palesztínába. 

COMMAND PAPERS 5518. Agreement between His Majesty's Government in the 

United Kingdom and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics 

providing for the Limitation of Naval Armament and the Exchange of Information 

concerning Naval Construction, with Protocol of Signature. 17 July, 1937. London, H. 

M. S. O., 1937. 
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COMMAND PAPERS 5519. Agreement between His Majesty's Government in the 

United Kingdom and the German Government providing for the Limitation of Naval 

Armament and the Exchange of Information concerning Naval Construction, with 

Declaration, Protocol of Signature and Exchange of Notes. July 17, 1937. London, H. 

M. S. O., 1937. 

COMMAND PAPERS 5551. Convention Regarding the Regime of the Straits, with 

Protocol. Montreux, July 20, 1936. London, H. M. S. O., 1937. 

COMMAND PAPERS 5568. International Agreement for Collective Measures 

Against Piratical Attacks in the Mediterranean by Submarines. Nyon, 14 September 

14, 1937. London, H. M. S. O., 1937. 

COMMAND PAPERS 5569. International Agreement of Collective Measures 

Against Piratical Attacks in the Mediterranean by Surface Vessels and Aircraft. 

Supplementary to the Nyon Agreement. Geneva, September 17, 1937. London, H. M. 

S. O., 1937 

PARLIAMENTARY DEBATES. HOUSE OF COMMONS (1934-1939) H. M. S. O. 

PARLIAMENTARY DEBATES. HOUSE OF LORDS (1934-1939) H. M. S. O. 

 

 

8. FELHASZNÁLT KORTÁRS MAGYAR FOLYÓ-

IRATOK 
 

A TENGER (1919-1939 közötti évfolyamok) 

MAGYAR SZEMLE (1934-1940 közötti évfolyamok) 

MAGYAR KATONAI SZEMLE (1935-1939 közötti évfolyamok) 

MAGYAR KÜLPOLITIKA (1934-1941 közötti évfolyamok) 

KÜLÜGYI SZEMLE (1934-1940 közötti évfolyamok) 

AZ ORSZÁG ÚTJA (1937-1940 közötti évfolyamok) 

MAGYAR HADITENGERÉSZETI EGYESÜLET KÖZLEMÉNYEI (1937-1944 

közötti évfolyamok) 

A FÖLDGÖMB (1935-1939 közötti évfolyamok) 
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