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Juhász Balázs 

 

Olaszországi vezénylések és tanulmányutak 1920 és 1936 között a 
Magyar Királyi Honvédség történetében 

 
gy békeszerződés tiltó pontjainak kijátszása egy másik országban 
különösen problémás vállalkozás. A két világháború közötti magyar 
honvédség tisztikara számára az elérendő fő cél, a revízió 

megvalósítása érdekében olyan ismeretek birtokába kellett jutnia, melyeket 
részben tiltottak a trianoni békeszerződés pontjai. Az ismeretek 
megszerzéséhez külföldi tanulmányutakat kellett végezni és külföldi 
csapatszolgálatot kellett teljesíteni, amit szintén tiltott a békeszerződés. 

1927-től mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy Olaszország támogatja 
Magyarországot, és 1928. január 1-jétől, a szentgotthárdi botránytól a katonai 

jellegű kapcsolatok létezéséről is tudomást szerezhetett minden újságolvasó. A 
magyar honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök, vagyis a hivatalos 
megfogalmazást követve a Honvédelmi Minisztérium VI. (katonai) 
főcsoportjának vezetője arról is tudott, hogy Románia, így egyben a kisantant is 
tudomással bírt a magyar tisztek olaszországi kiképzéséről.1 A 
fegyverszállítással ellentétben az olaszországi tanulmányutak és vezénylések 
sohasem szolgáltattak okot nemzetközi botrányokra, legfeljebb néha kitért a 
témára valamelyik kisantantbeli állam sajtója, de mindig különösebb visszhang 
nélkül. Tanulmányom célja ezen tanulmányutak, kiküldetések és vezénylések 
bemutatása azon időszakban, amikor az olasz kapcsolat számított a 
legszorosabbnak és Magyarország elsősorban Olaszország nagyhatalmi 
státuszára támaszkodva próbálta elérni külpolitikai céljait. Mivel a fennmaradt 
adatok meglehetősen hiányosak, vizsgálódásom során nem törekedhetek a 
teljességre, csupán egy áttekintést nyújthatok. 

A trianoni békeszerződés 142. cikkelye tiltotta a magyar katonai 
küldöttségek utazását idegen országokba, illetve magyarok besorozását vagy 
oktatóként történő alkalmazását más országok hadseregében. Habár a 
rendelkezés konkrétan nem mondta ki a katonai attasék küldésének tilalmát, ez 
a békeszerződés szellemében benne foglaltatott, így a Magyar Királyi 
Honvédség külkapcsolatait 1927-ig kizárólag fedett beosztású tiszteken, 
úgynevezett katonai szakelőadókon keresztül intézte.2 Ezen bújtatott katonai 
attaséknak kiküldetésük során szükségszerűen fel kellett venniük a kapcsolatot 

                                                 
1 Homlok Sándor százados párizsi katonai attasé 1928. VI. 3-án azt jelentette, hogy a román kö-

vetségnek két kérdést kell felderítenie: „milyen keretekben szándékozik a magyar hadvezetőség repülő-
tisztek kiképzését Olaszországba eszközölnie. Mennyi az e célra Olaszországba küldendő tisztek száma, ezek 
milyen fokú és tartalmú kiképzésben fognak részesülni. (…) mennyiben igaz Magyarországnak Svájcban 
állítólag már meglévő, avagy megkötendő fegyver és hadianyaggyári összeköttetésének” léte! (aláhúzva az 
eredetiben is). HL VKF 2. osztály 1928. 20501/Titkos. 

2 ÁROKAY Lajos: Az önálló magyar katonai attaséi szolgálat létrehozásának előzményei (1918-1919). 
Hadtörténelmi Közlemények 1983/1. 93.  
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a fogadó országok katonai szerveivel is, így tevékenységük egy idő után 
lelepleződött. Olaszországban Ghyczy Miklós őrnagy jó kapcsolatokat épített 
ki a vezérkarral,3 tevékenysége legkésőbb 1923-ra ismertté vált,4 mégis, a rejtett 
katonai attasé tevékenységének eltűrése nem jelentette a 142. cikkely teljes 
felrúgását. Ezért is érthető, hogy 1928-ig, amikor a katonai szakelőadókat 
katonai attasék váltották fel, nem került sor hivatalosan szervezett részvételre 
az olaszországi hadgyakorlatokon,5 illetve a tanulmányutak igazából olyan 
turistaútra hasonlítottak, ahol egyedül menetelés közben látott katonát az 
illető, vagyis csak általánosabb információszerzésre volt lehetőség, nem pedig 
konkrét kérdések tanulmányozására.6  

1927 áprilisában az olasz-magyar barátsági szerződés aláírásakor esedékes 
tárgyalások során Mussolini kedvezően fogadta Bethlen István 
miniszterelnöknek a Honvédség felfegyverzésére vonatkozó kérését. A 
szentgotthárdi lebukás csak lelassítani tudta a már beindult folyamatot, így 
1928-tól kezdetét vették a tanulmányutak. Ezek célja nem egyszerű 
tapasztalatszerzés volt, hanem egy tudatos fejlesztési program részét képezték. 
1927 áprilisában ugyanis nem csupán Mussolinivel tárgyalt Bethlen, hanem a 
magánemberként éppen Rómában tartozó Hans von Seecktel is, akit meghívott 
Budapestre. Seeckt kis létszámú, de jól felszerelt és gyorsan mozgó hadsereget 
támogató elképzelése termékeny talajra talált a magyar hadsereg felső 
vezetésében és 1927. októberi látogatása kifejezetten a magyar haderő 
fejlesztési programjának összeállítását szolgálta.7  

                                                 
3 ÁROKAY Lajos: A rejtett magyar katonai attaséi szolgálat első állomáshelyeinek felállítása (1920-

1923). Hadtörténelmi Közlemények 1983/3. 367.  
4 MOL K 64 Politikai osztály rezervált iratai 8. csomó 1923. 41. tétel 327. Ghyczy 1923. V. 15-én 

és VI. 5-én jelentett a római lengyel katonai attasé neki feltett kérdéseiről. Az utóbbi a kérdésekből 
ítélve tudta Ghyczy mivel foglalkozik valójában. 

5 Magyar-német viszonylatban is igaz például, hogy a három magyar tiszt részvétele a 
Reichswehr 1925. augusztusi és szeptemberi hadgyakorlatain inkább Nagy Pál altábornagynak, a 
magyar kir. Honvédség főparancsnokának a von Seeckt német hadsereg főparancsnokához fűződő 
személyes viszonyának tudható be, mint a hivatalos olasz-magyar  katonai kapcsolatoknak. Lásd 
VADÁSZ Sándor: A Feiburgi Militärarchive Seeckt-hagyatékának magyar vonatkozású iratai. Hadtörté-
nelmi Közlemények 1981/2. 281.  

6 Például Swoboda Lajos tanácsnok 1926. VIII. 16. és IX. 11. között tanulmányúton volt Olaszország-
ban, ami azt jelenti, hogy körbeutazta a félszigetet és beszélgetett minden katonával és járókelővel, akivel 
csak tudott. A fasiszta milíciáról írt, a folyamatos kontrollról, a Balkán konszolidálása elleni olasz törek-
vésekről. A felek felkészületlensége miatt valószínűtlennek tartott egy közeli olasz-jugoszláv háborút. 
HL VKF 2. osztály 1926 2057/B; vagy Heszlény József vezérkari szolgálatot teljesítő (a továbbiakban 
vkszt.) őrnagy esete, aki a Budapest-Trieszt-Velence-Bologna-Firenze-Róma-Nápoly-Genova-Milánó-
Padova-Feltre-Belluno-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco (Toblach) – Bruck a.d. Mur-Bécs-Budapest útvona-
lon utazott 1926. VII. 27. – VIII. 22. között, katonát csak menetelés közben látott. Egy tartalékos tüzér szá-
zadostól nyert információkat, aki elismerő hangon szólt a magyar katonák I. világháborús teljesítményé-
ről és aki szerint az olasz hegyi tüzérség 1926-ban is a zsákmányolt Osztrák-Magyar Monarchia-beli he-
gyi ágyúkkal volt felszerelve. HL VKF 2. osztály 1927 Sz./543 „B”; vagy Kiss János és Pajtás Gyula főelő-
adók útja, akik a tengerpart mentén körbehajóztak Olaszországot. Jelentésükben az egyetlen lényeges 
megfigyelés az, hogy ellentét volt a milícia és a hadsereg között. HL VKF 2. osztály 1927 Sz./662 „B” 

7 VADÁSZ Sándor: A Feiburgi Militärarchive Seeckt-hagyatékának magyar vonatkozású iratai. Had-
történelmi Közlemények 1981/2. 282-283. o. Külön köszönettel tartozom Vadász Tanár Úrnak, 
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Az olaszországi vezénylések és tanulmányutak részletesebb bemutatásához 
érdemes összefoglalni ezek különféle fajtáit, céljukat, kiket vezényeltek és 
mennyi időre. 

A legalapvetőbb típusú a „turistalátogatás” volt. Az 1927 előtti 
tanulmányutakat nyugodtan lehet ebbe a kategóriába sorolni, mivel a 
megszerzett információ értéke minimális volt. 1927 után pedig csak olyan 
formában került sor ilyenre, ha egy magyar katona Olaszországban töltötte 
szabadidejét vagy átutazott Olaszországon, és az ott szerzett információkat, 
tapasztalatokat jelentette. Ezek valós értéke általában igen csekély volt, mégis a 
Honvédelmi Minisztérium VI-2. osztály rendszerint riadóztatta az illetékes 
embereket, általában a római katonai attasét, hogy ellenőrizzék az értesülést.8 

Másik kategóriába tartoznak a frontharcos delegációk és hagyományápoló 
egyesületek útjai, illetve a tanintézetek frontbejáró tanulmányútjai. Ezek célja 
egyrészt a múlt, másrészt a katonadiplomáciai kapcsolatok ápolása volt. A 
vizsgált időszakban többször is sor került hasonló jellegű látogatásra.9 A közös 
jellemző az volt bennük, hogy a sokszor még félhivatalos jelleggel sem bíró 
utak és látogatások szervezését a követség és a katonai attasé közvetlenül, vagy 
valamely közel eső konzuli hivatalon keresztül segítette. Abban az esetben, ha 
a résztvevők Rómát is érintették, gyakran eszközöltek ki kihallgatást 
Mussolininél, vagy valamely magas rangú katonai méltóságnál. Ezen a 
kategórián belül egy külön csoportot alkotnak a tisztképző intézmények 

                                                                                                                       
hogy felhívta figyelmemet von Seeckt 1927-es budapesti látogatására. 

8 Például 1934-ben Igmándy-Hegyessy testőr ezredes, a magyar királyi testőrség parancsnoka 
felterjesztette Somkuthy József tábornoknak, a Kormányzó Katonai Irodája főnökének egy dél-tiroli 
panziótulajdonos, dr. Szalay Attila levelét, miszerint nála tartózkodott Federico Baistrocchi olasz 
hadügyi államtitkár, aki olyan kijelentést tett, mintha kételkedne a magyar külpolitika őszinteségé-
ben. Természetesen azonnal utasították Szabó László őrnagy római magyar katonai attasét, hogy 
járjon utána, Baistrocchi komolyan gondolta-e amit mondott, vagy csak félrehallásról volt szó. HL 
HM 1934 Eln. osztály I. tétel 119773. alap és iktató szám. 

9 Pár példa: 1929. IV. 8-9-én Werth tábornok, Knauss és Nánássy vezérkari alezredesek vezeté-
sével 15 ludovikás hallgató látogatta meg az 1915-17-es évek hadszíntereit és temetőit. MOL K 63, 
302. csomó 1929-35-71; 1933 IX. 2-16. között az avanguardisták magyarországi látogatását viszono-
zó 354 fős küldöttségnek csak elenyésző kisebbségét képezte a 24 tagú leventezenekar, ugyanis a 
delegáció nagyrészt a tisztképző tanintézetek növendékeiből állt. HL VKF 2. osztály 1933. 
122306/eln.; Báró Lukachich Géza nyugalmazott altábornagy vezetésével egy tiszti küldöttség 
amolyan frontharcos látogatáson volt Olaszországban. Az Isonzó-vidék csatatereit járták be, majd 
június 11-én Rómába érkeztek, fogadta őket Mussolini, megkoszorúzták az ismeretlen katona sírját. 
Villani Frigyes római magyar követ is kiment eléjük a pályaudvarra, javasolta, hogy máskor is le-
gyen ilyen látogatás. MOL K 63, 211. csomó 1935-23/7-2079. (96. pol.); 1935. VIII. 28-án Ascanio 
Colonna budapesti olasz követ jelentette, hogy a Monte San Michele-i magyar halottak emlékmű-
vének bizottsága Olaszországba utazik, hogy átvegyenek egy a Karszt-ról származó követ. Szept-
ember 14-27 között utaztak, húszan mentek, Ledniczer tábornok vezetésével. Ebből a kőből készült 
az 1. honvéd gyalogezred 1938-ban, a Vámház téren felavatott emlékműve. MOL X 9362 32702. 
doboz fascicolo 4/12 n. 4562., MOL X 9362 32707. doboz fascicolo 14/5 n. 5327.; gróf Takács-Tolvay 
altábornagy és Bobory képviselőházi alelnök vezette frontharcos küldöttség lesz jelen Rómában 
1926. XI. 4-én egy hadirokkant ház felavatásakor. Mivel az esemény a november 4-ei padovai fegy-
verszünet évfordulójának is egyben az ünneplése lesz, Villanit arra utasították, hogy ne vegyen 
részt az ünnepségen. MOL K 63, 211. csomó 1936-23/7-3422. 
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hallgatóinak rendszeres külföldi útjai.10 
Megesett, hogy nyelvtanulás céljából mentek Olaszországba tisztek. A 

tisztán nyelvtanulást célzó kiutazás igen ritka volt, ugyanis a tiszt- és 
altisztképző tanintézetek jelentős részében kötelezően vagy fakultatív módon 
az olasz nyelvet is oktatták, illetve a vezénylésre általában már olaszul tudó 
tiszteket választottak ki, mégis például 1929-ben Juhász Egon lovas századost a 
6. vegyesdandár parancsnokságáról és Jordán János tüzér századost a 
Honvédelmi Minisztérium szabályzat szerkesztő osztálya állományából 
nyelvet tanulni küldték Olaszországba.11 Gyakoribb volt, hogy a nyelvtanulást 
mással kötötték össze, mint például 1934-ben, amikor Juhász Antal alezredes és 
Barczay György százados a Köhi-től, Jablonkay Elemér százados az 1. híradó 
osztálytól 2 hétre Olaszországba ment szakműveltség és nyelvtudás 
fejlesztésére, illetve, hogy gyárakat látogassanak.12 A magán nyelvórákon túl a 
legelterjedtebb megoldás a nyelvtanulásra vagy a nyelvtudás fejlesztésére az 
volt, hogy az illető tiszt a vezénylés előtt korábban kiutazott, vagy szabadságát 
saját pénzén Olaszországban töltötte. 

A fenti kategóriákkal a továbbiakban nem foglalkozok tanulmányomban. 
A trianoni békeszerződés 142. cikkelye szó szerint a katonai jellegű 

tanulmányutakat és vezényléseket tiltotta. Ezek lehettek: 1.) Egyszeri, 
meghatározott célú, egy vagy több fős küldöttségekre bízott tanulmányutak. A tiltás 

ellenére 1928-tól igencsak gyakoriakká váltak az ilyen tanulmányutak, melyek 
időtartama pár naptól pár hónapig terjedt. Általában valamilyen eszközt kellett 
átvenni, kipróbálni, illetve az olasz hadsereg működését tanulmányozni egy 
megadott szempontból.13 2.) Rendszeres, bizottsági ülések. Az olasz–magyar 

                                                 
10 Például 1936-ban a SZIT (Szabályzat Ismertető Tanfolyam, a Hadiakadémia fedőneve) hall-

gatók közül 10 főt vezényeltek Olaszországba. HL HM 1936. Elnöki B. osztály I/B tétel 112650. alap 
és iktató szám. 

11 HL HM 1929. Elnöki B. osztály Bév. tétel 662. alap és 4088. iktató szám  
12 HL HM 1934. Elnöki osztály I. tétel 103167. alap és 107701. iktató szám 
13 Például a Honvédelmi Miniszter 1928. IX. 25-én átiratban tájékoztatta a Külügyminisztert, 

miszerint a térképészeti intézet (Pénzügyminisztérium XIII. ügyosztálya) vezetője és 3 tisztviselője 
3 hetes tanulmányútra megy majd firenzei, milánói, római és novarai térképészeti intézményekben 
a következő év tavaszán, illetve az olasz kormány hozzájárulásának kieszközlésére felkérte a kato-
nai attasét. MOL K 63, 302. csomó 1928-35-3953., HL HM 1928. B. osztály Bév. tétel 8677. alapszám; 
Dr. vitéz Rákosi György vkszt. ezredes és Steiner József alezredes (Légügyi Hivatal aligazgatója), 
illetve Vilhelm Károly főellenőr 1929. IX. 1-től kb. 2 hónapig Olaszországban volt tanulmányúton, a 
CR-20-es repülőgép tesztelésére és az olasz repülőgép-, illetve motorgyártást tanulmányozására. 
HL HM 1931. Elnöki B. osztály Bév. tétel 112134. alap és iktató szám, HM 1931. Elnöki B. osztály 
Bév. tétel 112134. alap és iktató szám; Szentkeresztessy Henrik vkszt. ezredes 1931. VI. 16. - VII. 9. 
között Olaszországban, repülő tanfolyamon volt, az alábbiról jelentett. Kinn tartózkodásának célja 
a különféle szabályzatok megismerése volt. 2 hetet töltött Ciampinón (1 nappali bombázó ezred, 1 
éjjeli bombázó osztály, 1 vadász osztály szabályzatának megismerése), 1 hetet Campoformidón 
(Udine, vadászdandár), 1 napot Casertán (repülőakadémia), 1 napot Malpensán (bombavető isko-
la), 3 napot pedig Rómában (megbeszélés a légügyi minisztériumban). HL VKF 2. osztály 1931 
15895/eln.; 1933-ban Augustin Béla egyetemi tanár és Odersky Lajos mezőgazdasági aligaz-
gató az olaszországi ricinus termelést tanulmányozta 1 hétig. Október 7 -én indultak, 9-10-én 
Verona, 11-12-én Ferrara, 13-14-én Rovigo környékén folytattak tanulmányokat termelőknél. 
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katonai együttműködés egyik legmagasabb szintű formája volt. Számos 
szakbizottság működött, több albizottsággal, az üléseiket felváltva 
Magyarországon vagy Olaszországban tartották, melyeken jelentős mértékű 
információ cseréjére került sor, melyek gyakorlati hasznosíthatósága azonban 
nem mindig volt megoldható.14 Az ülések gyakorisága igen nagy volt, erre 
példa, hogy 1931-ben, amikor több vezénylést anyagi okokból nem sikerült 
megvalósítani, egy osztályjelentésen a Haditechnikai Intézet részről 11 
szakbizottsági ülést soroltak fel I. 15 és IX. 4. között.15 3.) Vezénylések valamilyen 
katonai iskolába és csapatszolgálatra. Általában a kettő egymást követte, de az is 
előfordult, hogy kizárólag az egyikre került sor. Az egyik legkockázatosabb 
formája volt az együttműködésnek. Mivel az olasz hadseregben több nemzet 
katonái fordultak meg, könnyen megtörténhetett volna, hogy a magyar tisztek 
lebuknak, ami a fegyverszállítások okozta botrányokhoz mérhető tehertételt 
okozott volna az olasz-magyar kapcsolatoknak. Ezért többször is előfordult, 
hogy menet közben a vezénylés helyszínét megváltoztatták.16 A vezénylés 
időtartama változott, általában egy hónaptól egy évig terjedt, helyszíne mindig 
Olaszország szárazföldi területe volt. A tüzérség,17 a légierő,18 és a páncélos 
csapatokon túl19 előfordult még lovasiskolák látogatása,20 illetve többször 

                                                                                                                       
HL HM 1933. Elnöki osztály I. tétel 7022. alap és iktató szám; Németh József vkszt. alezredes (HM 
VI-7 vezetője) 1933. IV. 29-től V. 19-ig az olasz hadsereg rádiós alakulatait és intézményeit tanul-
mányozta (szervezés, kiképzés, mintaszerkesztési műhely, híradóanyag gyártásával foglalkozó 
üzem megtekintése) HL HM 1933. Elnöki osztály I. tétel 105208. alap és iktató szám; 1934-ben 
Feketehalmy-Czeydner Ferenc vkszt. alezredest, a LÜH vezérkari főnökét az olasz légügyi központ 
vezetésének tanulmányozása, 1-1 bombavető, vadász és felderítő alakulat megtekintése céljából 4 
hétre Olaszországba vezényelték HM 1934. Elnöki osztály. I. tétel 103807. alap és iktató szám, HM 
1934. Elnöki osztály I. tétel 103167. alap és iktató szám; Steiner József légügyi aligazgató 1935. IV. 
25-V. 4. között Csiky Lajos okl. gépészmérnökkel a Caproni gyárban elkészült négy Ca.101-es átvé-
telére érkezett. HL VKF 2. osztály 1935. 120911/eln.; 1936-ban Péter Tivadar folyamőr főhajónagyot 
La Speziába rendelték. Utazása célja a rendelt torpedók használatához szükséges ismeretek elsajátí-
tása. HL HM 1936. Elnöki B. osztály Bév tétel 29709. alap és iktató szám. 

14 VARGYAI Gyula: A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1983. 50.  

15 HL VKF 2. osztály 1931 122792/Eln. 
16 Például 1929. IX. 29-én Schindler Szilárd ezredes római katonai attasé jelentette, hogy Batári 

Pál főellenőrt a lonate-pozzolói bombavető ezredhez osztották be, mert a torinóiban, ahová eredeti-
leg tervezték a vezénylését, sok volt a külföldi. HL VKF 1929 120943/Eln. 

17 Veress Zoltán századost például 1934-ben 1 hónapra a 8. nehéz tábori tüzér tábori ezredhez 
vezényelték. HL HM 1934. Elnöki osztály I. tétel 104784. alap és iktató szám.; Csatay Lajos ezredest 
pedig szintén 1934-ben 40 napra a nettunói tüzériskolába és egyéb speciális intézményekbe (kísér-
leti központ, légvédelmi tüzérezred, precíziós készülékek, gyújtógyár) vezényelték. HM 1934. El-
nöki osztály I. tétel 104784. alap és iktató szám. 

18 A számos esetből csak egy példa: 1929-ben Batári Pál és Batári Lajos légügyi főellenőröket 
Olaszországba rendelték az olasz légierők hadgyakorlata befejezéséig, a vadászrepülés, a bomba-
vetés és a tüzérrepülés tanulmányozására. Hivatalosan polgári repülőiskolába iratkoztak be, való-
jában a malpensai bombavető és a furbarai vadászrepülő iskolába kerültek, majd csapatszolgálatra 
vezényelték őket. Az őszi hadgyakorlaton való részvételt a Légügyi Minisztérium megtagadta, hi-
szen ott a külföldi légügyi attasék is részt vettek. HL VKF 1929 120943/Eln. 

19 Például 1936-ban vitéz Gombos Gábor százados ment 4 hétre Bolognába, ugyanis az ottani 
harckocsiezredhez vezényelték. HL HM 1936 Elnöki B. osztály Bév. tétel 3755. alap és iktató szám. 
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mentek híradósok is tanfolyamokra vagy csapathoz.21 4.) Részvétel 
hadgyakorlaton, vezetési gyakorlaton. Ezeken a katonai attasé szinte mindig ott 

volt, és hagyománnyá vált, hogy a magyar katonai felső vezetés több tagját is 
meghívták.22 A vélemények cseppet sem voltak mindig kizárólag pozitívak. Az 
1929-es tábornoki meghívottak elégedettek voltak a látottakkal, viszont több 
későbbi jelentésben is kritikák hangzottak el mind az olasz hadsereg 
hiányosságaival, mind pedig azzal kapcsolatban, amit mutattak. Előfordult, 
hogy a vendégnek kevés alkalmat biztosítottak arra, hogy a csapatokat közelről 
lássák.23 A vezénylések során a magyar tisztek természetesen a legapróbb 
részleteket is észrevették és az 1920-as évek végén az olasz hadseregről 
kialakult meglehetősen pozitív vélemény az 1936-os etiópiai „diadalmenet” 
végére igencsak elromlott. 

Mindenképpen érdemes azt is megvizsgálni, hogy kik mentek olaszországi 
vezénylésekre és tanulmányutakra. Az esetek többségében tisztekről és főtisztekről 
volt szó, csak igen kevés alkalommal tábornokokról és szinte sohasem altisztekről. 
Például a légügyi jellegű utazások során a delegációba szakemberek, 
gépészmérnökök is kerültek. Minden fegyvernemtől küldtek ki tiszteket, nem csak 
vezérkariakat, hanem csapat tiszteket is, bár az utóbbiak aránya jóval alacsonyabb 
volt, és például a nyelvtanulás terén hátrányt élveztek a vezérkariakkal szemben.24 
Amennyiben sor került rá, ugyanazon ember többszöri olaszországi vezénylése 
inkább csak annak beosztásból vagy bizottsági tagságából adódott, ugyanazt a 
tisztet kétszer nem vezényelték újra Olaszországba.25 Természetesen meg kell azt 

                                                                                                                       
20 1929-ben Kánya Antal és Németh Dezső huszárszázadosokat, Dr. Reznek Jenő tüzér száza-

dost és Bodó Imre tüzér főhadnagyot 1929. IX. 1-től a 9 hónapos pinerolói lovagló tanfolyamra ve-
zényelték. HL HM 1929. Elnöki B. osztály Bév. tétel 662. alap és 8896. iktató szám; 1934-ben pedig 
vitéz Veress Lajos vkszt. alezredest 4 hétre a civitavecchiai új lovassági iskolába vezényelték, a „lo-
vas harcászat gépkocsival együtt” téma tanulmányozása céljából. HL HM 1934. Elnöki osztály I. tétel 
103167. alap és iktató szám. 

21 1931-ben októbertől például Zetting Károly százados egy olasz rádió tanfolyamon volt. HL 
VKF 2. osztály 1931 122792/Eln. 

22 1929. VIII. 6-án De Astis olasz budapesti ideiglenes ügyvivő szóban adta át a lemondás előtt álló 
honvédelmi miniszter kivételével szinte a teljes magyar katonai felső vezetésnek szóló meghívást az 
őszi hadgyakorlatra. MOL K 63, 302. csomó 1929-35-2863.; Szabó László őrnagy jelentése az 1932. au-
gusztusi hadgyakorlatról. HL VKF 2. osztály 1932. 15112/Eln.; 1936-ban vitéz Bardóczy Ferenc vkszt. 
őrnagyot 3 hétre a gyakorlatvezetőséghez vezényelték, hogy a hadgyakorlatot vezetési szempontból 
tanulmányozza. HL HM 1936 Elnöki B. osztály Bév. tétel 3755. alap és iktató szám. 

23 A kritikák tömör összefoglalását lásd VARGYAI Gyula: A hadsereg politikai funkciói Magyaror-
szágon a harmincas években. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. 49-50. o. 

24 Például amikor 1931-ben III. Viktor Emánuel olasz király a 6. „Nagy Lajos” honvéd gyalogez-
red tulajdonosa lett, a római katonai attasé többek között javasolta az ezred tisztjeinek olaszországi 
vezénylését nyelvtanulási célra, mely kérelem alkat adott arra, hogy a Honvédelmi Miniszter le-
szögezze: nyelvtanulás céljából csapattisztek nem vezényelhetők. HL HM 1931. Elnöki B. osztály 
Bév. tétel 7043. alapszám. 

25 A ritka kivételek egyike 1929-ben Batáry Pál légügyi főellenőr esete, akiről a jelentés megem-
líti, hogy már 1928-ban beiratkozott a Caproni iskolába. Mivel a vizzolai Caproni iskolába történő 
beiratkozás 1929-ben csak álcaként szerepelt, valószínűleg 1928-ban is csak erre szolgált, viszont a 
források hiányossága miatt nem tudni, hogy Batári 1928-ban végül is járt-e bármilyen olaszországi 
tanfolyamra, és ha igen, milyenre. HL VKF 1929 120943/Eln.  
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is jegyezni, hogy nem mindenki tudott olaszul, akit Olaszországba küldtek. Erre 
példa Sodró László őrnagy, a gázvédelmi iskola parancsnokának esete, akinek 
1934-es 18 napos olaszországi vezénylését a közös kémiai albizottság javasolta, és 
Sodró egy németül tudó tiszt tolmácsként történő mellé rendelését kérvényezte az 
olasz féltől kinn tartózkodása idejére.26 

A vezénylések számát tekintve Ausztria vezetett, oda ugyanis 1935-ben 134 
fő ment, azonban a szám csalóka, mivel ebben a 134 főben a tisztképző 
tanintézetek növendékei is benne foglaltattak, akik rendre visszatértek az 
osztrák sípályákra.27 A hallgatókat leszámítva Olaszországba és 
Németországba vezényelték a legtöbb tisztet. A harmincas évek első felében 
szinte mindig egy kicsivel többet Olaszországba, mint Németországba. 

A vezénylés és a tanulmányutak célját legtöbbször sikerült úgy 
meghatározni, hogy azok eredményesek legyenek, de ennek ellenére 
előfordult, hogy sor került olyan utazásra, melynek célja teljesíthetetlennek 
bizonyult.28 Mivel nem minden jelentés maradt fenn a végrehajtott 
vezénylésekről vagy tanulmányutakról, nem lehet teljes bizonyossággal 
megállapítani, hogy a jelentések javaslatait további kiutazásokra és egyéb 
felmerülő kérdések tisztázására figyelembe vették-e. Például a Csatay Lajos 
ezredes jelentésében foglaltaknak valószínűsíthető, hogy nem volt foganatja, 
ugyanis 1935-re javasolta, hogy vezényeljenek valakit a civitavecchiai 
csapatiskolába az együttes harcszerű lőgyakorlatok tanulmányozására, viszont 
1935-ből nincs adat arról, hogy valakit is oda küldtek volna. 

A vezénylések szervezésében, kifejezetten az első években nagy szerepe 
volt az olasz Külügyminisztériumnak, hiszen ennek a katonai kérdésnek 
komoly külpolitikai vonatkozásai voltak. 1930-tól - a rendszer kialakulásától - a 
Külügyminisztérium szerepe teljesen megszűnt, és a szervezés kizárólag a 
katonai szervek feladata lett. A vezényelt tisztek fedését különbözőképpen 
oldották meg. 1928-ban, vagyis még a rendszer kialakításakor több lehetőség is 
felmerült. Az egyik hamvába holt ötlet az ideiglenes olasz állampolgárság 
adományozása lett volna, de ezt a magyar honvédelmi miniszter teljes 
mértékben kivitelezhetetlennek tartotta.29 Közvetlenül a szentgotthárdi botrány 
kitörését követően a Hadügyminiszter 1928. január 24-i 447. számú elrendelő 
irata nem tartotta időszerűnek civil ruhás magyar tiszteknek, mint 
hallgatóknak a fogadását, vagyis megpróbálta bizonytalan időre elhalasztani a 
kérdést. Ugyanekkor viszont Dino Grandi külügyminisztériumi államtitkár - 

                                                 
26 HL HM 1934. Elnöki osztály F. tétel 118767. alap és iktató szám. 
27 HL HM 1930. Elnöki B osztály Bév. tétel 3755. alapszám. 
28 Szentkeresztessy Henrik vkszt. ezredesnek 1931-ei olaszországi tanulmányútja során a lég-

ügyi szabályzatokat kellett tanulmányoznia, de mivel – mint kiderült – az olasz repülő gyakorlati 
szabályzat elavult és a szintén Olaszországban tartózkodó Wolfram von Richthofen századosnak 
se sikerült három év alatt az új szabályzathoz jutnia, mert az még el se készült, 
Szentkeresztessynek meg kellett elégednie a német szabályzatokkal, melyeket Richthofen bemuta-
tott neki. HL VKF 2. osztály 1931 15895/eln. 

29 HL VKF 2. osztály 1928. 20543/Titk. 
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mivel politikai és nem szakmai kérdésről volt szó - a Milizia Volontaria per la 
Sicurezza Nazionale30 főparancsnokságának küldött átiratában arról 
érdeklődött, hogy lehetséges-e a hallgatók számára a Hadsereg és a Légierő 
kurzusainak látogatása, hogy velük MVSN egyenruhában a magyar tisztek is 
részt vehessenek. 1928. március 17-én végül az MVSN főparancsnoksága 
kifejtette, hogy a milícia szervezetét és a légiók31 sporttevékenységét 
nyugodtan tanulmányozhatják a magyar tisztek, ez a békeszerződésbe sem 
ütközik. Az sem ütközik nehézségekbe, hogy a milícia tisztjei a magyarok 
társaságában a Hadsereg és a légierő gyakorlatain, kurzusain, stb. küldöttként 
részt vegyenek. Fedésként felvehetnék a Milícia egyenruháját. Persze hosszú 
távon a milícia vezérkari főnöke elképzelhetőnek tartotta, hogy a 
szentgotthárdi incidens után az idegen hatalmak felderíthetik, kiket is rejteget 
a milícia egyenruhája, de a gondolatmenetet nem vitte végig.32 Ez az út tehát 
járhatónak bizonyult, viszont nem tudni, hogy végül ezt követték-e az első 
években a magyar tisztek. 

Az egyenruhával történő ügyeskedés helyett egy egyszerűbb megoldást 
alkalmaztak a hadgyakorlatokon való részvételen. 1928-ban az éves 
nagygyakorlatot például az akkor még százados Szabó László nyugalmazott 
magyar tisztként, hadíróként szemlélte meg.33 1931-ben pedig, amikor 
felmerült, hogy az őszi légierős hadgyakorlatra a Légügyi Hivatal egy 
képviselőjét is meghívják, ez utóbbit is újságíróként kívánták az olasz 
hatóságok szerepeltetni.34 

A vezénylések elrendelését hiába szabályozták többször is, valószínűleg az 
előírások megszegése nem volt eléggé szankcionálva, így az 119967/Elnökség 
B 1931. és 103038/Elnökség B 1932. számú rendeletek után 1935-ben a 
Honvédelmi Miniszter újra szabályozta a vezénylések rendjét. Ezen 
szabályozás szerint a külföldi vezénylések előkészítésére és kieszközlésére - a 
HM VI-2. osztály bizonyos különleges vezényléseitől eltekintve - kizárólag a 
Honvédelmi Minisztérium Elnökség volt hivatott. A rövid ideig tartó szolgálati 
kirendelések vagy szolgálati utazások esetében is a HM Elnökség döntött. 

A vezényeltnek indulás előtt és érkezése után be kellett jelentkezni az 
Elnöki B. csoportnál és a VI-2. osztálynál. A vezényelt csak a katonai attasénk 
tudtával és közvetítésével léphetett kapcsolatba az illetékes külföldi katonai 
hatósággal, ez a közvetítés viszont csak a Honvédelmi Minisztérium Elnökség 
vagy a Honvédelmi Minisztérium VI-2. osztály által és száma alatt elrendelt 
vezénylések esetében történhetett meg. A rendelkezést kiegészítő 1935. március 
22-i 5. számú Házi Parancs szerint Minisztertanácsi hozzájárulás esetén lehetett 
csak elrendelni külföldi vezényléseket. A javaslatot az Elnökség a miniszter elé 

                                                 
30 a továbbiakban MVSN. 
31 Az MVSN egységeinek elnevezését az ókori római hadsereg szókincséből vették, a légió egy 

ezrednek felelt meg. 
32 MOL X 9362 32701. doboz fascicolo 15/2-9 n. 840. prot. 
33 HL VKF 2. osztály 21969/Titk. 
34 HL VKF 2. osztály 1931 15895/eln. 
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terjesztette, ennek további sorsáról ő döntött.35 
A fenyegetőzés, miszerint a jövőben a szolgálati utat megkerülő szervezetet 

anyagilag teszik felelőssé, nem bizonyult hatásosnak, ugyanis 1936. augusztus 
14-én a Honvédelmi Minisztérium Elnöksége már arról panaszkodott, hogy a 
vezénylések a hadianyag beszerzés kárára mentek.36 

Azt az előírást sem tartották be, miszerint a vezényelt csak a katonai attasén 
keresztül léphet kapcsolatba az illetékes külföldi hatósággal, ugyanis 1936-ban 
Szabó László alezredes római katonai attasé szükségesnek érezte egy rövid 
emlékeztető írását arról, hogy az Olaszországba vezényelt katonák hogyan 
viselkedjenek. Az attasé többek között felhívta az illetékesek figyelmét, hogy 
ha titkosan kezelt dologra kíváncsiak, ne kerülő úton informálódjanak, hanem 
tőle kérjenek segítséget. Feljegyzéseikre, fényképeikre lehetőleg vigyázzanak, 
ugyanis már előfordult, hogy egy magyar katona a vasúti kocsiban hagyta a 
fényképeket, amit vezénylése során egy harckocsiról készített és az anyag az 
olasz katonai hírszerzési osztály vezetőjéhez került.37 

A kritikus hangok megjelenésével és a német kapcsolatok egyre erősebbé 
válásával sem szabad megfeledkezni arról, hogy egy magyar tiszt se panaszkodott 
arra, hogy vezénylése során nem a legbarátságosabban fogadták volna. A 
bajtársiasság és a magyarok felé mutatott barátság valószínűleg szintén hozzájárult 
az Olaszországról alkotott kép eltorzulásához, ezúttal pozitív irányba. 

Mi volt az olaszországi tanulmányutak és vezénylések jelentősége a magyar 
honvédség szemszögéből? Olaszország látszólagos nagyhatalmi státusza egyrészt 
azért volt fontos a magyar katonapolitika szempontjából, mert győztes 
nagyhatalomként a revíziós külpolitikát folytató Magyarország számára az 
elszigetelődésből való kitörést jelentette, ráadásul a győztes nagyhatalmak közül 
egyedüliként vállalta fel a magyar katonák kiképzése és a magyar hadsereg 
fejlesztése céljából a saját maga által is aláírt békeszerződés kijátszását. 

Németország és a német hadsereg szintén sokat nyújtott a fegyverkezés 
terén, de az elsőség elvitathatatlanul Olaszországot illeti, hiszen különösen a 
Stresemann nevéhez köthető teljesítési politika alatt Németország nem tudta 
volna ugyanazt nyújtani, mint amit akkor Olaszország. Tehát minden jogos 
kritikai észrevétel mellett tagadhatatlannak tartom, hogy az olaszországi 
vezénylésekkel és tanulmányutakkal a Magyar Királyi Honvédség tiszti kara 
végül is pótolhatatlan lehetőséget kapott a fejlődésre. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
35 HL VKF 2. osztály 1934. 124761/Eln. 
36 HL HM 1936. Elnöki B. osztály Bév tétel 17748. alap és iktató szám. 
37 HL HM 1936. Elnöki B. osztály Bév. tétel 109132. alap 111646. iktató szám. 
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