
 

Neptun kód (tanrendből):  BTMNDTHT42 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

A tömeghadsereg kora Bona Gábor Bona Gábor 

Az óra címe angol nyelven: 
The Age of Mass Armies 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal 
együtt): 

 

Az óra típusa 
(előadás, 
szeminárium, 
gyakorlat): 

Beszámolási 
kötelezettség 
(gyak.jegy, 
kollokvium) 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

Előadás Kollokvium  2 3 - 

Az óra tartalmi ismertetése: 
 

A kurzus az I. és a II. világháború hadtörténeti eseményei mellett áttekinti a hadügy két világháború 

közötti időszakának fejlődését, valamint kitekintést ad a fegyveres erők II. világháború utáni 

fejlődésének történetéről. (Összefüggésben a hidegháború és az ezt követő enyhülés politikai 

eseményeivel.) 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1.  Az I. világháború okai, szövetségi rendszerek, erőviszonyok, a háború története az állóháború 

kialakulásáig. 

2. Törekvések a háború újra „mozgóvá tételéhez” – a harckocsik megjelenése, a harci gázok 

alkalmazása, a háború főbb eseménye (1916 – 1918.) 

3. A központi hatalmak összeomlása és az ezt követő forradalmak (Magyarország is!) 

4. A hadügy fejlődésének fő tendenciái a két világháború között (a korlátlan légi háború, a 

páncélos, ill. gépesített hadseregek stb. alkalmazásának teóriái, s ezek megvalósítása az egyes 

hadseregekben) 

5. Az 1920-as, 1930-as évek európai – és Európán kívüli háborúi (újabb gyarmatosítások  és a 

spanyol polgárháború, stb.) 

6. A II. világháború kitörésének okai, szövetségi rendszerek, a háború eseményei Franciaország 

lerohanásával bezárólag 

7. A Szovjetunió háborús (és hódító) szerepe (a szovjet – japán háború, a Finnország elleni 

háború, a Baltikum és Besszarábia bekebelezése) 

8. A németek Szovjetunió elleni háborúja a sztálingrádi csatáig 

9. Az afrikai hadszíntér eseményei (a kezdetektől a német Africa - Corps megsemmisüléséig 

10.  Fordulat a háború menetében: Sztálingrád, ill. a franciaországi partraszállás, a háború 

befejezése az európai hadszíntéren 

11.  A Csendes óceáni, ill. távol keleti hadszíntér eseményei (Japán, ill. az Amerikai Egyesült 

Államok küzdelme) 

12.  Hatalmi átrendeződés, új fegyvernemek megjelenése a II. világháborút követően, a 

hidegháború, valamint az ezt követő enyhülés (és ennek hadügyi vonatkozásai)  

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Aktív órai jelenlét, szemináriumi dolgozat beadása. 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 

Gonda András (szerk.): Hadtörténelem. Tankönyv a katonai főiskolák számára, MH Tanintézeti 

Főnökség, Bp., 1994. 

Keegen, John (szerk.): A hadviselés története, Corvina Kiadó, Bp., 2002. (vonatkozó részek) 

 

Ajánlott irodalom: 
Szabó József: Az első világháború (egyetemi jegyzet), ZMNE, Bp., 2000. 

 

Galántai József: Az első világháború, Bp., 1988., 

  



 Ravasz István: Magyarország és a magyar királyi honvédség a XX. századi világháborúban, Puedlo 

Kiadó, Bp., 2006. 

 

Commager, H. S.:  A második világháború története, Holnap Kiadó, 1995. 

 

Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége): 
 

 


