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Bene Krisztián kötetének célja kettős: egy-
részről főként francia és német levéltári 
forrásokra és a legfrissebb szakirodalomra 
alapozva igyekszik objektív és átfogó képet 
szolgáltatni az 1940 és 1943 között fennálló 
Szabad Francia Erők szervezetének létreho-
zásáról, tevékenységéről és annak jelentő-
ségéről. Az Olvasó mindezt a második világ-
háborús Franciaország történetébe ágyazva 
ismerheti meg.

A szerző korábban megkezdett kutatásai-
nak folytatásaként veti össze a szövetsége-
sekkel együttműködő francia fegyveres erők 
működését a német oldalon önkéntes katonai 
szolgálatot vállaló, „igazi” francia kollaboráns 
csoportok szerepvállalásával. Választ keres 
továbbá arra a kérdésre is, hogy a két jelenség 
milyen mértékben mutat egymással hasonló-
ságokat és eltéréseket?

A folyamatok elemzése során a szerző 
egyszerre képes új információkkal szolgálni a 
témában már járatos történészeknek, ugyan-
akkor tanulságos és érdekes olvasmányként 
szolgál a korszak iránt érdeklődő – nem fel-
tétlenül szakmabeli – olvasók számára is. 
E kettős célkitűzést szolgálja a könyv végén 
található részletes bibliográfia, levéltári sze-
melvény- és életrajzgyűjtemény, valamint a 
gazdag képanyag, amelyek együttesen remél-
hetőleg mindenki számára közelebb hozzák 
ezeket az időben és térben látszólag távoli 
eseményeket. A látszólagosság pedig azért is 
hangsúlyozandó, mivel a tőlünk első pillantás-
ra távol eső történéseknek számos magyar 
vonatkozása is van, amelyek közül néhányat 
e kötet is bemutat.
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ElőSzó

A második világháborús francia fegyveres kollaboráció tárgyában benyúj-
tott doktori disszertációm tézisfüzetében már öt évvel ezelőtt hangsú-
lyoztam, hogy egy ilyen speciális témát a jövőben fontos volna szélesebb 
kontextusba helyezve vizsgálni annak érdekében, hogy reálisabb képet 
nyerjünk róla. Akkoriban még úgy véltem, hogy a legcélravezetőbbnek az 
bizonyulna, ha a Franciaország vonatkozásában már részleteiben feltárt 
jelenséget más országok hasonló okból létrehozott fegyveres alakulatai-
nak tevékenységével vetnénk össze, és ennek alapján vonhatnánk le ál-
talánosabb következtetéseket, amelyek több állam második világháború 
alatti történetét is érdemben gazdagítanák. 

Az ezt követően megkezdett kutatások során kellett szembesülnöm 
azzal, hogy angol és német nyelven már történtek kísérletek ilyen jellegű 
összegző munkák elkészítésére.1 Ezek ugyan részleteiben nem térnek ki 
az egyes országokhoz kötődő fegyveres kollaboráns szervezetek történe-
tének valamennyi aspektusára, de kiváló alapanyagul szolgálnak néhány 
fontos következtetés levonásához. Ezek közül a legfontosabb talán az, 
hogy egy általános európai szintű összevetés szükségszerűen csak felü-
letes lehet, éppen ezért néhány általánosság lefektetésén kívül történészi 
szemmel kevés eredménnyel kecsegtet. Továbbá ezek a művek megle-
hetősen egyenetlen színvonalat képviselnek, amely elsősorban az egyes 
országok forrásadottságaira, illetve az adott kötet szerzői által beszélt 
idegen nyelvekre vezethetők vissza. Egyértelművé vált az is, hogy ezek-
ben az országokban nagyon különböző politikai és katonai helyzetek 
alakultak ki, ami bizonyos esetekben értelmetlenné teszi az összehason-
lítást, még ha elvétve akadnak is közös pontok. Ezek alapján logikusnak 
tűnt, hogy olyan országok mozgalmait, szervezeteit, alakulatait érdemes 

1 Lásd Neulen 1985, Littlejohn 1972 és Littlejohn 1987.
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összevetni, amelyek hasonló társadalmi és politikai berendezkedésűek, 
illetve a második világháború során hasonló függési-együttműködési 
helyzetbe kerültek a Harmadik Birodalommal, amelyhez a kollaboráció 
jelensége kapcsolódik.

A sok időt felemésztő kutatás során természetesen gyakran kény-
szerültem arra, hogy mellékszálakon induljak el. Ezek meglepő módon 
gyakran a De Gaulle tábornok vezette Szabad Franciaországhoz vezettek. 
Természetesen egy ilyen témánál egyáltalán nem meglepő, hogy a tá-
bornok vagy az általa alapított és vezetett mozgalom neve előkerül, sok-
kal inkább az tűnhet érdekesnek, hogy mindez a németekkel való szoros 
együttműködéssel kapcsolatban fordul elő. Miután számos alkalommal 
kellett szembesülnöm azzal, hogy a két ellentétes oldalon elköteleződő 
franciák között gyakran szoros rokoni vagy baráti kapcsolatok voltak – 
amelyek egyébként mindezek ellenére sem mindig szakadtak meg, sőt 
egyes esetekben a szembenálló felek kiálltak egymás mellett a háború 
végi elszámoltatások során – felkeltette az érdeklődésemet a két tábor 
közötti, eleinte véletlenszerűnek tűnő hasonlóságok hosszú sora. Ekkor 
részletesebben kezdtem vizsgálni a Szabad Francia Erők háborús szerep-
vállalásának természetét, és arra a következtetésre jutottam, hogy a lehe-
tő legabszurdabb helyen találtam meg a keresett összehasonlítási alapot: 
Franciaországban, pontosabban a szövetségesek oldalán katonai szolgá-
latot teljesítő szabad franciák körében.

Természetesen mindezek után felmerült bennem, hogy az összevetés 
annyira magától értetődő, hogy esetleg mások már részleteibe menően 
foglalkoztak a vizsgálatával. Azonban a Szabad Franciaország történeté-
vel kapcsolatban végzett kutatásaim során nem találtam erre utaló jele-
ket, minden bizonnyal azért, mert a francia történésztársadalmon belül 
a két téma közötti hasonlóságok felvetése – valamint esetleges részle-
tes tárgyalása – a két jelenség teljesen eltérő megítélése miatt érdemben 
fel sem merült. Mindemellett bizonyosan negatív visszhangot váltana 
ki, amely a francia tudományos közéletbe ágyazott kutatókat hátrányos 
helyzetbe hozná. Ugyanakkor, mint az már kiderült doktori értekezésem 
franciaországi megjelentetése után, a külföldi történészek által elvégzett 
objektív tényfeltáró kutatásokat alapvetően jól fogadják, mivel nem – 
vagy legalábbis jóval kevésbé – merül fel az esetleges hazai politikai elkö-
teleződés szülte elfogultság esélye. Ebből kifolyólag döntöttem úgy, hogy 
e könyvemet a két jelenség összehasonlításának szentelem. 
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Ezt követően kellett szembesülnöm egy másik meglepő ténnyel, 
immár a hazai történetírás kapcsán. E szerint érdemben ezidáig senki 
nem foglalkozott a Szabad Franciaországgal és annak fegyveres erői-
vel. Természetesen születtek kiváló összefoglaló munkák jeles hazai és 
külföldi történészek tollából Franciaország történelméről – amelyek az 
érintett korszak legfontosabb eseményeit ismertetik a terjedelmi korlá-
tok szabta keretek között2 –, mint ahogy van néhány, a témakör egyes 
részeit részletesebben bemutató mű is,3 de igazából De Gaulle tábornok 
magyarra is lefordított emlékiratain kívül4 – melyeket értelemszerűen 
csak korlátozottan használhatunk fel az objektív kutatás során – nincs 
érdemi összefoglaló munka magyar nyelven a Szabad Franciaországról 
vagy a Szabad Francia Erőkről. Ennek fényében döntöttem úgy, hogy 
– megtartva az eredeti kutatási célkitűzést – egyben megragadom az 
alkalmat arra, hogy ennek a rendkívül érdekes és kevéssé ismert szerve-
zetnek a történetét is bemutassam. Ez azért is indokolt, mivel a mérleg 
másik serpenyőjébe helyezett fegyveres kollaboráns szervezetek törté-
netét doktori értekezésemben részletesen feltártam, így minden feltétel 
adott a reális összehasonlításhoz.

Mindemellett úgy gondoltam, hogy a feladatnak ez a része egysze-
rűbb lesz, hiszen a De Gaulle-hoz elválaszthatatlanul kapcsolódó szabad 
francia mozgalom és haderő nyilvánvalóan jól feldolgozott téma, amely-
nek könyvtárnyi irodalma is elérhető. Meglepődtem azonban akkor, 
amikor kiderült, hogy a valóban gazdag szakirodalomnak csupán ele-
nyésző része valódi történészi „mélyfúrás”, a többség változó hitelességű 
visszaemlékezés, illetve lelkes amatőrök által írt, és szakmai szemmel 
tekintve kevéssé használható munka. Ahogy Jean-François Muracciole, 
a téma elismert szakértője megjegyezte, komoly történetírói hiányos-
ságok állnak fenn mind a mai napig a Szabad Francia Erők történetével 
kapcsolatban, teljes egységek, sőt fegyvernemek története vár megírás-
ra.5 Természetesen nem vállalhattam fel ennek a gigászi munkának az 
elvégzését, amelyre a francia történészszakma sem volt képes az elmúlt 
70 év folyamán, de ezek alapján úgy döntöttem, hogy a magas színvo-

2 Lásd Duby 2005, Gazdag 2011, Hahner 2002, Price 1994.
3 Lásd Boros 1994, Müller 2007.
4 De Gaulle 1997a és De Gaulle 1997b, de érdemes megemlíteni a fiával készül in-

terjúsorozat alapján kiadott visszaemlékezéseket is: De Gaulle 2008.
5 Muracciole 2009, 24–25.
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nalat képviselő szakirodalom mellett a hozzáférhető levéltári anyagok-
ra alapozom a Szabad Franciaország katonai történetének megírását.  
E források mellett pedig kiegészítésként használom a megbízhatónak 
ítélt visszaemlékezéseket. E törekvés jegyében számos francia adat- és 
levéltár – köztük a Service historique de la défense, az Archives natio-
nales valamint a Digithèque de matériaux juridiques et politiques és a 
Mémorial de la Shoah – anyagait is felhasználtam. 

A fentiekből következően jelen kötet célja kettős. Egyrészről a levél-
tári és szakirodalmi forrásokra alapozva objektív és átfogó képet kíván 
szolgáltatni az 1940 és 1943 között fennálló Szabad Francia Erők létre-
hozásáról, tevékenységéről és jelentőségéről Franciaország második vi-
lágháborús történetében. Másrészről a korábban megkezdett kutatások 
szerves folytatásaként igyekszik összevetni ezeknek a – gyakorlatilag a 
szövetségesekkel „kollaboráló” – fegyveres erőknek és a német oldalon 
önként katonai szolgálatot vállaló „igazi” francia kollaboránsoknak a mű-
ködését, valamint ennek alapján eldönteni, hogy a két jelenség milyen 
mértékben mutat hasonlóságokat, illetőleg eltéréseket.  

Bízom benne, hogy az elmúlt évek intenzív kutatómunkájának kö-
szönhetően olyan könyvet sikerül átadnom a Tisztelt Olvasóknak, amely 
egyszerre képes új információkkal szolgálni a témában már járatos tör-
ténészeknek, ugyanakkor pedig tanulságos és érdekes olvasmányként 
szolgál a korszak iránt érdeklődő – nem feltétlenül szakmabeli – olva-
sók számára is. E kettős célt szolgálja a könyv végén található részletes 
bibliográfia, levéltári szemelvény- és életrajzgyűjtemény, személy- és 
földrajzinév-mutató, valamint a gazdag képanyag, amelyek együttesen 
remélhetőleg mindenki számára közelebb hozzák ezeket az időben és 
térben látszólag távoli eseményeket. A „látszólag” szót külön kihangsú-
lyozom, mivel ezeknek az első pillantásra tőlünk távol eső történéseknek 
számos magyar vonatkozása van, amelyek közül néhányat – bár e könyv 
születéséhez vezető kutatásoknak nem ez volt a fő célja – a következő 
oldalakon is bemutatok majd.

Szokás szerint most is sokaknak tartozom köszönettel a munka el-
készítése során nyújtott segítségükért, akik közül elsősorban családom 
tagjait kell kiemelnem. Az ő támogatásuk és főképp türelmük nélkül ez 
a könyv nem készülhetett volna el. Hálás köszönetemet szeretném ki-
fejezni Horváth Klárának, a Pécsi Tudományegyetem Társadalomtudo-
mányi Szakkönyvtára vezetőjének, aki lehetetlennek tűnő könyv- és fo-
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lyóirat-igényléseimet is gyorsan, hatékonyan és végtelen segítőkészséggel 
teljesítette. Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenem az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programjának támo-
gatását, mely hatalmas segítséget jelentett a kutatás során, amiért rend-
kívül hálás vagyok. 
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