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RÉTI BALáZS

A SZUEZI-cSATORNA A MÁSODIK VILÁgHÁBORÚBAN

A Szuezi-csatorna az első világháborúban kiemelkedő szerepet játszott a Brit 
Birodalom és Törökország összecsapásában, és elősegítette Nagy-Britannia meghatározó 
közel-keleti hatalommá válását. A háborús győzelem után a csatorna továbbra is kiemelt 
szerepet játszott London gazdasági és stratégiai elképzeléseiben, a vízi útvonalra ezután 
is a Brit Birodalom fő artériájaként tekintettek.1

A Nagy Háborút követő években az Egyesült Királyság megtartotta hagyományos 
első helyét a Szuezi-csatorna használói között, azonban részesedése az összforgalomban 
folyamatosan csökkent. A szigetország ellátásában a Szueztől keletre fekvő országok élel-
miszer- és nyersanyagkivitele jelentős szerepet játszott. Növelte a vízi útvonal jelentősé-
gét a Közel-Kelet hatalmas kőolajkészlete, e stratégiai fontosságú termék importjának 
negyede a Perzsa-öböl vidékéről érkezett.2 A gazdasági adatokat a korabeli brit politi-
kai és katonai vezetés hajlamos volt túlhangsúlyozni, hogy így érzékeltessék a csator-
nán áthaladó és létfontosságúnak tartott birodalmi artéria szerepét. A két világháború 
közötti időszakban Nagy-Britannia exportjának és importjának mindössze egytizede zaj-
lott a Brit Birodalom „főútvonalán”, a világkereskedelemnek pedig alig 6-7 százaléka.3  
A Szueztől keletre fekvő térség a korszakban általánosan elterjedt angol elképzelések elle-
nére nem váltak Britannia elsődleges kereskedelmi partnereivé, mert az amerikai kon-
tinens és Európa sokkal nagyobb forgalmat bonyolított le a szigetországgal. Csatornán 
áthaladó útvonal még a stratégiai jelentőségű nyersanyagok terén sem élvezett egyértelmű 
monopóliumot, mivel az olaj-, vasérc-, réz-, és bauxitimport döntő hányada Amerikából 
érkezett. 

Nagy-Britannia fokozatosan szorult vissza Szuezi-csatorna forgalmában, de 1870 és 
1934 között részesedése soha nem esett 50 százalék alá.4 1935-ben történt meg először, 
hogy a brit lobogó alatt közlekedő hajók aránya csak 48 százalékot tett ki. Ez az arány-
csökkenés részben Olaszország növekvő katonai jellegű szállításainak köszönhető, hiszen 
éppen ekkor tört ki az etiópiai háború. 

Másrészt sok brit hajó a háborús feszültségre hivatkozva inkább a Jóreménység fokát 
megkerülő biztonságosabb útvonalat választotta. 1935-ös adatok szerint a vízi útvonal 
második számú használója még Németország volt 10 százalékos részesedéssel, őt követte 
Hollandia 8, Olaszország 7, Franciaország 6, Norvégia 5, Japán 4 százalékkal, míg az 

1  Összefoglalóan és a mostani tanulmány előzményeként lásd Réti Balázs: A Szuezi-csatorna az első világ-
háborúban. Hadtörténelmi Közlemények, 129. (2016) 3. sz. 695–712. o. A tanulmányhoz tartozó térképeket 
Csákváry Kristóf készítette.

2  1936-ban Ausztrália és Új-Zéland biztosította Nagy-Britannia húsimportjának 30, gyapjúimportjának 75, 
sajt-és vajimportjának 63 százalékát. Indiából érkezett a gyapot 37, a juta 90 százaléka, miközben Malájföld 
szolgáltatta az ón 62 és a nyersgumi 94 százalékát, Ceylon, India és Kína pedig a teljes teaimportot. A csator-
nán át érkezett a búza, az árpa, a rizs és a cukor mintegy egyharmada. Edwards 1938. 312–313. o.

3  Whiting 1983. 75–95. o.
4  A Szuezi-csatorna forgalmáról a két világháború között: Wilson 1939.; Hermann 1939.
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Egyesült államok mindössze 2 százalékkal részesedett a forgalomból. 1936-ra abesszí-
niai konfliktusnak köszönhetően Olaszország a második helyre került.5

A szuezi útvonal két háború közötti jelentősége nem igazán kereskedelmi-gazdasági 
téren, hanem katonai és stratégiai vonatkozásban nyilvánult meg. A világháborút követő 
politikai rendezés egy új közel-keleti brit birodalmat hozott létre. Az angol területi ter-
jeszkedés Palesztinában, Transzjordániában és Irakban az Indiába tartó legrövidebb ten-
geri útvonal hatékonyabb védelmét szolgálta. A Közel-Kelet rövid időszakra London 
szinte kizárólagos befolyási övezetévé vált. Növelte a térség jelentőségét a gazdag olaj-
készlet, melynek kitermelése döntően brit kézben volt a második világháborúig.6 

A Szuezi-csatorna az 1920-as évek elejétől kiemelt szerepet kapott a brit Admiralitás 
stratégiai terveiben. 1922-től Japán jelentette az első számú veszélyforrást a Brit Biro-
dalomra, és szinte megrögzött elképzeléssé vált, hogy a japán fenyegetéssel szemben csak 
a Royal Navy óvhatja meg a Csendes-óceánon lévő brit területeket. A két fehér domí-
nium, Ausztrália és Új-Zéland, valamint a távol-keleti gyarmatok védelmezésében köz-
ponti szerepet szántak a hadiflotta fő ereje kiküldésének. E nagy csatahajókból álló  
elrettentő erő számára építették ki Szingapúrt a birodalom keleti Gibraltárjává.7 Az új 
haditengerészeti bázis az Admiralitás stratégiáinak szemében kulcstámaszponttá vált, 
míg az ellátásához és a japán támadás esetén történő felmentéséhez nélkülözhetetlen 
Szuezi-csatorna képezte a birodalmi védelem másik sarokkövét. Az egyesített honi és 
földközi-tengeri flotta átkeléséhez kéthétnyi idővel számoltak, feltételezve, hogy a japánok 
nem követnek el szabotázsakciót a csatorna ellen.8 Az 1931-es mandzsúriai válság során 
Londonban feltételezték, hogy legalább 38 napra van szükség a csatahajókból álló fő hadi-
flotta kiküldéséhez az anyaországból Szingapúrba. Ez a csatornán át kalkulált becslés fel-
tételezte, hogy egyetlen európai hatalom sem lép fel ellenségesen a Mediterráneumban.9

Szingapúr felmentéséhez tehát döntő szerepet szántak a vízi útnak, de a csatorna biz-
tonságos használatát két tényező is fenyegette. Az egyik veszélyforrást maga Egyiptom 
képviselte, amely ellenezte területének katonai felhasználását egy idegen nagyhatalom 
érdekében. A Nílus-parti országban 1919 után számos angol-ellenes megmozdulásra 
került sor, és a függetlenség 1922-es hivatalos bejelentése ellenére a brit csapatok nem 
távoztak. Az egyiptomi nacionalisták szerették volna elérni a teljes csapatkivonást, de az 
erre irányuló tárgyalások 1924 és 1936 között rendre kudarcba fulladtak.10 A brit–egyip-
tomi közeledést végül egy teljesen új veszélyforrás, a terjeszkedő fasiszta Olaszország 
indította el. Mussolini afrikai expanziós tervei megrettentették a kairói kormányzatot, az 
olasz–etióp háború kirobbanása után Egyiptom kész volt a Londonnal korábban megrom-
lott viszony rendezésére, és nyitottá vált az engedményekre. 

Az 1936. augusztus 26-án aláírt angol–egyiptomi szövetségi szerződés tipikus komp-
romisszumos megoldást jelentett Nagy-Britannia és Egyiptom 1882 óta tartó viszályára.11  

5  Major 1936. 174–176. o.
6  Az olaj közel-keleti szerepéről: Szurovy 1993.; Longrigg 1968.; Shwadran 1959.
7  Szingapúr kérdéséről részletesebben: Grenfell 1951.; Woodburn 1971.; Neidpath 1981.; McIntyre 1972.; 

Kennedy 1969.; Louis 1971.
8  Morewood 2008. 23. o.
9  Gibbs 1976. 375–380. o.

10  Eran 1983. 62–68. o.
11  Az egyezmény teljes szövege angolul: Command Papers, 5360.
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Az egyiptomiak hozzájárultak, hogy a brit haderő további húsz évig az országban 
állomásozhasson. Békeidőben maximálisan 10 000 főnyi katonaság tartózkodhatott 
Egyiptomban, ezen kívül 400 főnyi légi személyzet és egyéb kisegítő alakulatok. Nagy-
Britannia jogot nyert arra, hogy háborús veszély esetén az említett erőknél nagyobb csa-
patkontingenseket állomásoztasson Egyiptomban, míg a kairói kormány kötelezettséget 
vállalt a Nílus-delta közlekedési hálózatának önerőből történő fejlesztésére. Fontos eleme 
volt a megállapodásnak, hogy a brit erőket a Szuezi-csatorna körzetében összpontosítot-
ták, ahol egy pontosan körülhatárolt területet kaptak támaszpontok, raktárak, repülőte-
rek kiépítésére, valamint hadgyakorlatok végzésére. Az övezet keleti határa a csatorna 
lett Szueztől az északi Kantaráig, nyugaton nagy kiterjedésű sivatagi területeket ölelt fel 
úgy, hogy magában foglalta Ismailia és Szuez mellett Tell el Kebirt, Moascart, Fayidot, 
Geneifát, Abu Sueirt, és egészen Kairó határáig ért. Az ország többi részét kiürítették, de 
Kairót négy, Alexandriát pedig még nyolc évig használhatták a britek. 

Egyiptom hozzájárult ahhoz, hogy a csatornához vezető legfontosabb útvonalat 
(Alexandria–Ismailia, Kairó–Ismailia) saját pénzügyi forrásokból modernizálja. Érdekes 
eleme az egyezménynek, hogy az egyiptomiak vállalták a Vörös-tenger kikötői és a Nílus 
közötti sivatagi útvonalak kiépítését. A Kus–Kosseir és a Kena–Hurghada útvonalak nyil-
vánvalóan azért váltak fontossá, mert a Szuezi-csatorna esetleges lezárulása esetén alter-
natív szállítási vonalakat jelenthettek a Vörös-tenger és a Mediterráneum között. A meg-
állapodás biztosította a stratégiai fontosságú közel-keleti állam szuverenitását, időlegesen 
elsimította az ellentéteket, miközben Nagy-Britannia egy biztos, forrongásoktól mentes 
támaszpontot nyert, és sikerült legalább az egyiptomi nacionalizmussal szemben biztosí-
tani a Szuezi-csatornát.12

Az 1935–36-os olasz–etióp háború hatására megromlott Anglia és Olaszország addig 
szívélyesnek tekinthető viszonya, az egykori szövetségesből potenciális ellenfél lett.  
A Róma ellen bevezetett népszövetségi szankciók legfőbb támogatójává London vált, bár 
a leghatásosabb bűntető intézkedést, vagyis a csatorna lezárását a brit vezetés nem merte 
felvállalni. A Szuezi-csatorna nélkül Mussolini képtelen lett volna sikerrel befejezni az 
afrikai háborút, Itália anyagi lehetőségei nem tettek lehetővé egy Afrika körbehajózá-
sával járó elhúzódó konfliktust. Nagy-Britannia az 1888-as konstantinápolyi konvenci-
óra hivatkozva állt el a lezárástól, amely szerint az aláíró hatalmak (köztük az Egyesült 
Királyság és Olaszország) sem békében, sem háborúban nem gátolhatják meg a csatorna 
használatát.13 Ezt az egyezményt a britek mindig rugalmasan értelmezték, amennyiben 
érdekeik megkívánták, habozás nélkül lezárták a vízi útvonalat az ellenséges államok 
hajózása előtt. Etiópia azonban nem érte meg a nyílt konfliktus felvállalását, a mediterrán 
megbékéltetési politika keretében az angolok eltűrték az afrikai ország olasz megszállását. 
A harmincas évek második felében a brit haditengerészeti vezetés továbbra is ragaszko-
dott a Szingapúr-központú stratégia fenntartásához, elsődleges célnak a csatahajó-flotta 
Japán elleni kiküldését tartották. Az Admiralitás azért támogatta a Mussolinivel szem-
beni megbékéltetést, hogy továbbra is biztonságosan lehessen használni a Távol-Keletre 
vezető és legrövidebb mediterrán útvonalat.14

12  A megállapodásról bővebben: Réti 2006.
13  Egyezmény szövege franciául és angolul: Barclay 1907.
14  A brit és olasz haditengerészeti politikáról: Pratt 1975. 
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1935 után az egyre agresszívabb Olaszország légi és tengeri hadereje miatt számolni 
kellett a Földközi-tenger átmeneti lezárulásával, és az első világháborúhoz hasonlóan fel 
kellett készülni a forgalom elterelésére a hagyományos, Jóreménység fokát megkerülő 
útvonalra. Erre az intézkedésre 1939-ig végül nem került sor, de a csatorna sebezhető-
sége folyamatos aggodalmat váltott ki a brit vezetésben. Az etiópiai krízis során Port 
Szaidnál általában egy csatahajót, két-három cirkálót és pár rombolót állomásoztatott a 
királyi haditengerészet, míg a csatorna tejes hosszában rombolók járőröztek. általánosan 
elterjedt az a hiedelem, hogy Mussolini a csatorna városaiban élő tekintélyes létszámú 
olasz kisebbséget szabotázsakciók végrehajtására kívánja felhasználni. Számoltak a csa-
torna légi úton történő olasz elaknásításával és egy esetleges tengeralattjáró-támadással 
is.15 E félelmek ekkor még nem váltak valóra, de a második világháború eseményei bebi-
zonyították, hogy nem voltak teljesen alaptalanok.

Az 1935 után a mediterrán térségben kibontakozó háborús feszültség érzékelhető volt 
a csatorna forgalmán is. Az addigi csúcsot jelentő 1937-es évben 36,491 millió tonnás 
hajóforgalom 1938-ra 34,418 millióra, majd 1939-ben 29,573 millió tonnára esett vissza. 
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor megnőtt a brit lobogó alatt közlekedő hajók aránya: az 
1937-es 47,3 százalékról az 1939-es 51,4 százalékra.16 

Az 1938-as csehszlovákiai válság, majd Albánia 1939-es olasz megszállása hatására a 
brit kormányzat belátta, hogy a megbékéltetés politikája csődöt mondott Olaszországgal 
szemben. A közelgő háborúra való felkészülés jegyében 1939 áprilisában döntés született 
arról, hogy ágyúkat helyeznek el a csatorna északi és déli bejáratánál. Az 1888-as konven-
ciót egyértelműen megsértő brit lépést nem kifogásolta az albániai akciót éppen megma-
gyarázni igyekvő olasz vezetés. E lépéssel Anglia megismételte az 1914-es eseményeket,  
vagyis militarizálta a vízi útvonalat. 1939 júniusában A. B. Cunningham tengernagyot 
nevezték ki a Máltán állomásozó brit földköz-tengeri flotta parancsnokává. Az admirális 
megszemlélte a Port Szaidnál felállított 152 milliméteres ágyúkat, és azokat elavultnak,  
a csatorna védelme szempontjából hatástalannak értékelte.17 

Az 1939-es augusztusi lengyelországi válság hatására a Máltán horgonyzó brit csata-
hajókat visszavonták Alexandriába, majd megérkeztek az első csapaterősítések Indiából 
Szuezbe. Az augusztus 11-én Egyiptomba érkező indiai dandár volt a hatalmas angol 
gyarmat első köteléke, amely a Szuezi-csatorna védelmére felvonult. Az elmélyülő krí-
zis során Olaszország beavatkozásával számoltak, ezért augusztus 26-án az Admiralitás 
bejelentette a konvojrendszer bevezetését a Földközi- és Vörös tengeren. A torlódások 
elkerülése céljából augusztus 31-én elrendelték, hogy csak a 15 csomós sebességnél gyor-
sabb hajók kelhetnek át a Mediterráneumon, míg a többieknek a hosszabb, de bizton-
ságosnak tűnő Afrikát megkerülő útvonalat kellett választaniuk.18 Szeptember 3-án, a 
Németországnak küldött hadüzenettel egy időben elrendelték a kereskedelmi hajók 
átvizsgálását, majd szeptember 10-től minden áthaladó hajónak részletes árubevallást 
kellett tenni.19 Cunningham megnövelte a csatornát védő flottaköteléket, nyolc rombolót 

15  Farnie 1969. 598. o.
16  Farnie 1969. 751–754. o.
17  Cunningham 1951. 208. o.
18  Playfair 1954. 38–43. o.
19  Morewood 2008. 23. o.
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pedig a Vörös-tengerre küldött. Megerősítették a Szuezi Csatorna Övezet légvédelmét, 
további csapatokat irányítottak a térségbe és szigorú elsötétítést rendeltek el.20 

Nagy-Britannia pár hét alatt gyakorlatilag teljes katonai ellenőrzése alá vonta a 
vízi útvonalat, ismételten semmibe véve az 1888-as konstantinápolyi konvenció előírá-
sait. Szeptember folyamán Port Szaidban és Szuezben áruellenőrző állomásokat állítot-
tak fel. Ide terelték azokat a hajókat, amelyeket a nyílt tengeren tartóztatott fel a Royal 
Navy, miközben Németországnak szánt tiltott áru után kutattak.21 A német-ellenes ten-
geri blokád nem működött túlságosan hatékonyan a Földközi-tengeren, mert a Berlinnek 
szánt árukkal megrakott olasz kereskedelmi hajókat csak óvatosan lehetett feltartóztatni.  
A brit vezetés nem kívánt néhány gyanúsnak tűnő rakomány miatt konfliktusba keveredni 
Rómával, és ezáltal az amúgy is bizonytalan olasz semlegességet sem akarta megingatni.

Miután kiderült, hogy Mussolini nem lép be azonnal a háborúba, az Admiralitás ismét 
engedélyezte a brit forgalom visszatérését a mediterrán útvonalra. A szeptemberi hábo-
rús pánik miatt a csatorna forgalma a felére esett vissza, majd október és december között 
ismét növekedésnek indult. Az újjáéledés azonban nem bizonyult tartósnak, Itália kiszá-
míthatatlan magatartása miatt újabb óvintézkedéseket kellett elrendelni. 1940. február 
12-én megérkeztek Szuezbe az első ausztrál és új-zélandi csapatok.22 Port Szaidban nagy 
mennyiségű üzemanyagot halmoztak fel, hogy a csatorna esetleges lezárulása esetén a 
brit–földközi-tengeri flotta olajellátása biztosított legyen. Ugyanitt megkezdték a hadi-
anyagok felhalmozását, és a kikötő védelmére újabb légvédelmi ágyúkat és fényszóró-
kat állítottak fel. Bár Egyiptom egészen 1945 februárjáig nem üzent hadat a németeknek, 
a csatorna mentén a légvédelmi ágyúkat az egyiptomi hadsereg kezelte és működtette, 
nagyban segítve a kezdetben komoly létszámhiánnyal küzdő angolokat.23 

Az olasz hadüzenet előtt ismételten Alexandriához húzódott vissza a brit földközi-ten-
geri flotta, a hajóforgalmat megint Afrika déli csücskéhez kellett elterelni. Ettől kezdve 
egészen 1943-ig lezárult a Mediterráneumon áthaladó útvonal a kereskedelmi hajózás 
előtt. A fokföldi útvonal megkétszerezte az Indiába és megnégyszerezte az Egyiptomba 
tartó konvojok menetidejét, és nagy hajótérmennyiséget kötött le mind a kereskedelmi 
tengerészet, mind a Royal Navy részéről. 

 Cunningham jelentős katonai erőket összpontosított Port Szaidnál, arra számítva, 
hogy Olaszország Görögországot támadja meg elsőként. Ebben az esetben az itt össze-
vont csapatokat a királyi haditengerészet azonnal Krétára és Milosz szigetére szállította 
volna.24 Mussolini 1940. június 10-i hadüzenetét követően Port Szaidban 400 olaszt tar-
tóztattak le, hogy megelőzzék az esetleges szabotázsakciókat. Két olasz csapatszállítót 
sikerült a várostól északra elfogni, és ugyanekkor megtiltották az éjszakai átkelést. A csa-
torna két bejáratánál speciális hálókkal ellátott záróhajókkal oldották meg ezt a feladatot.25 

Franciaország összeomlásával és Itália belépésével a Szuezi-csatorna ismét háborús 
övezetté vált. A forgalom soha nem látott mértékű visszaesése következett be, az 1939-es 

20  Farnie 1969. 618. o.
21  Playfair 1954. 44–48. o.
22  Farnie 1969. 619. o.
23  Az egyiptomi hadsereg második világháborús szerepvállalásáról: Rothwellm 1998. 
24  Cunningham 1951. 230. o.
25  Farnie 1969 619. o.
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évhez képest 1940-re 54 százalékkal csökkent az áthaladt áru mennyisége.26 A német és 
olasz zászló mellett gyakorlatilag a francia forgalom is megszűnt, míg a brit kereskedelmi 
hajózás a fokföldi útvonalhoz terelődött. Az áthaladó árumennyiség folyamatosan csök-
kent, az 1940-es 13,5 millió tonnáról a példátlanul alacsony 1942-es 7 millió tonnás érték-
re.27 Franciaország német megszállása után a Szuezi Csatorna Társaság párizsi központja 
a háború további részében nem szólt bele a csatorna működtetésébe, az irányítást a lon-
doni igazgatóság vette át. A testület teljességgel a brit háborús igényeknek megfelelően 
működtette a vízi útvonalat.28

A következő három évben a csatorna a brit közel-keleti parancsnokság elsőszámú 
utánpótlási vonalává vált, az Afrikát megkerülő konvojok, miután áthaladtak a Vörös-
tengeren, dél felől érték el Szuezt. A Földközi-tengeren keresztül vezető rövid útvona-
lon csak viszonylag kevés hadianyag érkezhetett Egyiptomba, a tengelyhatalmak légi 
és tengeri ereje rendkívül kockázatossá tette az áthaladást a szűk Szicíliai-szoroson.  
A Gibraltárból kiinduló konvojok hatalmas veszteségeket szenvedtek, miközben igye-
keztek Máltát és Alexandriát ellátni. Ilyen körülmények között döntő mértékben a csa-
tornára hárult a gyorsan felduzzasztott brit közel-keleti haderő utánpótlásának biztosí-
tása. Emellett Egyiptom polgári forgalma, Palesztina és Szíria, valamint Görögország és 
Törökország ellátása is a csatornára hárult.

Nem meglepő, hogy Nagy-Britannia minden eszközzel igyekezett fenntartani az átha-
ladás szabadságát, és Szuez biztonsága központi kérdéssé vált a háború folyamán. Sok 
aggodalmat váltott ki a tengelyhatalmak szabotázsakcióinak lehetősége, egy megfelelő 
helyen elsüllyesztet hajó teljesen megbéníthatta volna a csatorna működését. A félelem 
olyan nagy volt e téren, hogy a brit parlament alsóházában az egyik képviselő az ilyen 
esetlegesen bekövetkező eseményt a háború fordulópontjának tartotta.29 A brit politikai 
és katonai vezetés teljes mértékben tisztában volt a csatorna stratégiai jelentőségével. Bár 
jelentek meg a Timesban olyan cikkek, amelyek Egyiptom kiürítését javasolták, ezt a 
véleményt nagyon kevesen osztották. A csatorna feladása a teljes közel-keleti brit pozí-
ció összeomlását jelentette volna, és kiszámíthatatlan hatást gyakorolt volna Ausztráliára, 
Új-Zélandra, Indiára, Kínára és a még nem hadviselő Japánra.30 1940–1941 folyamán 
számos alkalommal került szóba az alsóházi vitákban a Szuezi-csatorna biztonsága.  
A képviselők hangsúlyozták, hogy a feladással megszűnt volna az iraki és iráni kőolaj-
mezők feletti ellenőrzés is.31 Churchill véleménye szerint a csatorna feladásával az egész 
mediterráneumi brit pozíció és Málta védelme is összeomlott volna. A miniszterelnök 
megerősítette, hogy a Brit Birodalom minden erőforrásával harcolni fog a vízi útvonal 
megtartásáért.32

A csatorna kapacitásának növelése és védelme egyértelmű prioritást kapott a háborús 
tervezésben. Az itt lévő kikötők az áthaladó forgalomra rendezkedtek be, de most hirte-
len nagy mennyiségű árut kellett fogadniuk. Port Szaid és Szuez elégtelen kikötői beren-

26  Morewood 2008. 24. o.
27  Farnie 1969. 751 –752. o.
28  Anthony Eden külügyminiszter tájékoztatója az alsóházban. HCD 1942. Vol. 38. 1942. o.
29  Josiah Wedgwood ezredes 1940. november 5-i hozzászólása. HCD 1940. Vol. 365. 1278. o.
30  HCD 1941. Vol. 373. 2013. o.
31  HCD 1941. Vol. 374. 85. o.
32  HCD 1941. Vol. 371. 938. o.
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dezésekkel rendelkeztek e feladatra. Az Admiraltás fokozott erőfeszítéseket tett, hogy a 
Vörös-tenger felől érkező konvojok hajóinak kirakodása minél gyorsabban történjék meg.  
A csatorna mentén új kirakodó mólókat, horgonyzóhelyeket és rakpartokat építettek, nagy-
méretű darukat helyeztek üzembe. A dokkmunkásokat a helyi egyiptomi lakosságból tobo-
rozták, de a háború előrehaladtával egyre több, megbízhatóbbnak tartott brit munkás és 
katona segédkezett a rakodásban. Az olasz, majd német légitámadások miatt okozott leállá-
sok miatt fontossá vált, hogy a hajók ne menjenek be a szűk vízi útra, hanem rakományukat  
Szuezben vagy a tőle délre lévő kikötőkben tegyék partra. Ezért építették ki a Vörös-
tenger partján elhelyezkedő, amúgy jelentéktelen Ataqát és Port Safagát. Ez utóbbi kikö-
tőből a szállítmányok vasúton egyenest a Nílus-völgyébe érkeztek.33 A csatorna teher-
mentesítésére Szuez és Port Szaid között egy kőolajvezetéket építettek, így a gyúlékony  
rakománnyal megrakott tankhajóknak nem kellett áthajózni. A földközi-tengeri flotta a 
háború folyamán itt és a haifai olajfinomítónál vette fel a szükséges üzemanyagot. A szuezi 
földszoros szárazföldi forgalmát nagyon felgyorsította, hogy 1942-ben elkészült a csatorna 
keleti partján az El Shatt és Kantara közötti vasútvonal, így megduplázódott a sínen szál-
lítható árumennyiség. Kantaránál az új vasút csatlakozott a Sínai-félszigetet átszelő, első 
világháborúban épített vonalhoz, ezzel Palesztina ellátása is lényegesen könnyebbé vált. 
Port Szaidban külön rendező-pályaudvar épült a megnövekedett igények kielégítésére.34

A bővítésekre nagy szükség volt, mert a konvojok egyre nagyobb méretekben ontot-
ták a Brit Birodalom minden szegletéből érkező katonákat és utánpótlást.35 1941 első hét 
hónapjában Nagy-Britanniából 144 000, Ausztráliából és Új-Zélandból 60 000, Indiából 
23 000, Dél-Afrikából 12 000 katona érkezett. A szállítások során felhasználták a kor 
legnagyobb utasszállítóit, a Queen Mary-t és a Queen Elizabeth-et. A Szuezi-csatornára 
nehezedő feladatmennyiséget jól érzékelteti, hogy a brit közel-keleti parancsnokság állo-
mányában 1941 elején 336 000, 1942 júliusában már 750 000, 1942 végén pedig több mint 
egymillió fő volt.36

Miután sikerült felszámolni az olasz ellenállást Kelet-Afrikában, 1941. április 9-én 
Roosevelt elnök bejelentette, hogy az Adeni-öböl és a Vörös-tenger többé már nem had-
műveleti terület.37 Ennek hatásaként 1941. május 17-én megérkezhetett Szuezbe az első 13 
amerikai hajóból álló Lend Lease konvoj,38 miután megtette a 15 534 mérföldes utat New 
Yorkból.39

A Csatorna Övezet átalakult a Brit Birodalom legnagyobb katonai támaszpontjává. 
Hatalmas raktárak épültek Tel el Kebir, Kassassin és El Firdan mellett, lőszerraktár Abu 
Sultánnál, repülőterek Abu Sueir környékén, javítóállomás Fayidnál a flotta légiereje szá-

33  Playfair 1956. 226–227. o.
34  Playfair 1954. 250. o.
35  Jól érzékelteti a szállítások méretét, hogy csak teherautóból 1941 márciusában 616, áprilisban 863, 

májusban 1276 darab érkezett. Playfair 1956. 228. o.
36  Jackson 2006. 102. o.
37  Churchill 1950. 89. o.
38  Roosevelt elnök 1941 márciusában fogadtatta el a Lend-Lease, vagyis kölcsönbérleti törvényt. Ennek 

értelmében az Egyesült államok biztonsága szempontjából fontos országok, így például Nagy-Britannia és 
a Nemzetközösség országai úgy kaphattak amerikai hadianyagot, hogy a pénzügyi ellentételezést a háború 
utánra halasztották. A törvény nagy szerepet játszott abban, hogy a kimerült Brit Birodalom tovább tudta foly-
tatni a háborút. Bővebben: Halmosy 1983. 508–514. o.

39  Farnie 1969. 624–625. o.
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mára.40 Összesen 150 raktár épült, a legnagyobb létesítmény a Tel el Kebir-i bázis lett, 
amelyet 28 mérföldes kerítés vett körül.41 

A tengelyhatalmak vezetői is tisztában voltak a csatorna óriási stratégiai jelentőségé-
vel. Hitler már 1940 júliusában felajánlotta a Luftwaffe segítségét a csatorna bombázásá-
hoz, de ezt Mussolini még elutasította. Az első olasz légitámadásra 1940. augusztus 28-án 
került sor a Port Szaid, majd szeptember 5-én Szuez ellen. A Dodekanészosz-szigetekről 
felszálló bombázók nem sok kárt okoztak a létesítményekben.42 A helyzet akkor fordult 
komolyabbra, amikor az olasz–görög háború kudarca nyomán 1940 novemberében Róma 
elfogadta a felajánlott német segítséget. 1941 januárjában Szicíliába és Rodoszra tele-
pült a Luftwaffe X. légi hadteste. 1941 áprilisában és májusában átmenetileg a német 
VIII. és XI. légi hadtest is a mediterrán térségbe települt, Görögország és Kréta elfog-
lalása döntően nekik is köszönhető. A Szuezi-csatorna elleni támadásokban leginkább 
a Rodoszra települt erők vettek részt, amelyek a X. légi hadtest kötelékébe tartoztak.43  
A britek szerencséjére a német repülőgépek száma a Mediterráneumban soha nem volt 
nagy, az egyszerre bevethető, harcképes gépek száma nem haladta meg a 250-et, ráadásul 
e kis erő kiterjedt térségben volt szétszórva Szicília, Észak-Afrika és Görögország repü-
lőterein. Az égei-térségben a kétmotoros vadászgépek (Messerschmitt 110) mellett első-
sorban közepes bombázókat (Junkers 88, Heinkel 111), illetve nagy hatótávolságú, hadi-
tengerészeti célra is alkalmas bombázók (Focke Wulf 200) állomásoztak. Ugyanitt 1941  
nyarán 37 olasz bombázó és 46 vadászgép volt bevethető a csatorna ellen.44

A németek 1941. január 17-én indították Rodoszról az első légitámadást Port Szaid ellen. 
A fel nem robbant bombák miatt a vízi útvonalat 24 órára le kellett zárni. Január 30-án 
hét He 111-es német bombázó támadása sokkal nagyobb fennakadást okozott.45 Ekkor 
tizenegy ejtőernyővel felszerelt mágneses-akusztikus aknát dobtak a hajózó útra, kilen-
cet pedig a csatorna partjára.46 Az aknák késleltetett gyújtóval voltak ellátva, két átha-
ladó hajó felrobbant miattuk, és 13 napos fennakadást okoztak.47 Az akusztikus aknákat 
az alapos átfésülés ellenére sem sikerült mind megtalálni, ezért az újrainduló forgalom-
ban váratlanul robbantak fel a teherhajók alatt. A második akciót február 18-án hajtották  
végre, további 19 napra lezárva az útvonalat.48 Az ismétlődő támadások miatt februárban 
21, márciusban 15, májusban 17 napig állt a közlekedés.49 A ledobott aknák felkutatására 
50 méteres közönként brit őrszemeket helyeztek el a csatorna mentén, akik jelezték, hogy 
pontosan hova hullott az akna. Ez sok embert igénylő munka volt, hiszen a csatorna 150 
kilométeres hosszában kellett folyamatosan észlelni a német bombázók tevékenységét. 
A csatorna legszűkebb részein, ahol egy elsüllyedt hajó teljesen lezárhatta az útvonalat, 
külön speciális hálókat feszítettek ki a két part között, hogy így találják meg az aknákat.50

40  Farnie 1969. 622. o.
41  Morewood 2008. 24. o.
42  Playfair 1954. 164. o.
43  A német légierő földközi-tengeri szerepvállalásáról: Gundelach 1981.; Kurowski 1999. 
44  Playfair 1956. 299–300. o.
45  Rohwer – Hummelchen Vol. I. 1972. 77. o.
46  Farnie 1969. 23. o.
47  Playfair 1954. 326. o.
48  Rohwer – Hummelchen Vol. I. 1972. 81. o.
49  The Royal Navy and the Mediterranean, Vol. II. 60–70. o.
50  Playfair 1954. 326–327. o.
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A német aknásítási akció óriási fennakadásokat okozott, hiszen 1941 tavaszán havonta 
száz szövetséges hajó érkezett Szuezhez, nem számítva a haditengerészet egységeit. Az 
Admiralitást a folyamatos torlódások leginkább azért aggasztották, mert a Royal Navy 
nagy csatahajói és repülőgép-hordozói sem tudtak időben átkelni. A német légitámadások 
éppen akkor zárták le ideiglenesen a csatornát, amikor a legnagyobb szükség volt a görög-
országi és krétai hadműveletekben a flotta csapásmérő egységeire. Cunningham különö-
sen féltette az Angliából újonnan érkező Formidable hordozót, és sok problémát jelen-
tett a Földközi-tengerről sérülések miatt kivonásra kerülő Illustrious és Eagle távozása 
is. Az a lehetetlen helyzet állt elő, hogy a Görögországba tartó hajók egy része a harci jár-
művekkel már átkelt a csatornán, miközben a katonák Szueztől délre rekedtek.51 A britek 
szerencséjére a német aknásítási művelet soha sem volt folyamatos, és viszonylag kevés 
gépet vetettek be, így időről-időre újra meg tudták nyitni az útvonalat. Ha késésekkel 
is, de sikerült 1941 márciusában átpréselni a nagy hadihajókat a csatornán.52 Áprilisban 
az éppen szünetelő légitámadások miatt lehetőség adódott annyi szállítóhajót átjuttatni 
a Földközi-tengerre, hogy időben kivonhassák a Görögországban rekedt brit expedíciós 
haderőt. A májusban kiújult támadások során majdnem három hétig állt a forgalom, éppen 
az első Lend-Lease szállítmány megérkezésekor. A Szueznél kialakult torlódások miatt 
egyre nagyobb szerepet kaptak az alternatív vörös-tengeri kikötők, mint Ataqa vagy Port 
Safaga. Emellett az áruk gyorsabb szuezi ki-és átrakásával igyekeztek enyhíteni a csa-
torna déli bejáratánál kialakult tarthatatlan helyzeten.

1941 júliusától újabb intenzív támadássorozat kezdődött, amelyben elsődleges céllá 
váltak a Szueztől délre feltorlódott szövetséges hajók. Július 14-én Krétáról felszálló Ju 
88-as bombázók elsüllyesztették a 27.751 tonnás Georgic utasszállítót, miközben éppen 
Szuezhez közeledtek újabb, csapatokkal zsúfolt nagy óceánjárók.53 Cunningham a légi 
veszélyre való tekintettel úgy döntött, hogy az érkezőben lévő Queen Mary, Queen 
Elizabeth, Aquitania és Ile de France utasszállítók közül egyszerre csak egy közelítheti 
meg a csatorna bejáratát, akkor is csak megfelelő vadászgép-kísérettel.54 A Luftwaffe 
támadásai augusztusban és szeptemberben érték el a csúcsot, ekkor hetente háromszor 
csaptak le a szövetséges hajókra. Az év utolsó nagyobb légi csapásait október 6 és 8 
között mérték, ekkor két teherhajó süllyedt el Szueznél 8861 tonnával.55 Az 1941-es év 
igazi mélypont volt a csatorna történetében, az év folyamán 48 légitámadás miatt az átke-
lés 82 napra szünetelt.56 

1942-ben tovább csökkent a forgalom, a Luftwaffe támadásai a január-februári szü-
net után ismét felerősödtek. Tobruk 1942 júniusában bekövetkezett eleste és a 8. had-
sereg nyugati sivatagban elszenvedett vereségei után komolyan merült fel Egyiptom 
feladásának gondolata. A földközi-tengeri flotta Alexandriából Haifához vonult visz-
sza, Cunningham admirális felkészült, hogy Rommel esetleges áttörése esetén a Vörös-
tengerre húzódik vissza. Churchill és Roosevelt elhatározták, hogy amennyiben Rommel 

51  Churchill 1950. 101. o.
52  Cunningham 1951. 312–313. o.
53  Rohwer – Hummelchen Vol. I. 1972. 117. o.
54  Cunningham 1951. 403. o.
55  Rohwer – Hummelchen Vol. I. 1972. 142. o.
56  Behrens 1955. 241. o.
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elfoglalja Egyiptomot, a csatornát teljesen használhatatlanná téve vonulnak vissza.57 Erre 
szerencsére nem került sor, mivel júliusban El Alamein mellett elakadtak a tengelyhatal-
mak csapatai. Az olasz–német szárazföldi támadással egy időben a német tengeralattjá-
rók formájában új veszély fenyegette vízi útvonalat. 1942. június 20. és július 6. között 
U 561-es tengeralattjáró Port Szaid előtt telepített tengeri aknazárat, miközben az U 372 
megtorpedózta a Medway ellátóhajót.58 Fokozta a brit nehézségeket a Luftwaffe utolsó 
nagy támadása július 27-én, amely 1941 elejétől számolva már a hatvannegyedik volt.59 

Augusztusra a pánikhangulat elmúlt, Montgomery el alameini győzelme után a front 
eltávolodott, és a Szuezi-csatornát többé nem fenyegette komoly veszély. Nagyobb károk 
a kritikus 1940–1942 közötti időszakban azért nem érték a stratégiai fontosságú útvona-
lat, mert a német és az olasz légierő igen kevéssé működött együtt, a bevetett repülőgé-
pek száma pedig nagyon kevés volt. Az egyre jobban kibontakozó angolszász légi fölény 
egyre kockázatosabbá tette a számbeli hátrányban lévő, a fokozott igénybevételtől kime-
rült német pilóták számára a pontos támadásokat. A hatékony brit ellenintézkedések miatt 
1942-ben már csak rövidebb időre zárult le a csatorna. A tengeralattjárók bevetése szintén 
nem hozott kielégítő eredményt, a Port Szaid előtti sekély tengeren nem sok esélyük volt 
a hatalmas légi és tengeri túlerővel szemben.

Az észak-afrikai partraszállás és a tunéziai győzelem után újra megnyílhatott a Medi-
terráneum a szövetséges hajózás előtt. Az 1943. május 17. és 26. között hajózó Gibraltár–
Alexandria konvoj volt az első 1940 óta, amely minden veszteség nélkül haladt át a 
Földközi-tengeren.60 Az 1943-as szicíliai partraszállás (Husky hadművelet) előkészítése 
során utoljára jutott kiemelt feladat a csatornának. A brit inváziós erő egyik gyülekezőhe-
lye Szuez és Port Szaid lett. 1943. június 10-én 23 000 katonát hajóztak be Szueznél, hogy 
három nap múlva az Akabai-öbölben a partraszállás főpróbájaként hadgyakorlatot tartsa-
nak.61 Július 3. és 9. között a csatorna városaiból 46 500 brit katonát hajózták be Szicília 
felé, összesen négy nagy konvojjal, hogy részt vegyenek a világtörténelem addigi legna-
gyobb partraszállási hadműveletében.62 Ezt követően már csak kisebb hadműveletek lebo-
nyolításában vették igénybe Port Szaidot, mint amilyen az 1943. szeptember-novemberi 
katasztrofális égei-tengeri vállalkozás, vagy az 1944. októberi görögországi partraszállás 
volt. A hadszíntér áttevődött Európába, de a brit katonai jelenlét továbbra is számottevő 
maradt a Közel-Keleten. 1944 decemberében még több mint 662 000 katona és 242 000 
polgári alkalmazott tartózkodott a térségben, nagyobb részük a Nílus-parti országban.63

A Szuezi Csatorna Övezet a háború utolsó két évében továbbra is a brit hadsereg 
legnagyobb közel-keleti bázisaként szolgált, az övezet laktanyái fontos kiképzési terü-
letté váltak, a hatalmas raktárak és a Királyi Légierő repülőterei nélkülözhetetlenek vol-
tak Nagy-Britannia térségbeli pozíciójának megőrzésére. Miután a frontok eltávolodtak 
Egyiptomtól, az övezetben számos tábort állítottak fel az olasz és német hadifoglyok szá-

57  Farnie 1969. 628. o.
58  Rohwer – Hummelchen Vol. I. 1972. 229. o.
59  Farnie 1969. 629. o.
60  Farnie 1969. 630–631. o.
61 A Csatorna övezet később is szolgált terepként hasonló hadgyakorlatoknak, például indiai csapatok itt 

készültek fel a burmai és csendes-óceáni harcokra. Farnie 1969. 631. o.
62  Rohwer – Hummelchen Vol. II. 1974. 333–334. o.
63  Churchill 1953. (Appendices.)
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mára. A tengelyhatalmak foglyait őrző táborok elsősorban a Nagy-Keserű-tótól nyugatra, 
Ismailia és Szuez között, illetve nyugatabbra a nyílt sivatagban sorakoztak. A háború 
végén mintegy 100 000 német katonát tartottak fogva Egyiptomban, az összesen tíz csa-
tornához közeli táborban még 1946 őszén is 48 000 fogoly sínylődött igen rossz körülmé-
nyek között. Az alacsony színvonalú ellátás és az európaiak számára nyáron szinte kibír-
hatatlan éghajlat miatt a halandóság magas volt, és rendszeressé váltak az öngyilkosságok. 
Több lépésben végül 1946 és 1949 között számolták fel a lágereket.64

Az 1942-es mélypont után viszonylag gyorsan magához tért a forgalom, 1943-ban 11, 
1944-ben 18, 1945-ben pedig 25 millió tonnányi hajótér haladt át. A brit zászló részese-
dése továbbra is magas maradt, a háborús években 55 és 68 százalék között ingadozott.  
A német, olasz és francia hajózás megszűnése miatt 1941–1942-ben Görögország lett a 
vízi útvonal második használója, de 1943-tól ezt a helyet az Egyesült államok vette át. 
Az amerikai előretörés már jelezte Washington megnövekedett globális szerepvállalását a 
világkereskedelemben. Az első háborús években az éves bevétel az 1938-as adat harma-
dára–felére esett vissza, de 1945-ben már másfélszeresen haladta meg az utolsó békeév 
szintjét.65 Ettől függetlenül a Szuezi-csatorna Társaság 1939 és 1945 között nem fizetett 
osztalékot a részvényeseinek.

A háború végén még mindig 200 000 főnyi brit katona állomásozott Egyiptomban, ez 
az erő hússzorosan múlta felül az 1936-os szövetségi egyezményben engedélyezett kere-
tet.66 Ez a magas szám jelezte, hogy Nagy-Britannia továbbra is milyen kiemelkedő jelen-
tőséget tulajdonít Egyiptom védelmének. Az 1945 után ismét felerősödő arab nacionaliz-
mus és brit-ellenesség arra kényszerítette Londont, hogy 1947-re visszavonja csapatait a 
Csatorna Övezetbe és kiürítse Kairót és Alexandriát. Az övezet azonban 1954-ig megma-
radt a brit jelenlét sarokkövének, és a csatorna partjáról csak az 1956-os sikertelen szuezi 
invázió után tűnt el a brit lobogó.

A Szuezi-csatorna nem tudta betölteni az eredetileg neki szánt legrövidebb felvonulási 
útvonal szerepet, amely a fő brit hadiflottát eljuttatja a Távol-Keletre. Ehelyett a Közel-
Keleten harcoló brit haderők létfontosságú ellátójává vált. Ilyen minőségben sokkal fon-
tosabb szerepet játszott, mint az előző világégés során. Az első világháborúban Nagy-
Britannia számára is csak egy sokadrangú hadszíntér ellátója volt, 1940-től azonban a 
Brit Birodalom elsőszámú csatatere a Mediterráneum térsége lett. A Szuezi-csatorna 
nélkülözhetetlen volt a brit sikerekben, a rajta keresztül szállított utánpótlás és katona-
ság döntő jelentőségűvé vált az Észak-Afrikában és az Olaszországban vívott harcokban. 
Szuez utánpótlás-ellátó szerepét az elégtelen erőkkel végrehajtott német–olasz légitáma-
dások és tengeralattjáró-bevetések nem tudták megakadályozni. Olaszország megroppa-
nása után csak 1943-tól játszhatta el a Szuezi-csatorna azt a szerepet, amelyet a brit hadve-
zetés a háború előtt neki szánt. Ettől kezdve az anyaországból az Indiába és Távol-Keletre 
tartó hajókaravánok újra szabadon használhatták e legrövidebb útvonalat, majd a háború 
utolsó hónapjaiban az Admiralitás végre kiküldhette Japán ellen a nagy csatahajókból és 
repülőgép-hordozókból álló fő flottát. Ezekből az egységekből alakult meg az impozáns 

64  Az olasz hadifoglyokról bővebben: Moore – Fedorovich 2002. 44–72. o. A németekről: Hall 2010.
65  Az 1938-as bevétel 1784 millió francia frank volt, ez 1941-re 627 millióra esett vissza, majd 1945-ben 

2688 millió frankra ugrott. Farnie 1969. 756. o.
66  Louis 1984. 9. o.
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méretű brit csendes-óceáni flotta, amely azután már nem kapott komolyabb szerepet az 
1945-ös Japán elleni harcokban.67

1869 óta a brit tengeri hatalom fő törekvése az volt, hogy az Indiába tartó szuezi útvo-
nalat egyetlen nagyhatalom se veszélyeztesse. Az Egyesült Királyság a két világháború-
ban sikerrel védelmezte a Brit Birodalom szuezi artériáját, Hitler és Mussolini igyekezete 
a csatorna és ezáltal az egész Közel-Kelet megszerzésére elakadt a szívós brit ellenálláson. 
Britannia fokozatos gazdasági és katonai gyengülésének köszönhető, hogy a fellángoló 
arab nacionalizmussal szemben az eddig sikerrel védett vízi útvonal elveszett London 
számára. A csatorna 1956-os államosítása és az ezt követő angol–francia intervenció 
kudarca egyben véget vetett Nagy-Britannia önálló nagyhatalmi szerepvállalásának. 

Mellékletek

1. A Szuezi-csatorna forgalma 1938 és 1945 között nettó regiszter tonnában68

Év Összes tonnatartalom Brit tonnatartalom Brit részesedés (arány)
1938 34 418 187 17 357 743 50,43%
1939 29 573 394 15 208 712 51,43%
1940 13 535 712 7 449 913 55,04%
1941 8 262 841 5 632 544 68,17%
1942 7 027 763 4 578 441 65,15%
1943 11 273 802 6 711 511 59,53%
1944 18 124 952 10 344 856 57,08%
1945 25 064 966 15 149 927 60,44%

2. A Szuezi-csatorna lezárása 1941-ben a német légi aknatelepítés miatt69

Időszak Időtartam 
1941. január 30. – február 13. 14 nap

1941. február 18. – március 10. 20 nap
1941. március 11–22. 11 nap

1941. május 8–23. 15 nap
1941. május 24–30. 6 nap 
1941. július 10–16. 6 nap 

1941. szeptember 6–12. 6 nap 
1941. október 7–8. 2 nap

1941. november 4–6. 2 nap 

67  Brown 1968. 127–176. o.
68  Forrás: Farnie 1969. 752. o.
69  Forrás: Behrens 1955. 241. o.
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Balázs Réti

THE SUEZ CANAL IN WORLD WAR II

Abstract

The Suez Canal was not able to fulfil its original purpose of providing the shortest 
deployment route for the main British Navy to get to the Far East during World War II. 
The canal became an essential support for the British forces fighting in the Near East 
instead. As such, it played a much more important role as during World War I when the 
canal served Great Britain only as a support route to a theatre of war of a low order. From 
1940, however, it was the Mediterranean that became the number one war theatre for the 
British Empire. The Suez Canal grew indispensable for the British successes, the sup-
plies and the troops transported through it gained decisive importance for the battles in 
North Africa and Italy. The supply-provider role of the Suez Canal could not be hindered 
by the insufficiently strong German–Italian air raids and submarine attacks. The United 
Kingdom successfully protected the Suez artery of the Empire in the war, Hitler’s and 
Mussolini’s effort to conquer the canal and the whole Near East with it was stopped by 
the tough British resistance. The Suez Canal could fulfil the role which the British army 
command planned for it prior to the war only after the fall of Italy, from 1943. From that 
time on, the ships from the British Isles to India and to the Far East could freely use this 
shortest route again, and this situation largely contributed to the final victory of the Allied 
Powers.

Balázs Réti

DER SUESKANAL IM ZWEITEN WELTKRIEG

Resümee

Während des Zweiten Weltkrieges konnte der Sueskanal seine ursprünglich geplante 
Rolle als kürzester Marschweg, der die britische Hauptkriegsflotte bis nach Fernost führt, 
nicht erfüllen. Stattdessen wurde er zu einer überlebenswichtigen Versorgungsroute der 
im Nahen Osten kämpfenden britischen Truppen und spielte als solche eine viel wichtigere 
Rolle als während des vorherigen Weltenbrandes. Im Ersten Weltkrieg war der Sueskanal 
auch für Großbritannien nur die Versorgungsroute eines nachrangigen Kriegsschauplatzes. 
Ab 1940 wurde jedoch der Mittelmeerraum zum Schlachtfeld Nummer Eins des Britischen 
Reiches. Der Sueskanal spielte bei den britischen Erfolgen eine unabdingbare Rolle, und 
dem über den Kanal transportierten Nachschub und den Soldaten kam in den Kämpfen 
in Nordafrika und Italien eine entscheidende Rolle zu. Die Rolle des Sueskanals in der 
Versorgung mit Nachschub konnten die mit unzureichenden Kräften durchgeführten 
deutsch-italienischen Luftangriffe und U-Boot-Einsätze nicht verhindern. Das Vereinigte 
Königreich verteidigte im Weltkrieg die Sues-Arterie des Britischen Reiches mit Erfolg: 
Die Anstrengungen Hitlers und Mussolinis, den Kanal und damit den gesamten Nahen 
Osten für sich zu gewinnen, schlugen aufgrund des zähen englischen Widerstandes fehl. 
Nach der Schwächung Italiens konnte der Sueskanal erst nach 1943 diejenige Rolle spie-
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len, die ihr von der britischen Kriegsführung vor dem Krieg zugedacht worden war. Ab 
diesem Zeitpunkt konnten die aus dem Mutterland nach Indien und Fernost fahrenden 
Schiffskaravanen diesen kürzesten Weg erneut frei benutzen und trugen damit in bedeu-
tendem Maße zum endgültigen Sieg der alliierten Mächte bei.

Balázs Réti

LE CANAL DE SUEZ DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Résumé

Durant la Seconde Guerre mondiale, le canal de Suez n’a pas pu remplir le rôle qui 
était initialement prévu : il n’a pas pu être le passage le plus court pour la flotte navale 
principale britannique en route vers l’Extrême-Orient. En revanche, il a joué un rôle essen-
tiel dans l’approvisionnement des forces britanniques qui combattaient au Proche-Orient. 
À ce titre, son rôle fut beaucoup plus important que durant la conflagration mondiale 
précédente dans laquelle il n’a approvisionné qu’un théâtre d’opérations de moindre 
importance pour la Grande-Bretagne. Mais à partir de 1940, la Méditerranée est devenue 
le premier champ de bataille de l’Empire britannique et le canal de Suez fut désormais 
indispensable pour ses succès militaires : les troupes et le ravitaillement transportés sur le 
canal avaient une importance primordiale dans les combats menés en Afrique du Nord et 
en Italie. Les déploiements de sous-marins et les raids aériens germano-italiens effectués 
avec des forces insuffisantes n’ont pas été en mesure d’empêcher que le Canal de Suez 
remplisse son rôle dans le ravitaillement des Britanniques. Durant la guerre mondiale, le 
Royaume-Uni a su défendre l’artère de Suez de l’Empire britannique. Les efforts de Hitler 
et de Mussolini pour prendre le canal et tout le Proche-Orient avec ont échoué en raison 
de la résistance tenace des Anglais. Il a fallu attendre 1943 et l’effondrement de l’Italie 
pour que le canal de Suez puisse remplir le rôle initialement prévu par le commandement 
britannique : dès lors, les caravanes de navires parties de la Grande-Bretagne vers l’Inde 
et l’Extrême-Orient ont pu, de nouveau, utiliser librement la route la plus courte, ce qui a 
grandement facilité la victoire finale des alliés.

Балаж Реми

СУЭЦКИЙ КАНАЛ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Резюме

Во время Второй Мировой Войны Суэцкий канал не мог справиться с пер-
воначально предназначенной ему ролью самого короткого транспортировочного 
пути, по которому можно было доставить британскую военную флотилию на 
Дальний Восток. Вместо этого он оказался жизненноважным снабжающим путём 
флотилии британских военных сил, воюющих на Ближнем Востоке. В таком качес-
тве канал играл наиболее важную роль, чем во время предыдущего мирового 
пожара. В Первой Мировой Войне канал служил многоранговым поставщиком для 
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Великобритании, однако начиная с 1940-ого года фронт Средиземноморского реги-
она стал номером один для Британской империи. Суэцкий канал стал незаменим 
в британских успехах, через него осуществлялись поставки новобранцев и он 
приобрёл решающую военную значимость в сражениях в Северной Африке и 
Италии. Роли Суэцкого канала по обеспечению военного пополнения не могли 
препятствовать недостаточно сильные немецко-итальянские воздушные военные 
нападения и атаки подводных лодок. В мировой войне Объединенное Королевство 
с успехом защитило суэцкую артерию Британской Империи, и это стойкое британ-
ское противостояние приостановила стремление Гитлера и Муссолини захватить 
канал и, посредством этого, весь Ближний Восток. После провала Италии только 
с 1943-ого года Суэцкий канал смог играть ту роль, которую предназначало ей 
британское военное руководство до войны. Начиная с этого времени караваны 
кораблей направляющиеся из родины в Индию и на Дальний Восток снова могли 
свободно использовать этот кратчайший путь, в большой степени помогая тем 
самым окончательной победе власти союзников.
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