
Hadjárati kitüntetések

Spanyol Kereszt
(Spanienkreuz)

A Spanyol Keresztet 1939. április 14-én alapították. Ezzel az impozáns kereszttel tüntették ki a Wehrmacht és a Luftwaffe 
katonáit, akik a Condor Légióban1  szolgálva vettek részt a spanyol polgárháborúban (1936. július–1939. március) Francisco 
Franco tábornok2  oldalán. A Condor Légió javarészt önkéntesekből állt, az összesen mintegy 20.000 fős létszám tekintélyes 
részét a Luftwaffe fiatal pilótái és földi kiszolgáló személyzete adta, többek között ezért került a keresztre a Luftwaffe jelké-
peként használt nyitott szárnyú sas. A kitüntetés bronz, ezüst, arany, illetve briliánsokkal ékesített arany fokozatban létezett. 
A Bronz– és az Ezüst Spanyol Keresztnek kardokkal ékesített és kard nélküli változata is volt, az arany fokozat azonban 
kizárólag kardokkal ékesített formában került kibocsátásra.

Elnyerési feltételek:

Minimum három hónap szolgálat a szárazföldi csapatoknál, a haditengerészetnél, vagy a légierőnél. A kiegészítő csapatok 
és a Luftwaffe tábori egységei, valamint az egészségügyi alakulatok a bronz fokozat kard nélküli, illetve az ezüst fokozat 
kard nélküli változatát érdemelhették ki, míg 
a kardos változatot minden esetben harcban 
való részvételért, ütközetben tanúsított bátor 
magatartásért ítélték oda. Az előírások szerint a 
Spanyol Keresztet az egyenruha (zubbony) jobb 
zsebének középvonalában kellett viselni.

Eddig ismert adományozási tételek:

Bronz fokozat kardok nélkül: 7.869 adományozás
Ezüst fokozat kardok nélkül: 327 adományozás
Bronz fokozat kardokkal: 8.462 adományozás
Ezüst fokozat kardokkal: 8.304 adományozás
Arany fokozat: 1.126 adományozás
Briliánsokkal ékesített arany fokozat: 27 (+1) 
adományozás

A kitüntetés egy máltai kereszt, amely úgy a 
kardos, mint a kard nélküli változat esetében 
két fő részből: egy kereszt alapból és a hozzá rögzített kerek lemezből kialakított medalionból áll. A keresztszárak és a lemez 
belső felülete egyaránt érdesített kivitelű. A kitüntetés gyártása során a felhasznált fémek változóak lehettek, de elsősorban 
tombak, bronz, illetve 800, 835 és 900‰ finomságú ezüst, ezüstözött bronz, továbbá az arany változatnál aranyozott ezüst 
kivitelű fémeket használtak. A kereszt rögzítése tűs rendszerű volt, de létezett csavaros rögzítéssel is. Természetesen, mint sz-
inte minden más német kitüntetést, a Spanyol Keresztet is több ismert, és néhány ez idáig ismeretlen gyártó állította elő, ezért 
számos gyártóspecifikus különbség figyelhető meg a kereszt formai kialakításában, illetve a rögzítés módjában.
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1 A Condor Légió egy német fegyveres alakulat, amely a német Légierő (Luftwaffe) és a Hadsereg (Heer) önkénteseiből állt 1936 júliusától 1939 
márciusáig. A Condor Légió a terrorbombázás hatékony módszerét fejlesztette ki, amelyet a második világháború idején rendszeresen használtak.  
Hugo Sperrle tábornok irányította a légierő egységeit, Wilhelm Ritter von Thoma tábornok pedig a szárazföldi fegyveres osztagokat. 
2  Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo de Andrade (Ferrol, 1892–Madrid, 1975) röviden Francisco 
Franco, spanyol falangista tábornok, a Movimiento Nacional, majd győzelme után Spanyolország Caudillo-ja, Vezére volt.



Bronz Spanyol Kereszt kardok nélkül

A bemutatott Spanyol Kereszt egy Juncker gyártmányú, L/12 kóddal ellátott példány, amely 1941 végétől került ki a cégtől, 
és létezett belőle megegyező formai kialakítású, de jelzetlen típus is. A Spanyol Keresztek közül ez az egyik legmarkánsabb, 
legjellegzetesebb változat. A cég minimum három ismert, és valószínűsíthetően több, még ismeretlen verőtővel dolgozott a 
kereszt gyártása során, ennek jelei megfigyelhetőek: ilyenek a jellegzetes, a keresztszárak tövében lévő eltérő hibák, vagy a me-
dalionon, a szvasztika egyik szárának a csúcsánál egy ellentétes háromszög alakú túlnyúlás, amely jellegzetes, ún. „homokóra” 
megjelenést adott a darabnak. 

Ez a hiba a medalion felhelyezésének módjától függően kerülhetett a keresztalapra az óramutató 3, 6, 9, illetve 12 órai ál-
lásának megfelelően. A darab másik jellegzetessége, hogy a keresztszárak közé helyezett sasok nem külön kerültek felforrasz-
tásra, hanem a kereszt alappal egy veretűek, így három ponton érintkeznek azzal, kidolgozásuk mind a tollazat mintázatát, 
mind a lábakat tekintve részletgazdagnak mondható. A kereszt tombakból vert, vastag, rendkívül plasztikus megjelenésű, 
domborúan ívelt. A kereszt szárainak belső felülete, valamint a szvasztika alapja és belső gyűrűk között lévő sáv domború, 
felülete érdesített. A kereszt hátoldala teljesen sima, homorú felületű, a középrész alsó harmadában beütött L/12 gyártókóddal. 
Rögzítése forrasztott tűs rendszerű; zsanéron elforduló, hosszúkás, középen kiszélesedő vastag lemez tűvel, valamint íves C 
betűt formáló akasztóhoroggal.

Gyártó: C. E. Juncker
Gyártókód: L/12
A kereszt anyaga: tombak
A zsanér, tű, akasztó anyaga: bronz
Tömeg: 26,1 g
Méret: 55 mm×55 mm, vastagság: 1,5 mm
Jellegzetesség: A keresztszárak közötti sasok a keresztalappal egybe vertek
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Bronz Spanyol Kereszt kardokkal

A kereszt a Juncker cég gyártmánya, L/12 kóddal, ez a típus is 1941 végétől került forgalomba, és szintén a jelzetlen változattal 
párhuzamosan adományozták. A kereszt minden eleme teljesen eltér a korábban bemutatott, kardok nélküli változattól. Igen 
plasztikusan kidolgozott példány. A medalion a kardok nélküli változatétól teljesen különböző szerszámmal készült, enyhén 
túl is nyúlik a kereszt alapon. Általában elmondható, hogy a Juncker cég által gyártott típusokon jól megfigyelhetőek a válto-
zatos kivitelű középrészek. 

A két keresztbe fektetett kard egybe vert a keresztalappal, a markolatnál és a keresztvasnál a 
mintázat kiemelkedően domború és részletesen kidolgozott. A keresztszárak közé a sasok utólag 
kerültek beforrasztásra, ennek nyomai minden ilyen példányon szembetűnőek, mert csak két 
ponton érintkeznek a keresztalappal. Ennél a példánynál a gyártás során a 2 és a 4 óránál lévő 
sast eltérő magasságban, rosszul forrasztották a helyére. A felhelyezett sasok tollazatának min-
tája, valamint a lábak a karmokkal részletgazdagon kidolgozottak, a karmok között a szvasztika 
szára nem kivágott. 
A bemutatott darab vastag tombakból vert, domború kivitel, a keresztszárak és a medalion 
alapja érdesített felületű. A kereszt hátoldala teljesen sima, enyhén homorú, ívelt felületű, a 
középészen a gyártókód (L/12) beütésével. Rögzítése forrasztott tűs rendszerű, ugyanazzal a 
megoldással, mint a kardok nélküli változatnál.

Gyártó: C. E. Juncker
Gyártókód: L/12
A kereszt anyaga: tombak
A zsanér, tű, akasztó anyaga: bronz
Tömeg: 26,97 g
Méret: 55 mm×55 mm, vastagság: 1,5 mm
Jellegzetesség: A sasok a keresztszárakhoz külön forrasztott elemek, vastag, részletgazdagon kidolgozott kardmarkolattal.
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