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MARTIN HOFBAUER

VOM KRIEGER ZUM RITTER
Die Professionalisierung der bewaffneten Käm pfer im Mittelalter
(Einzelschriften zur Militärgeschichte, Bd. 48. Begründet vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt.
Rombach, Freiburg i. Br., Berlin, Wien, 2015. 226 o. ISBN: 9783793097709)

Az európai hadtörténeti intézetekben, katonai akadémiákon rendkívül ritka, ha kutatási érdeklődésük kiterjed a középkorra is. E kivételek közé hagyományosan a magyar, román, szlovák intézetek
sorolhatók, ahol – sokszor kimondatlanul – a középkori eseményeknek bizonyos aktuálpolitikai
jelentése van. A nyugati intézetek között eddig középkori témákkal egyedül a Sandhursti akadémián működő Matthew Bennett tevékenységében találkozhattunk, amihez újabb publikációival
Martin Hofbauer csatlakozott a potsdami intézetben a 2013 óta hivatalos nevén „Zentrum für
Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr”-ben (ZMSBw).
Jelen munka arra a feltételezésre épül, hogy a Római birodalom hanyatlása és a frank hadireformok, vagyis hozzávetőlegesen 400 és 800 között a professzionális hadszervezet és hadikultúra lehanyatlott. Ha az időszak elejét és végét politikai eseményekkel akarnánk érzékeltetni, akkor 410-ben
Róma elfoglalását és kifosztását, majd 997–1000 között III. Ottó császár második itáliai hadjáratát
említhetnénk, amihez igazodva Hofbauer könyve tárgyát is az 500 és 1000 közötti időszak képezi. Alaptézise, hogy az évszázadokon át tartó arab (szaracén), normann és magyar kalandozások,
fegyveres betörések fokozatosan vezettek a frankok hadszervezeti reformjaihoz és hadszervezetük
megújulásához. Már a témaválasztás is jelzi, hogy látókörén tudatosan kívül maradt a keleti-római,
a Bizánci birodalom, ahol a római hadszervezet sok tekintetben folyamatosan továbbélt. 1 Hasonlóképpen az angliai hadügy tárgyalása is a szerző látókörén kívül marad.
A korszakok, események bemutatása közben élénken reagál a történeti vitákra, s számos mítoszt
rombol le, illetve az egyébként jól ismert események értékelését korrigálja. 732 októberében az
arabok felett aratott poitiers-i győzelmet hajlamosak vagyunk korszakteremtőnek tekinteni, noha az
arabok azt követően foglalták el Arles-t és Avignont, rabolták ki Lyont és birtokolták egy negyedszázadig Narbonne-t. Arról nem is beszélve, hogy a IX. században kirabolják Rómát és elfoglalják
hírhedt bázisukat, Fraxinetumot, majd a X. században már a magyarokkal egy időben fosztogatnak
Észak-Itáliában, eljutnak Sankt Gallen környékére, nem kis zavart okozva a „barbároknak” tulajdonított pusztítások azonosításában, etnikumhoz kötésében. Érdekes módon az arabok katonai hatásával nem igen foglalkozik, pedig nyilván hispániai vonatkozásban megtehette volna.
Hasonlóképpen revideálja a Lynn T. White Jr.-ra visszamenő tézist a kengyel Karoling-kori
forradalmi jelentőségű „adaptációjáról”, s annak a nehézfegyverzetű lovas harcmodorral való közvetlen kapcsolatáról. Mint annyi minden technikai újításról, erről is bebizonyosodott, hogy nem
„forradalmi” módon, hanem fokozatosan terjedt el a VIII. századtól kezdve, s bizony, még a Karoling
kori lovas ábrázolások egy részén sem lehet bármiféle nyomát felfedezni.
Hasonlóképpen részletesen foglalkozik a VIII. századi lovassági forradalom tézisével, miszerint már 732-ben a döntő fordulatot a lovasság csatadöntő elemmé válása idézte elő. A kérdéssel

1
Lásd magyarul legutóbb Boldog Zoltán írását a bizánci logisztikáról: A középkori bizánci hadseregellátás.
In: „A hadtáp volt maga a fegyver”. Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről.
Szerk. Pósán László – Veszprémy László. Budapest, 2013. 19–44. o.
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függ össze egy sajátos intézmény, a leginkább hadiszemlének tekinthető „Marzfeld” intézményének
nyomon követése. Jól érzékelteti az utóbbi évtizedek kutatásának eredményeit, ami egyre inkább
a gyalogság változatlan fontosságára hívja fel a ﬁgyelmet.
Az arabokkal szemben a normann rabló hadjáratoknak nagyobb teret szentel, melyeket a kezdetektől, 793-tól (pontosabban 789-től) követ nyomon. Meglepő, hogy a normannok esetében az
idegen földön való telelésnek, 843-tól, más vélemény szerint 851-től milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak, miközben ez a jelenség a magyarok esetében már a kalandozó hadjáratok legelejétől
megﬁgyelhető.
A magyar olvasó ﬁgyelmét azért is megérdemli a könyv, mert a legrészletesebben a magyar
hadjáratokkal foglalkozik (115–177. o.). Megtudjuk, hogy a fegyveres megjelenésükre vonatkozó
legkorábbi időpontot Heinrich Koller gyanúsnak találta, amiben számos hazai történész is követte.
A 907. évi pozsonyi csata lokalizálásban elfogadja a hagyományos pozsonyi helyszínt, s a különvéleményekre csak Martin Eggerst említi meg. A 2007-es jubileumi megemlékezés osztrák, szlovák
és magyar kiadványairól szemmel láthatóan nincsen tudomása, 2 miközben Aventinus forrásértékét
sem tisztázza. Figyelemre méltó, hogy 998-ban, a nyugati szakirodalom nagy részével megegyezően, számol egy felderítő észak-itáliai hadjárattal, ami a hazai szakirodalomban meglepő módon
feledésbe merült. Hasonlóképpen említést érdemel a magyarokkal 926-ban, más vélemény szerint
már 924-ben megkötött német földi fegyverszünet, valamint az ehhez kapcsolódó várépítési „program” és az „agrari milites” kérdésnek tárgyalása. Részletesen mutatja be a katonai reformok megvalósulását a merseburgi csata kapcsán, s kiemeli, hogy a nehéz fegyverzet javára bekövetkezett
arányeltolódás ott már éreztette hatását. Érdekes, hogy a fegyvernemek közötti arányok kérdésével
itt nem foglalkozik, sőt biztosnak veszi, hogy a szlávok elleni 928–929-es hadjáratok már az újítások főpróbájának tekinthetők. A 933. évi események részletes tárgyalása azonban furcsa módon
háttérbe szorítja a 954. és 955. évi eseményeket, aminek hiányára nem is nagyon kapunk választ.
A kötet erényei közé tartozik, hogy kis terjedelemben világos, eligazító áttekintést tudott nyújtani a magyar terminológia szerinti kora-középkori hadügy jó néhány aspektusáról. Hátránya azonban, hogy a komplex, az európai „feudalizmus” létrejöttének általa is tárgyalt alapkérdéseit nem
tudta kellő mélységben körüljárni. Az már csak egy apróság, hogy a címlapon szereplő, közismert
leideni ótestamentumi harci jelenet képaláírása félrevezető: „Mittelalterliche Buchmalerei. Quelle
unbekannt”. A kötet ugyanakkor szemléletesen igazolja, hogy a történelem, így a hadtörténelem is
egységes folyamat, melyből nem lehet kihagyni az időben látszólag távol eső, de valójában mindmáig velünk élő középkori fejleményeket. A szerző – kritikus és óvatos tárgyalási módja mellett
is – végeredményében ahhoz a történetírói iskolához csatlakozott, amelyik szerint a német hadireformok kiprovokálásában és megvalósulásában döntő szerepet játszottak a magyar kalandozások.
Ebben a vonatkozásban nem igazán mutatta be birodalmi perspektívában a korabeli hadügyi változásokat, ami annak egyoldalú beállítását árnyalta volna. Szerettük volna mindig azt hinni, hogy
a magyar kalandozások önmagukban rendítették meg a nyugati területeket, ám a valóság ennél
sokkal bonyolultabb volt, s a bemutatott egy-tényezős magyarázat ugyan ránk nézve hízelgő, de az
újabb szakirodalom ismeretében nem egészen meggyőző.
Veszprémy László

2
Torma Béla Gyula: Das Kriegswesen der Ungarn im Spiegel der Schlacht bei Pressburg im Jahre 907.
In: Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende. Die Vorträge des 27.
Symposiums des Niederösterreichischen Instituts für Landeskunde, Hainburg, 3. bis 6. Juli 2007. Hg. Roman
Zehetmayer. St. Pölten, 2008. 169–193. o.; Veszprémy László: Eine wechselvolle Rezeptionsgeschichte. Die
Pressburger Schlacht aus Sicht der Ungarn. In: Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelalterliche Niederösterreich. Hg. Roman Zehetmayer. St. Pölten, 2007. 99–103., 187–192. o.
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JOHN HALDON

THE BYZANTINE WARS
Battles and Campaigns of the Byzantine Era
(The History Press, Stroud, 2013. 235 o. ISBN: 9780752496528)

A bizánci történelem ismert angol kutatójának ezúttal nyomtatott és e-book formátumban is
megjelent munkája valahol félúton helyezkedik el a szakkönyv és az ismeretterjesztő irodalom
között. A bizánci hadtörténet iránt érdeklődő olvasók haszonnal forgathatják, de a téma kutatói
számára is hasznos lehet. Tulajdonképpen a szerző Warfare, State and society… monográﬁája kiegészítő kötetének lehet tekinteni. Érdekes, hogy voltaképpen ugyanazon témát három külön műben
dolgozta fel: az említett mű a szakmának készült monográﬁa, a Byzantium at War viszont inkább
az ismeretterjesztő jellegű összefoglalása a bizánciak háborús tapasztalatainak, katonák és civilek
szemszögéből. Azonban egy rész hiányzott mindkettőből: az ütközetek részletesebb leírása, márpedig komoly olvasóközönsége van ezek leírásának is. A mostani kötet az ő érdeklődésüket elégíti ki
olvasmányos formában.
A bevezetést követően a bizánci háborúk földrajzi jellemzőit foglalja össze a szerző: ismerteti
a balkáni és az ázsiai hadszínterek terepviszonyait, a fontos hadiutakat és hegyszorosokat. A második fejezettel kezdődik a bizánci hadtörténet eseményeinek kronologikus (de nem túl részletes)
bemutatása. Justinianus császár hódító háborúinak ismertetése a stratégiai és taktikai jellemzők
és hadrendek leírásával indul, majd a korszak hadművészetét leginkább jellemző hadiesemények
következnek. Először a perzsák elleni darai csata kerül sorra, aztán a nyugati hódító hadjáratok, az
itáliai gótok ellen vívott Tadinae-menti, majd a frankok elleni volturnusi győzelem. Haldon mindegyik esetben kiemeli az íjászok szerepét és azt, hogy a korszak bizánci seregei gyakran különböző
népek csapataiból álltak, ezek jól vezetett és fegyelmezett erők voltak, ami nagy szerepet játszott
Belisarius és Narses győzelmeiben.
A következő fejezet a Justinianus utáni időszakot tárgyalja, az iszlám hódításokkal bezárólag.
Először a taktikai és stratégiai változásokat ismerteti a szerző, majd egy rövid összefoglalót ad
a várvívás jellemző módszereiről. Ez a rész az egész bizánci időszak ostromművészetét foglalja
össze, kitekintve a vonatkozó értekezésekre, az ostromgépek különböző típusaira. Ismét a perzsa
hadszíntérrel kezdődik az események bemutatása, a perzsák elleni solachoni csatával (586) – érdemes megjegyezni, hogy a felhasznált forrásanyag (Theophylaktos Simokattes) már magyarul is
olvasható Olajos Teréz fordításában. Kár, hogy Herakleios perzsa háborúira nem sok szót veszteget,
de a következő rész, az iszlám terjeszkedés jellemzése jól összefoglalja a birodalom VII. századi
problémáit, amelyek az arabok sikereit lehetővé tették. A szíriai vereségeket a jabiyai és a yarmuki
csatákkal (636) szemlélteti – utóbbinál rámutat, hogy elkülönült összecsapások sorozatáról volt
szó, nem egyetlen nagy ütközetről –, majd kitér a következményekre, a birodalom stratégiájának
átalakulására azután, hogy az iszlám hódítással szemben tartós védelembe szorultak (megint csak
fontos megjegyezni, hogy John Haldon már korábban egy monográﬁát szentelt a VII. századi átalakulásnak, tehát a téma részletesebb bizánci vonatkozású kibontása ott található).
A VIII–IX. század a „sötét kor,” a bolgár és arab támadások elleni védekezés időszaka. A fejezet
élén itt is a stratégiai helyzet bemutatása áll, amit a taktikai szervezet leírása követ. Ezután a menetbiztosítás módjának bemutatásával tér rá a korszak egyik legsúlyosabb vereségére, a pliszkai csatára
(811), majd Krum kán újabb, versinikiai győzelmével (813) folytatja. Bizánc a keleti határokon sem
volt túl sikeres a kalifák hatalmával szemben, mint az anzeni csata (838) mutatja. A IX. század második felében azonban már sikeresebbek lettek a bizánciak, mint az a „Püspökréten” (863) és Bathys
Ryaxnál (878) kiderült. A birodalom hadereje azonban még messze nem volt a csúcson, amint
a bolgárok elleni achelosi vereség (917) is bizonyít.
Az ötödik fejezetben a X. századra, a visszahódítás időszakának csatáira kerít sort a szerző.
Először bemutatja az arab portyák utolsó időszakát, Szaif ad-Daula aleppói emír támadásait, sikeres 956-os rajtaütését Anzitenében. Ezután kezdi csak tárgyalni az offenzív stratégiára való áttérés
következményeit, a taktikai változásokat. A következő ütközetnek már magyar vonatkozása is van:
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a 970-es arkadiiopolisi csata a kalandozások záró fejezete (érdekes, hogy Haldon a lovasíjász taktika szerepét milyen fontosnak tartja kiemelni ebben az ütközetben). Ezt követően a X. századi bizánci hadtörténet talán legrészletesebben tárgyalt eseményei következnek, a 971-es dorostoloni csaták.
Itt a kijevi Szvjatoszlav ellen küzdő bizánci seregek példáján különösen részletesen tudja bemutatni
a hadszervezetet és az alkalmazott taktikákat. A fejezetet II. Basileios háborúinak bemutatása zárja
(a bolgárok elleni hadjáratokra koncentrál).
Az utolsó fejezet a XI. századi összeomlás és a Komnenos-császárok uralkodása alatti talpra
állás időszakát tárgyalja. A stratégiai helyzet ismertetését a taktikai szervezet változásainak bemutatása követi, majd a manzikerti hadjárat leírásával kezdi tárgyalni a korszak eseményeit. Ezt
a zavaros időszakot csatái követik: Kalavryai (1078) és Dyrrachion (1081). Ezután a Komnenosok
reformjait tárgyalja, amit egy újabb magyar vonatkozású csata leírása követ (Zimony, 1167). A fejezet utolsónak bemutatott hadi eseménye Manuel császár myriokephaloni veresége (1176). Ezt követi
a következtetések összefoglalása. Érdekes, hogy a források és szakirodalom összefoglalója egyben
tárgyalja az eseményekre vonatkozó írott forrásokat és a vonatkozó, válogatott irodalmat, a szövegben ugyanis nincsenek külön jegyzetek.
Ez a nem túl terjedelmes kötet igazán ﬁgyelemre méltó, erénye, hogy a csaták között győzelmeket és vereségeket egyaránt bemutat. A köztörténetre nem sok szót veszteget, azt máshol is megtalálhatja az olvasó, viszont rejtély, hogy Herakleios háborúira miért nem tért ki részletesebben.
Több térkép (jó hogy a csatákat bemutató vázlatok általában több fázisra bontva mutatják be a harc
menetét), illetve színes és fekete-fehér képek teszik élvezetesebbé a munkát, amelyet talán itthon is
érdemes lenne kiadni magyar vonatkozásai és hasznos ismeretterjesztő volta miatt.
Tősér Márton

DAVID NICOLLE

MANZIKERT, 1071. THE BREAKING OF BYZANTIUM
(Osprey, London, 2013. 96 o. ISBN: 978 1 78096 503 1)

A „bizánci Mohács” magyar nyelvű irodalma nem túl gazdag: jóformán G. Regan Döntő csaták-beli leírása az egyetlen részletes ismertető, legutóbb pedig B. Szabó János is kitért rá a Háborúban Bizánccal című könyvében. Az angolszász szakirodalom az utóbbi időben viszont jócskán
nekiveselkedett a bizánci témáknak (a franciák – Laurent, Cahen, Cheynet – pedig már korábban
is foglalkoztak vele), így ez az ismeretterjesztő munka komoly háttéranyagra támaszkodhatott. Az
Osprey kiadványait ismerők tudják, mire számíthatnak: színes és fekete-fehér képekkel, térképekkel
ellátott összefoglaló írásra a témáról, melyet főleg a vonatkozó másodlagos irodalom felhasználásával írtak meg. David Nicolle régóta kutatja a keresztes időszak hadtörténetét, ami egy alapos
munkát eredményezett.
A mű az előzmények ismertetésével indul, röviden kitér a bizánci és muszlim határvidék etnikai-vallási sokszínűségére, majd a bizánci hatalom újraéledését veszi sorra. Ez a rész meglehetősen
általános, és keveset tudunk meg belőle a témára vonatkozóan, lényegében a határvidék, a vallási
feszültségek bemutatását kapjuk a bizánciak és az eretneknek tartott örmények között. Megállapítja, hogy a XI. századi terjeszkedés a Van-tó vidékén ugyan stratégiailag helyes döntés volt, de
az új keleti határok nem váltak biztonságosabbá, mint az később kiderült. Ezután a szeldzsukok
felemelkedését kezdi tárgyalni, a bizánciakhoz képest jóval részletesebben, kitérve nomád életmódjukra, az iszlám elterjedésére, majd a Szeldzsuk-dinasztia felemelkedésére. Türkmen követőik élén,
népmozgásukra támaszkodva előbb a Gaznavidák, majd régi riválisuk, az oguz jabgu legyőzésével
létrehozták saját birodalmukat. A türkmenek és a dinasztia érdekei nem teljesen estek egybe, mivel utóbbiak fennhatósága elég laza volt, így jelentős nomád csoportok költöztek Azerbajdzsánba,
ahol viszonylag függetlenül élhették nomád életüket és az iszlám nevében indíthattak portyákat
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a szomszédos népek ellen. Azt is helyesen hangsúlyozza, hogy a szeldzsukok számára komoly
előnyt jelentett, hogy a nomád török és az iszlám háborús hagyományokat kombinálták birodalmukban. Ezután 1067-el kezdi az eseményeket, Romanos Diogenes trónra jutásával, kihagyva
a korábbi török támadások előző két évtizedét (a térképekkel és a kronológiával némileg pótolja).
A császár két eredménytelen keleti hadjáratának (1068, 1069) rövid ismertetése során jól jellemzi
a bizánci seregek ellátási problémáit, a szeldzsuk vezérek önálló portyáit, azt, hogy a keleti területek
milyen kritikus állapotban voltak már ebben az időszakban, de az is igaz, hogy kitűnik: a szultán,
Alp Arszlán kevéssé volt érdekelt a Bizánc elleni háborúban, mivel birodalmának e nélkül is volt
elég problémája. A fejezet tartalmaz néhány hibát, például helytelenül kapcsolja össze a Hétfolyó
vidékét a szeldzsukokkal, amely inkább a karahánidák történetében játszott komoly szerepet, illetve
a könyvben később is kissé hanyagolja a bizánci fél részletezését a muszlim oldalhoz képest. „Ospreyszokás” szerint ezután kapott helyet az események kronológiai összefoglalója –talán célszerűbb lett
volna ezt a mű elejére vagy a végére beilleszteni.
A továbbiakban a szembenálló ellenfelek rövid ismertetése következik, előbb a bizánciak (jellemző módon leginkább a csata utáni tevékenységük a hangsúlyos: milyen trónviszályokban, lázadásokban vettek részt), majd a szeldzsukok oldalán, Alp Arszlánnal kezdve. A következő fejezet
a szemben álló erőket tárgyalja. Először a bizánci hadszervezetet mutatja be, sajnos nem hibák
nélkül: gyalogsági bandon nem volt, csak lovas, a létszámadatokkal pedig elég óvatosan kell bánni,
nem feltétlenül hitelesek. A civil és katonai pártok viszálykodásának jelentőségét viszont a szakirodalom jogosan véli túlhangsúlyozottnak. Röviden bemutatja a XI. századi határvédelem szerkezetét,
azt, hogy valójában csak egy vékony erődvonal védte a keleti tartományokat, melyeket centralizált
zsoldoscsapatoknak kellett volna kisegíteni (megérte volna kitérni a korábbi thema-szervezettel
való összehasonlításra, de ennek a régi defenzív szervezetnek fokozatos eltűnésére, ami Anatólia védtelenül maradásának fő oka volt, nem tér ki egy szóval sem). Figyelemre méltó viszont az
a megállapítása, hogy a bizánci parancsnokok könnyebben tudtak kisebb erőket irányítani ebben az
időszakban, és hogy a manzikerti vereségben a morál és a fegyelem hiányosságai is fontos szerepet
játszottak – sajnos részletekbe nem megy, bár egész fejezetnyi terjedelemben lehetne boncolgatni
ezeket a kérdéseket. Nicolle nem Bizánc-kutató, de így is bosszantó, hogy a hagyományos végvidéki
lovasságot stratiotai helyett stradioti-ként említi (nem elírás, az indexben is így szerepel), ez azonban
tudtommal későbbi fogalom, az olaszok használták balkáni eredetű katonaságukra, például Basta
is közülük származott. A szeldzsuk erők összegzése következik ezután, helyesen összefoglalva a
lényeget: törzsi és önkéntes csapatok és hivatásos, gulám egységek kombinációja alkotta a szultán
seregét. Az eredeti türkmen csapatok nomád egységek voltak, saját vezetőik irányítása alatt, melyek
azonban nem voltak mindig megbízhatóak. Irán meghódítása a perzsa-muszlim hagyományok átvételével járt, vagyis állandó zsoldoshaderőt (askar) hoztak létre, lényegében a gaznavida riválisaik
mintájára, kiterjedt ellátó szolgálattal.
A következő fejezet a szemben álló felek terveit hasonlítja össze: IV. Romanos az örmény tartományok fölötti bizánci fennhatóság helyreállítását akarta elérni, hogy elzárja a türkmen portyázók
útját. A vidék azonban már súlyos károkat szenvedett a korábbi török támadások miatt, ezért a sereg
logisztikai szükségletei jókora málha cipelését tették szükségessé. A császár sikeres hadjáratával
saját politikai helyzetét is stabilizálhatta volna a rivális Dukas-családdal szemben. A Van-tó vidéke
volt a fő célpont: Manzikertet vissza kell venni, és még Ahlatot is, hogy elzárják a szeldzsuk támadók útját, s ha lehet, még a legkeletibb Vaspurakan tartományt is vissza kellett szerezni. Az viszont,
hogy csatára is sor kerülhet a szultánnal, aligha volt tervbe véve. Alp Arszlán maga nem tervezett
Bizánc elleni hadjáratot, Észak-Irak és Szíria meghódítására készült, a Fátimidák elleni későbbi
háború felvonulási terület biztosítására. A bizánci végeket dúló türkmenek lényegében önállóan
intézték a maguk háborúját, abba a szultánnak nem volt beleszólása. Viszont a korábbi évek nem
túl eredményes bizánci hadjáratai után aligha gondolta volna sem Alp Arszán, sem vezírje, Nizám
al-Mulk, hogy a császár akciója közben nagyszabású hadjáratra vállalkozik olyan területen, amelyet
a szeldzsukok már sajátjuknak tartottak és számukra is nagy stratégiai fontossága volt.
Nicolle az 1071-es hadjáratot a legterjedelmesebb fejezetben foglalja össze. 1070-ben foglalta el
Manzikertet a szultán, hogy megerősítse a szeldzsuk pozíciókat a térségben, mielőtt Szíriába indulna a fátimidák ellen. Útközben más bizánci erősségeket is bevett, majd miután átkelt az Eufráteszen,
ostrom alá vette Aleppót 1071 elején. IV. Romanos ekkor már megkezdte előkészületeit keleti had-
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járatára, február-márciusban tartott szemlét emberei felett (viszont a Balkánon is csapatokat kellett
hátrahagynia a dél-itáliai normannok, valamint a magyarok fenyegetése miatt). Jókora, soknemzetiségű haderőt gyűjtött össze, a nyugati zsoldosoktól kezdve, a grúzokon át, a keleti nomádokig sokféle nép képviseltette magát, de éppen ezért a pontos létszámok megállapítása lehetetlen, általában
30-40 000-re teszik, leszámítva a kiszolgáló legénységet. Márciusban indult el keletre, miután átkelt
a Boszporuszon, s elkezdte összegyűjteni az anatóliai csapatokat. A felvonulás lassú volt a jókora
málha és az ellátási nehézségek miatt. Végül Sebasteába érve haditanácsot tartottak, hogy mi legyen
a következő lépés: folytassák-e az előrenyomulást az ellenség kezén levő területekre, vagy inkább
a helyi védelem megerősítésével foglalkozzanak. Bár a szultán hollétéről és terveiről nem tudtak semmit, végül a Van-tó vidékére való továbbhaladás mellett döntöttek. Miután elérték Theodosiopolist,
a hadsereg már harci készenlétben haladt tovább, de némely egységeket kikülönített a császár grúz
szövetségeséhez, türkmen zsoldosait pedig visszaküldte a fővárosba, mivel nem bízott meg bennük. Közben Alp Arszlán is értesült a bizánci felvonulásról és április 3-án felhagyott Aleppó ostromával, és sietett visszafelé (az áradásban levő folyókon nem volt könnyű átkelni, sok állat és
málha veszett oda). Serege zömét, mivel igen fáradtak voltak, hazaküldte a szövetséges marvánida
emírség területén, csak 4000 gulámját vitte magával a kurd hegyek felé, ahol Khvoy városánál
gyülekeztette katonáit. Mire a császár ellen indult, 30 000-re növelte – a bizánciakhoz hasonlóan
többnemzetiségű – haderejét. IV. Romanos ugyan tudott arról, hogy a szultán felhagyott Aleppó ostromával, de „futásából” nem következtetett arra, hogy szembe akar szállni vele, legfeljebb védelmi
intézkedésekre számított. Valószínűleg még júliusban is azzal számolt, hogy serege túlerőben lesz
a törökökkel szemben, ha egyáltalán lesz, aki szembe mer szállni vele. Viszont probléma volt, hogy
Theodosiopolis vidéke már aligha láthatott el sokáig egy ekkora haderőt. Két hónapi ellátmányt
kellett összegyűjteni, mert a Van-tó felé még kevesebb élelemre számíthattak a régóta kiélt vidéken.
A sereg egy részét (talán a felét?) előreküldte Ahlat vidékére, hogy takarítsák be a termést, a többivel pedig Manzikerthez vonult. A haderő megosztása később súlyos következményekkel járt. Alp
Arszlán, miután híreket kapott az említett városokból a bizánciak közeledéséről, maga is ide indult
(Nicolle szerint a tó északi partján), de előbb felmentő csapatokat küldött Ahlathoz.
A bizánciak augusztus 23-i veresége Ahlat mellett komoly befolyással volt a későbbi eseményekre: az ide küldött seregrész, bár veterán parancsnokok vezették (Ioannes Tarchaniotes és Roussel
de Bailleul), hamar megfutamodott és Mush városába menekült. Ezzel azonban dél, majd nyugat
felé kerültek, jócskán eltávolodva a császártól, akinek sejtelme sem volt csapatai hollétéről. Lehet, hogy kénytelenségből (a szultán seregének közeledése és saját katonáik szétszóródása miatt)
tettek így, de az, hogy a haderő jelentős részét ezzel kivonták a további harcból, később az árulás
gyanúját vetette föl. IV. Romanos ezen a napon megadásra bírta Manzikertet, de a délre küldött
csoporttól semmilyen hírt sem kapott, és még mindig nem észlelte a törökök közeledését (látható,
hogy ezen a hadjáraton mennyire kevés információval rendelkeztek a bizánciak). Másnap a szultán
értesült a város elvesztéséről (talán Ahlatban), sietve indult észak felé. Rövidesen jelentették, hogy
a takarmányt gyűjtő katonákat török támadás érte, erre Nikephoros Bryennios magistrost küldték
ki védelmükre egy kisebb csapattal. Hamar kiderült, hogy ezek nem türkmen nomádok, akik hamar megfutamodnának, sőt, mivel kezdték bekeríteni a bizánci csapatot, a parancsnok erősítést kért
a császártól. Nikephoros Basilakes dux örmény különítményével felmentette ugyan Bryenniost, de
miután meggondolatlanul üldözőbe vette a törököket, kelepcébe futott és fogságba esett. Bryennios
ezután már az egész balszárnyat vitte magával a harcba, de mivel túlerejű szeldzsuk erőbe ütközött,
sebesülten kellett visszahúzódnia a császárhoz. IV. Romanos ekkor már belátta, hogy komoly csatára van kilátás, az ahlati menetről egyelőre le kell tennie. Hadrendben vonult előre a teljes sereggel
késő délutánig, de a törökök visszahúzódtak előle, így visszatért megerődített táborába. Augusztus
25-én követváltásra került sor, de semmilyen eredmény sem született; a bizánci uralkodó megalázó
módon fogadta a küldöttet. Az erőviszonyok nem voltak kimondottan kedvezőek egyik fél számára
sem, bár a bizánciak talán valamelyest létszámfölényben voltak.
Augusztus 26-án pénteken került sor végül a csatára. A bizánciak szokott kétvonalas hadrendjükben indultak a szeldzsukok felé, akik félhold alakban álltak föl és lassan hátrálni kezdtek,
hátrább, délre vagy délnyugatra lesbe állított csapataik felé. A császár serege nyilván közelharcra
akarta szorítani ellenfeleit, a törökök viszont hátrálva akarták nyilazással fellazítani a hadrendet,
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hogy aztán adódó alkalommal támadásba menjenek át. Ez ment délutánig, amikor IV. Romanos
emberei elérték a szultán táborát, vagy inkább előretolt parancsnoki pozícióját – Nicolle alighanem
joggal véli úgy, hogy az valójában távolabb volt, a hegyek lábánál. A bizánci hadrend ekkor már
kezdett széthúzódni az egyenetlen terepen, és a folytonos csatározásokban elszenvedett veszteségek
bosszantották a császárt. Megállást parancsolt a seregnek, és a két nappal korábbihoz hasonlóan elrendelte a visszavonulást a táborba. Ez ésszerű döntés volt, hiszen a további előrenyomulásnak nem
sok értelme lett volna a közeledő este miatt, és az emberek túlerőltetése sem volt kívánatos. Viszont
a csapatok számára már kevésbé volt egyértelműen kedvező a döntése, főleg a harc zömét viselő és
a centrumtól kissé eltávolodott szárnyakon. Hamarosan zavar tört ki, mivel többen is úgy vélték,
hogy a császár elesett a harcban. Alp Arszlán gyorsan rájött, hogy most érkezett el a kedvező pillanat,
íj helyett kardot és buzogányt ragadott, ezzel jelezve, hogy közelharcba fog kezdeni és támadásra indult. A harcban először a bizánciak jobbszárnya futott meg, ráadásul a második vonal is sietve velük
tartott (Nicolle keveset foglalkozik ennek parancsnoka, Andronikos Dukas szerepével, pedig a császár ellenségének árulása volt a döntő a csata kimenetelében). A Romanos mellett maradt csapatokat
körülvették a törökök, és rövidesen megfutamították a balszárnyat is. A császár hamarosan magára
maradt, lényegében csak kíséretével küzdött tovább, míg sebesülten fogságba nem esett (Nicolle
viszonylag hosszan tárgyalja ennek különböző leírásait, kevesebb anekdota-szerű történet is elég
lett volna). A menekülő bizánci csapatok zöme viszonylag kevés veszteséget szenvedett (függetlenül
a bizánci és muszlim források adataitól), nagyobbakat inkább Manzikert falai előtt. A harcban résztvevők 5-10%-a eshetett el, viszont a teljes létszámnak akár 20%-a is fogságba kerülhetett.
A következő részben megint bőbeszédűen tárgyalja a szerző a császár fogságának történetét,
majd a következményeknél röviden kitér IV. Romanos bukására, miután a szultán szabadon engedte,
majd Alp Arszlán halálára (ahhoz képest, hogy máshol milyen szívesen kitért különböző muszlim
krónikások történeteire, itt meglehetősen szűkszavú, pedig ezt az eseményt a források részletesen
tárgyalják). A bizánci Anatólia elvesztésének csak egy fél oldalt szentelt.
A szöveg gyakran túlságosan bőven merít a muszlim forrásokból a bizánciak hátrányára, és
bosszantó hibák is előfordulnak benne (például III. Romanos állítólagos fátimida fogságba esését
– 71. o. – nem tudom, mire alapozza). Erénye viszont, hogy a közhiedelemtől eltérően, bár fordulópontnak tartja a csatát, nem önmagában döntő katonai katasztrófaként mutatja be, nem egy tipikus
nomád győzelemnek tartja, és hangsúlyozza az ahlati csata fontosságát. A térképek (melyek nem
tökéletes topográﬁai pontossággal készültek, a 17. oldali jócskán túlzsúfoltra sikeredett, viszont a
csatáéi jól mutatják a harc térbeli elnyúlását, ami miatt általában nem is lehet egyetlen vázlatban
bemutatni a manzikerti csatát) és a kronológia adatai gyakran helyettesítik – bár nem hibák nélkül – a szövegből hiányzó események ismertetését. A török népvándorlás okaira nem tér ki, pedig
felhasználhatta volna például Ellenblum 2012-es The Collapse of the Eastern Mediterranean című
munkáját. A képanyagból nem tudunk meg semmit a szemben álló felek fegyverzetéről, viseletéről.
Sajnálatos, hogy csak Christa Hook csatajelenetein láthatjuk az ellenfelek felszerelését. Az index
nem sikerült túl jól, a bizánci oldal fontos terminusai (például strategos, thema), vagy az egyedüli
szemtanú krónikás Attaleiates neve nem szerepel benne.
Ismeretterjesztő irodalomként látványos, bőséges képanyaga, térképei és olvasmányossága miatt jól használható a kötet. Pár éve a Delta Vision kiadó megjelentetett magyarul is néhányat az
Osprey kiadványaiból – talán erre a témára is sor kerül majd.
Tősér Márton
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KRUPPA TAMÁS

A KERESZT, A SAS ÉS A SÁRKÁNYFOG
Kelet-közép-európai törökellenes ligatervek és küzdelmek a Báthory-korszakban
(1578–1597)
(Collectanea Vaticana Hungariae Classis II., Tom. 5. Budapest–Róma, 2014.
ISBN: 978 963 308 208 9)

Ha elfogadjuk azt, hogy a kora újkorra vonatkozó történeti munkák között (is) van egy úgynevezett akadémikus (szándékosan nem használom az akadémiai kifejezést, mivel nem kötődik kifejezetten az MTA-hoz) kötet-írói szemlélet, melynek jellemzője például, hogy egy viszonylag szűk
célt jelöl ki, abban minden forrás feldolgozására törekszik a teljesség igényével, általában nagy
terjedelmű köteteket produkál, s ezáltal kissé „nehezen fogyasztható” a feltételezett átlagérdeklődő
számára, akkor azt lehet mondani, hogy Kruppa Tamás e műfaj komoly, mondhatni „csúcstermékét”
készítette el.
A cím hosszú, a témát teljesen lehatárolja, a kötet hozzávetőleg 520 oldal, a borító egyszerű,
a sorozat stílusába illeszkedik, a főszöveget forrás-, rövidítés- és irodalomjegyzék, index, angol
nyelvű összefoglaló és ugyanerre a nyelvre lefordított címlap és tartalomjegyzék, valamint hozzávetőleg 730 lábjegyzet egészíti ki.
A kötet szerkezete átlátható és világos, a Preludium című bevezetés és Utóhang megnevezésű
zárófejezeteivel szándékoltan egy zenei műveit idéz. Kiváló célzás ez a Tusor Péter vezette Lendület
kutatócsoport (tekintve, hogy ennek keretei között jelent meg e kötet) zenei és Pázmány Péter iránti
érdeklődésére is, mivel többek között például Sík Sándor is alapvető jelentőségű Pázmány monográﬁáját (elérhető: http://www.ppek.hu/k580.htm) egy barokk katedrális mintájára strukturálta, illetve
ugyanígy tekintett az érsek életművére is. Amint a szerző írja előszavában: „A korabeli diplomácia
az európai hatalmak bonyolult viszonyát olyan zenekarhoz hasonlította, amelyben mindenki a saját
szólamát játssza. Az eredmény néha élvezhető muzsika, sokszor pedig fülsüketítő hangzavar. Erre a
zenei hasonlatra utalva kapta az első fejezet a Prelúdium, az utolsó pedig az Utóhang címet.” (8. o.)
Az Előszó kissé túlzsúfolt lett, magában foglal egy rövid történeti bevezetőt, egy sommás módszertani-szemléleti összegzést, továbbá a köszönetnyilvánítást. A szerző ekképpen fogalmazza meg
módszerét, céljait: „A fejezetek hosszát és előadásmódját a rendelkezésre álló források szűkössége,
vagy éppen bősége befolyásolták, ezért olykor adatokkal túlzsúfoltnak tűnhetnek… az események
megismerése és megértése szempontjából fontosnak tartottam, hogy elsős orban és főleg a források
alapján lássuk át a tárgyalások teljes keresztmetszetét… A tárgyalás módja és szempontja emiatt
talán túlságosan pozitivistának tűnhet, mivel a leíró módszer miatt igen nagy teret kap az események forrásalapú reprodukciója. Ebben rejlik némi igazság, de elkerülhetetlennek tartottam, mivel…
nagymennyiségű forrásanyag nem épült be kellőképpen a magyar tudományos gondolkodásba…
A könyv megírásával nem az volt a kizárólagos célom, hogy egy, a szó szoros értelmében vett szakmunkát adjak az olvasó kezébe, hanem arra törekedtem, hogy a 16. század utolsó harmadának
meghatározó kelet-közép-európai eseményeiről és diplomáciai mozgásairól átfogó képet adjak
mind a szakember, mind a laikus számára egy jól körülhatárolható témán, a törökellenes ligaterveken keresztül.” 1 (10–11. o.) Ebben nem is annyira pozitivista, sokkal inkább egyfajta tradicionális
nézőpont tükröződik, amely magára a forrásra koncentrál a recepcióval szemben. Érdekes a szerző
célkitűzése, mert a recenzens szerint végül is alapvetően egy szó szoros értelemben vett klasszikus
szakmunkát sikerült az olvasó kezébe adni, amely a laikus, de művelt nagyközönség számára bizony
nehéz olvasmány. Ugyanakkor a kötet abban mindenképpen elüt a klasszikus akadémikus nézőponttól, hogy a főszövegben viszonylag sok, gyakran terjedelmesebb forrásidézetet hoz, azaz kicsit
kombinálja a feldolgozás műfaját a szöveggyűjteménnyel, forráskiadással. Ezt eddigi tapasztalataim

1

Kiemelések az idézetekben itt és a továbbiakban tőlem: I. P.
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szerint a történészek vérmérsékletüktől és akadémikus szemléletüktől függően hol kárhoztatják,
hol dicsérik. Módszertani alapon mindenképpen jó megoldás, hogy az olvasónak ne kelljen mindig
a láb- vagy végjegyzetben keresni a szerző által fontosnak tartott, bemutatásra alkalmasnak vélt
szövegeket. A recenzens olyannyira szerencsésnek és követendőnek tartja azt, hogy bőven idézi
a szerző gondolatait, hogy az által rekonstruálja a kötet mondandóját.
A rövid Preludium az erdélyi politikai helyzetet elemzi főként János Zsigmond uralma alatt,
elsősorban egy velencei származású katona, Gromo értekezése, illetve levelezése alapján. Ezt követi
a Béke Jam Zapolskban című hosszú fejezet. Ennek részletessége Ekkehard Eickhoff Velence, Bécs
és a törökök. A nagy átalakulás Délkelet-Európában (1645–1700) című kötetét idézi (Budapest,
Európa, 2010.), ahhoz hasonlóan, és időkereteit tekintve mintegy annak előzményeként elemzi végig
az európai diplomáciai kapcsolatokat és a törökellenes harc terveit, további eseményeit az 1580-as
évek közepéig. A fejezet címét adó jam zapolski békét Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel
király 1582-ben kötötte meg az orosz cárral.
Az Őrségváltás című fejezet már címében is kifejező, mivel Báthory István erdélyi fejedelem és
lengyel király 1586. december 12-i Grodnó városában bekövetkezett halálára utal. Amint a szerző
írja, „…új időszámítás lépett életbe, a törökellenes ligatervek néhány évre tetszhalott állapotba kerültek és a lengyel trón a dinasztiák rivalizálásának középpontjába került.” (169. o.) Ezt követően a
szerző a lengyel trónutódlás kérdését, a Báthoryak aspirációit, illetve III. Zsigmond trónra kerülését
elemzi. Később is a lengyel politikára koncentrál és vezeti át az olvasót a 15 éves háború (1591/
1593–1606) eseményihez. A fejezet végén így összegzi az addigiakat: „Ha az erdélyi fejedelemségről elmondhatjuk, hogy a ʼ90-es évek elején a Lengyelországhoz hasonlóan szorult helyzetbe került,
akkor ez még inkább érvényes volt a szinte állandósuló politikai zűrzavarral küszködő román vajdaságokra. Ezért uraik megkísérelték szorosabbra fűzni kapcsolataikat a környező oszmánellenes
hatalmakkal, amivel azonban csak újabb viszályok magvait hintették el.” (237. o.)
A Sár kányfogak című rész a Báthory-család belviszályainak elemzésétől indulva tekinti át az
1590-es évek elejének erdélyi viszonyait. Ennek kapcsán elemzi a fejedelemség és az Oszmán Birodalom feszült viszonyát is, amelyben komoly szerepet játszott egy olyan tényező, amely a recenzens
számára (aki az oszmán–magyar hódoltsági peremvidékkel, oszmán kártételekkel foglalkozik) is
igen érdekes és fontos: „A levelekből kiderül, hogy létezett erdélyi–oszmán kondomínium, azaz
kettős adózás alá eső terület is, végig a közös határon, és hogy a településeknek ez a megosztása
szintén Szülejmán idejére ment vissza, amikor Halil bég deftere készült. A török előrenyomulás
ennek a sávnak a radikális keleti irányba történő kitolását jelentette, amely az erdélyi államot a leggazdagabb, legjövedelmezőbb területeitől fosztotta volna meg…” (270. o.) Ezután a szerző Báthory
Zsigmond házassági terveit, illetve Erdély belpolitikai problémáit analizálja.
A Marciare verso Constantinopoli című fejezet címe „Ippolito Aldobrandini jelmondata, akit
1592. január 30-án választottak meg pápának. Trónra lépte több szempontból is fordulópontot jelentett a térség történelmét illetően… elődeinél is határozottabb szándéka, életprogramja volt a török
elleni harc, Konstantinápoly visszafoglalása, illetve a keleti missio…” (302. o.) E fejezet elsősorban
szentszéki politikusok (például: Comuleo, Visconti, Genga) prizmáján keresztül vizsgálja a tizenöt
éves háború időszakát és benne Erdélyt 1595-ig.
A K ereszt és sas című zárófejezetben a szerző maga foglalja össze legjobban e rész célját és
tartalmát: „Jan Paul Niederkorn a tizenöt éves háborúról készült monográﬁájában… a legrövidebb
fejezetet a két román vajdaság és az erdélyi fejedelemség kapt… de nem jár jobban Lengyelország
sem… Pedig a ránk maradt dokumentumok tömege arról tanúskodik, hogy 1595 és 1596 között
a Habsburg és a pápai diplomácia óriási erőfeszítéseket tett az ország beléptetésére a ligába. Az
utolsó fejezetben ezeket tekintem át.” (363. o.)
A kötet főszövegét záró Utóh ang egyfelől összegzi a kor diplomáciai viszonyait, másfelől számos fontos elméleti kijelentést is tesz. (Ez utóbbiakra koncentrálok az ismertetés során.) A szöveg a következő kérdéssel indul: „Keresztény szolidaritás vagy államérdek?” A szerző erre ezt
a választ adja az első bekezdésben, hogy „Természetesen az államérdek győz, hisz, szól az érvelés,
a nyugat-európai helyzet, az erőviszonyok és az erőforrások egyenlőtlensége, és ezek folyományaként az eltérő államérdek nem is eredményezhetett mást… Aki tehát nem így tett, az nyilván nem
volt reálpolitikus, következésképpen illúziói rabja volt. Akkor tehát Báthory István, XIII. és XIV.
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Gergely, V. Sixtus és VIII. Kelemen ebben a betegségben szenvedtek volna? Ettől a kórtól viszont
megmenekedett Sobieski János, I. Lipót és XI. Ince? Mert úgymond a 17. század végére megérett
a helyzet a török kiűzésére? Létezik tehát reálpolitika csinálás, meg létezik ennek az ellentéte?
E logika szerint tehát azt kellene mondanunk, hogy mindaz, amit a törökellenes szövetség, illetve a háború érdekében tettek e könyv főszereplői, irreális elképzelés, alapjában elhibázott politika lett volna… vagyis, egyál talán meg sem kellett volna próbálni, mert úgysem sikerült volna?
De feltehetjük a másik ilyenkor szokásos és kedvelt (ál )kérdést is: mozgástér vagy kényszerpálya?
De melyik is lett volna az a lépés, amely igazi mozgásteret nyitott volna a három részre szakadt
ország számára?” (447. o.) Maga a kérdés és a válasz is izgalmas, ugyanakkor nem biztos, hogy
nem lehet picit másképpen, módszertani oldalról közelíteni hozzá, bár a végeredmény megegyezik
Kruppa végkövetkeztetésével, miszerint ezek alapvetően rossz kérdésfelvetések. Mai napig gyakori
idehaza, hogy a történészek nem tisztázzák kötetükben, recenziójukban stb. értékelési módszerüket.
Merthogy alapvetően két lehetőség van: az utólagos, történészi pozícióból való értékítélet, illetve az,
amikor az adott kor szereplőinek perspektíváit próbálják modellezni. (Mutatis mutandis, recenzió
esetében, a kötetet saját dimenziójában vagy pedig külső kritériumokat számon kérve, az „Én milyen kötetet írtam volna?” kérdésfelvetéssel bírál a recenzens). Az előbbi hátránya, hogy a történész
gyakran vélelmezi, hogy amit évszázadok távlatából ő tud, azt a korabeli döntéshozók is tudták vagy
kellett volna ismerniük, az utóbbi megközelítés problémája, hogy amikor a tudós modellez, valamilyen mértékben önnön tudását is beleírja a modellbe. Ebből következőleg nem biztos, hogy van
értelme kialakítani két vagy több absztrakt kategóriát (mint például reálpolitikus vagy nem) hanem
„egyszerűen” csak azt kell vizsgálni, hogy az adott helyzetben mi befolyásolta a cselekedeteket, a kor
döntéshozói miért bíztak, avagy nem, a sikerben. Hiszen a korabeli döntéshozók számára egyértelmű volt a kockázat, nem volt garancia a török ellenes harcok sikerére, ezért kellett mérlegelni szolidaritást, realitást stb. Mi viszont utólag tudjuk a végeredményt. A kortársak számára tehát a „Mi
lesz, lenne ha…?”-kérdéssel kezdődött a mérlegelés, míg a történészek – ennek fényében abszurd
módon – éppen ezt a kérdést utasítják el.
A szerző röviden összefoglalja a török ellenes terveket is a címben jelzett időpontban. Itt az adatoktól elvonatkoztatva, az egyik kulcsállítás a következő: „Egyértelmű bizonyítékok utalnak arra,
hogy már [Báthory] trónra léptének pillanatában uralkodói programjának szerves részét képezte.
Sőt, megkockáztatom, hogy erre a háborúra egész életében készült… ezekhez az elképzelésekhez
hozzá hasonlóan elkötelezett partnert is talált. XIII. Gergely, V. Sixtus, VIII. Kelemen, három egymást követő pápa is osztotta Báthory vízióját… A tervek tehát – legalábbis mai tudásunk szerint
– nem öltöttek minden részletében konkrét formát, és döntő lépések megtételére sem, csupán hosszas
tárgyalásokra került sor… Azt ugyanakkor a források alapján egyértelműen állíthatjuk, hogy Báthory elképzeléseiben visszaköszönnek mindazok az elemek, amelyeket az előző évszázadtól kezdve,
de később is, a 17. században a török kiűzéséig papírra vetettek.” (449–452. o.) Ezt a folyamatosságot látványosan bizonyítja például egy 1683. évi feljegyzés, amely a XVI. századi tervekhez
hasonlót vázol fel.2
Nagyon izgalmas a szerző Erdélyre vonatkozó megjegyzése is, annak politikai szerepének elemzésekor. A magyar kora újkorra vonatkozó történeti műveket olvasva látható egy olyan irány, amely
a Habsburgok Magyar Királyságbeli tevékenységét pozitívabban, és egy másik, amelyik negatívabban látja és láttatja. Ez azért érdekes, mert ez a prizma határozza meg Erdély szerepének értékelését
is, amelynek két szélső pontja az, hogy a fejedelemség az árulás szimbóluma és a Habsburgok által
létrehozott magyar egység megteremtésének akadálya, vagy a magyar függetlenség letéteményese.
Ebben a kontextusban nagyon fontos Kruppa Tamás gondolata: „…sokszor még ez utóbbival [az
Oszmán Birodalommal] való lepaktálás nem alaptalan vádjait is vállalva, Erdély továbbment a szakításhoz vezető úton. Az okok a magyar történetírást régóta izgatják, amely ennek ellenére nem tett
mást, csupán a régóta ismert válaszokat ismételte, mivel megfeledkezett arról, hogy Erdél yt nem
egyszerűen egy oszmán vazallus országként, hanem egy nemzetközi-politikai rendszer részeként

2
Az irat lelőhelye: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, P 125. Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Pál nádor iratai 1651–1713. 39. cs., 9578. sz. Mikroﬁlmtári doboz-száma: 4735.
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kell kezelni, amelynek mozgásai, változásai akarva nem akarva hatottak rá, sokszor a portai akarattól függetlenül.” (460. o.)
A kötet szálait végül a szerző úgy szövi egybe a korszak alapos diplomáciai vizsgálata után,
hogy megállapítja: a törökellenes ligatervek részét képezték a kor valóságának, továbbá a három
részre szakadt Magyar Királyság egyetlen valós alternatívája az oszmánok elleni harc volt, amelyet
Báthory is felismert. Ebből következően nem lehet az államérdeket realitásnak, a törökellenes ligaterveket ﬁkciónak minősíteni. Hiszen „Ha ez így van, akkor vajon keresztény szolidaritás (realitás)
és államérdek (realitás) szembeállítható egymással?” (469. o.)
Illik Péter
PETR KLAPKA

JEAN LOUIS RATUIT DE SOUCHES (1608–1682)
De La Rochelle au service des Habsbourg. Contribution à lʼétude des migrations
nobiliaires dans les pays de la Couronne de Bohême aux XVII e – XVIII e siècles
(Honoré Champion, Paris, 2015. 486 o. ISBN: 978-2-7453-2810-6)

Az európai hadtörténetírás egyik nagy adóssága azon emigráns hadvezérek életpályájának feltérképezése, akik a nemzeti történetírások mostohagyermekeként gyakran a felejtés homályába
merültek. A magyar történelemben is igen fontos szerepet játszott Jean Louis Ratuit de Souche
tudományos igényű életrajza sokáig váratott magára, végül egy ﬁatal franciás műveltségű cseh történész, Petr Klapka vállalkozott e feladatra és nemrég meg is jelent a várva várt munka a Honoré
Champion kiadó Bibliothèque dʼÉtudes de lʼEurope centrale sorozatának 16. köteteként. A könyv
előzménye egy doktori disszertáció volt, amelyet a szerző a párizsi Sorbonne Egyetemen (Université
Paris-Sorbonne, Paris IV) Olivier Chaline professzor irányítása alatt készített el.
Az impozáns kötet egy kora újkori cseh történelemre vonatkozó általános bevezetéssel kezdődik. A cseh és francia történelemben egyaránt alaposan tájékozott szerző nagy szaktudással vezeti
be a francia olvasót a számukra kicsit egzotikusnak számító közép-európai történelembe. A könyv
következő részében elsősorban a csehországi és csatolt részeihez tartozó (Morvaország, Lausitz és
Szilézia) nemesi társadalom kora újkori történetének fontos kérdéseinek szentel ﬁgyelmet. Az általa
vizsgált időszak a XVII. század elejétől, különösen a cseh történelem számára mérföldkő jelentőségű fehérhegyi csatától (1620) Mária-Terézia trónralépéséig (1740) terjed.
A korszak során a Cseh Koronához tartozó területeken jelentősen átrendeződött a társadalmi
elit összetétele. Az itt megjelenő francia, illetve frankofón (lotaringiai, wallon, németalföldi stb.)
nemesi családok megalapítói közül kétségkívül az egyik legﬁgyelemreméltóbb Jean Louis Ratuit
de Souche volt. A kötet második része az ő életpályájának kezdeteit mutatja be. Az első fejezetben
a szerző a hugenotta származású La Rochelle-i nemes családjára vonatkozó kutatásai eredményeit
foglalja össze. Ezt követően Souches gróf ﬁatalságára, és annak legmeghatározóbb eseményére, La
Rochelle ostromára összpontosít az életrajzíró. Az utolsó jelentős protestáns erősség eleste (1628)
után a ﬁatal Jean Louis Ratuit de Souches svéd emigrációba kényszerült, ahol hamarosan katonai
szolgálatba lépett. A korabeli svéd hadsereg Európa egyik legkiválóbb hadereje volt, és Souches
gróf számára is kiváló hadi iskolának bizonyult, amelytől csak egy máig ismeretlen párbaj miatt volt
kénytelen megválni. Ennek következtében lépett majd 1642-ben a császár szolgálatába.
A kötet következő része Souches gróf császári szolgálatban folytatott hadjáratainak történetét
mutatja be. Az első fontos haditette a harmincéves háború utolsó éveihez kapcsolódik. 1645-ben ő
védte meg hősiesen Brünn városát a svéd Torstenson és I. Rákóczi György túlerőben lévő csapatainak több mint száznapos ostromával szemben. A fényes haditett következtében a császár tábornokká
és birodalmi lovaggá nevezte ki. A további évek sikerei nyomán elnyerte a Morvaország és Brünn
kormányzója, valamint a birodalmi gróﬁ címet is. Mint ismeretes, III. Ferdinánd három nappal a
halála előtt bekapcsolódott első északi háborúba (1655–1660) azzal, hogy szövetséget kötött JánosKámér királlyal, akit a svéd, brandenburgi, orosz és erdélyi támadás is veszélyeztetett. Ez a kö-
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telezettségvállalás nagymértékben meghatározta I. Lipót uralkodásának első éveit. Lengyelország
ekkor stratégiai fontosságú területnek számított a monarchia számára, ahová 1657-ben Hatzfeld tábornok vezetésével sereget is küldtek. II. Rákóczi György pedig svéd szövetségesként kapcsolódott
ebbe a háborúba 1657-ben, amivel viszont a Porta haragját vívta ki maga ellen. Souches gróf 1658
és 1660 között ezen a fontos lengyelországi fronton küzdött, majd a felső-magyarországi hadszíntérre vezényelték. Itt játszott szerepének értékelésével még adós a magyar történetírás, de a könyv
e fejezetének lábjegyzeteiben igen hasznos forrás- és szakirodalom-javaslatokat kaphatnak a téma
iránt érdeklődő kutatók.
Ugyanakkor sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy a magyar történészek kutatási eredményei csak
igen szerény mértékben fedezhetőek fel e munkában, amit főleg az idegen nyelvű publikációk hiányának tulajdoníthatunk. A magyar tulajdonnevek helyesírása terén viszont a szerző is lehetett
volna gondosabb, amint a Bethlen (25 o.), Forgách (47 o.), illetve Bercsényi (225 o.) nevek elírásai
esetében is tapasztalhatjuk. A lévai győztes csata (1664. július 19.) történetére vonatkozóan szintén
értékes információkat találhatunk a könyv e témát tárgyaló részében.
A kötet természetesen nem feledkezik meg a tábornok Wesselényi összeesküvés idején a játszott,
magyar szempontból kevésbé pozitív szerepéről sem. A következő fejezet Souches gróf hollandiai
háborúban folytatott tevékenységével foglalkozik. A Montecuccoli parancsnoksága alatt szolgáló
idős és beteges veterán már nem tudott jelentős szerepet betölteni, és passzivitása miatt hamarosan
búcsút mondott a hadseregnek. Morvaországi birtokaira visszavonulva élt egészen az 1682. augusztus 12-én a Znojmo melletti Jevišovicén bekövetkezett haláig.
A könyv utolsó részében a szerző Jean Louis Ratuit de Souche morvaországi elitbe való kulturális és társadalmi beilleszkedési folyamatát mutatja be. Itt fontos szerepet kap morvaországi
kormányzói tevékenysége mellett például a helyi elittel való kapcsolatrendszerének, vagy birtokügyeinek, sőt, fennmaradt könyvtárjegyzékének beható elemzése. A kutatás kiterjedt olyan kihallgatási jegyzőkönyvekre, amelyből például fény derül Souches gróf egyik kikeresztelkedett török
szolgájának, bizonyos Franznak Thököly Imrével való kapcsolatára, illetve gazdája elleni merénylet
tervére is… Az utolsó fejezetekből a barokk arisztokrata utódait és a helyi emlékeit is megismerhetjük. A kötet végén értékes forrásgyűjtemény, részletes kronológiai, ikonográﬁai melléklet és alapos
bibliográﬁa található. A személy- és helynévmutató segítségével a kötet hasznos kézikönyv lehet
a történészek, egyetemisták és a korszak iránt érdeklődő olvasók számára.
Tóth Ferenc
ALAIN PETIOT (ED.)

LES LORRAINS ET LES HABSBOURG
Dictionnaire biographique illustré des familles lorraines au service
de la Maison dʼAutriche
(I–II. kötet. Aix-en-Provence, Mémoire et Documents, 2014. 737 o. ISBN: 979-10-90361-65-2)

Alain Petiot, a francia hadsereg nyugalmazott tábornoka a lotaringiai családok közép-európai
történelmének egyik legkiválóbb szakértője. Az egykori bécsi francia nagykövetség katonai attaséja még a császárvárosban töltött diplomáciai kiküldetés időszakában, szabadidejében kezdett el a
Habsburgok szolgálatban tevékenykedő lotaringiai katonákkal, hivatalnokokkal és tudósokkal foglalkozni. E témáról később számos tanulmányt és könyvet is publikált, amelyek közül legutóbbi egy
nagysikerű életrajzi szótár volt (Les Lorrains et lʼEmpire: dictionnaire biographique des Lorrains
et de leurs descendants au service des Habsbourg de la Maison dʼAutriche. Aix-en-Provence,
Mémoire et Documents, 2005.), amelyben elkezdte kutatásainak eredményeit rendszerezni.
A most megjelent két vaskos kötet e korábbi vállalkozásból jött létre. Egyrészt az előző kézikönyv kiegészített és javított kiadásának tekinthető a kiadvány, másrészt egy új koncepció szerint
rendszerezett átdolgozásának. Amint erre a kötet címe is utal, a szerző a Habsburgok szolgálatába
lépett lotaringiai családok történetét igyekezett összefoglalni. Ennek megfelelően a szócikkek is

254

Hk 2016 1.indd 254

3/17/16 11:18:30 AM

Szemle
követik a családtörténeti logikát, és a hivatkozások segítségével könnyen megállapíthatóak a rokonsági szálak. A második kötet végén a függelékben a vizsgált családok részleges családfái is
megtalálhatóak.
A munka alapvetően a kora újkorra fókuszál, hiszen ekkor került sor jelentősebb mértékű lotaringiai bevándorlásra. Ennek okai elsősorban a Lotaringiai Hercegség történetében keresendőek.
A XVII. század Lotaringia történetében zűrzavarok és az uralkodói hatalom látványos gyengülésének időszaka volt. IV. Károly herceg veszekedő és kiszámíthatatlan természete, valamint a császárhoz fűződő szoros kapcsolata hamar kiváltotta a francia király haragját, aki csapataival több
alkalommal is megszállta Lotaringiát, amely egészen a ryswick-i békéig (1697) francia kézen maradt. IV. Károly 1675-ben bekövetkezett halálakor a hercegi titulust unokaöccse, Lotaringiai KárolyLipót-Miklós-Sixtus örökölte, aki V. Károly néven vált ismertté. Mivel Lotaringia ekkor francia
megszállás alatt állt, a ﬁatal Károly a bécsi udvarban nevelkedett, és később is a császár szolgálatába
állt. Az új török háború nagyszerű lehetőséget nyújtott az herceg számára, hogy katonai tehetségét
kamatoztathassa. Kíséretében számos lotaringiai család telepedett le Ausztriában, illetve a töröktől visszafoglalt Magyar Királyság területén. A következő nagy kivándorlási hullám a XVIII. században zajlott, azt követően, hogy 1736-ban III. Lotaringiai Ferenc, Mária-Terézia királynő férje
lemondott a hercegségéről. A későbbi császár híveiből, illetve a bánáti lotaringiai telepesekből álló
népesség hatása nemcsak a bécsi udvarban, hanem a monarchia legtávolabbi területein is megmutatkozott. Később a forradalmi emigráció és a XIX. századi migrációk tovább erősítették a Habsburg
fennhatóság alatt álló területeken élő lotaringiai családok szerepét.
A kötet az első olyan tudományos igényű adattár, amely a téma feldolgozását elősegítheti. Számos francia és osztrák levéltár alapos ismeretén túl a szerző könyvtárnyi irodalmat is felsorakoztat
az általa összegyűjtött adatok alátámasztására. A szócikkek után minden esetben megtalálhatóak
a vonatkozó munkák pontos bibliográﬁai adatai. A könyv gazdag ikonográﬁai melléklettel, valamint
tanulmányértékű bevezetővel és utószóval is rendelkezik. Magyar vonatkozásai miatt megkerülhetetlen alapműve lesz a kora újkori magyar nemesi családkutatásoknak, amelyek egyaránt segítenek
a betelepült lotaringiai családok – mint például az edelényi kastélyáról méltán híres Lhuillier család
–, illetve a Lotaringiában meggyökerezett és később császári szolgálatba állt magyar famíliák (például Dessoffy vagy Szombathelyi családok) alaposabb megismerésében.
Tóth Ferenc
FADI EL HAGE

LE CHEVALIER DE BELLERIVE. UN PAUVRE DIABLE AU XVIII e SIÈCLE
(Chemins de la Mémoire, série XVIII e siècle, LʼHarmattan, Paris, 2015. 264 o.
ISBN: 978-2-343-06943-2)

A ﬁatal, libanoni származású – de anyai ágon magyar ősökkel is büszkélkedhető – francia
hadtörténész, Fadi El Hage legújabb könyve meglehetősen különös személyt választott témájául.
A korábbi neves francia marsallokról szóló szintézise és Villars marsall életrajza után egy teljességgel ismeretlen írót húzott elő a történelmi felejtés homályából, és elemezte élettörténetén keresztül
a felvilágosodás korának igen fontos jelenségét: a politikai és irodalmi közvélemény kialakulásának kezdetét és a királyi hatalommal való konﬂiktusát. A történet főhőse, Jules-Alexis-Bernard de
Bellerive lovag (1690–1770) azon – irodalmi babérokra törő – tollnokok egyike volt, akik még Voltaire századában sem meglepő módon egész életükben sikertelenül igyekeztek bejutni a République
des Lettres dicsőséget és megélhetést jelentő világába.
Bellerive lovag esetében ez az igyekezet teljes kudarccal zárult: nemcsak az író töltötte életének
legjelentősebb részét a tömlöcben, hanem tekintélyes mennyiségű munkássága is kéziratban maradt.
A szerző korábbi kutatásai során bukkant erre az érdekes forrásanyagra, amelynek tanulmányozása
révén igyekezett rekonstruálni a szerző félresiklott pályáját és a korban betöltött szerepét. Bellerive
lovag személyét illetően a korábbi időszakban számos félreértés született. Sokáig azt gondolták róla,
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hogy Louis-Joseph de Bourbonnak (1654–1712), Vendôme hercegének természetes gyermeke volt,
és csak néhány tanulmány tulajdonított jelentőséget személyének. A párizsi Bibliothèque Nationale
de France kézirattárában őrzött és a kutatók által eddig ﬁgyelemre nem méltatott munkái,
de különösen az azok mellett található terjedelmes levelezése érdekes új információkat hozott nemcsak
a személyére, hanem a század történelmére és történetírói törekvéseire vonatkozóan. Bellerive lovag
élete jó példája a felvilágosodás századának Voltaire által „szegény ördögöknek” (p auvres diables)
nevezett sanyarú sorsú íróira, akik a tolluknak köszönhetően szerettek volna tisztességes megélhetéshez jutni mecénásaik segítségével. Bellerive lovag számára a legfontosabb problémát az jelentette,
hogy részben személyes, illetve rajta kívül álló okok miatt nem tudta fő művét befejezni és kiadatni.
Ebben a legnagyobb akadályt a királyi cenzúra támasztotta, mivel Bellerive a Vendôme herceg
élettörténetét leíró munkájában számos olyan kritikát is megfogalmazott, amelyek még élő befolyásos francia arisztokraták érdekeit, vagy a királyi család közvetlen felmenőinek jóhírét érintették. A kéziratok számos olyan tabunak számító témát érintettek, mint például Vendôme hercegének
homoszexualitása, a francia arisztokrácia spanyol örökösödési háborúban játszott katonai szerepe,
vagy a királyi udvar pletykái.
Jól jelzi a cenzúra kíméletlen munkájának eredményét, hogy Bellerive több ezer oldalas életművéből végül csak két kisebb munkája látott napvilágot. Az első műve (Re lation dʼun voyage du
chevalier de Bellerive dʼEspagne à Bender, et de son séjour au camp du roy de Suède, Prault, Paris.
1713.) annak a küldetésének a történetét meséli el, melynek során a moldvai Benderbe küldték, hogy
találkozzon a poltavai csata után ott menedéket kapott XII. Károly svéd királlyal.
Másik műve a már említett Vendôme herceg életrajzának lerövidített és alaposan cenzúrázott
változata (H istoire des dernières campagnes de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc de
Vendosme. Prault, Paris, 1714.) volt. A könyv lapjain az eredeti kéziratok feldolgozása nyomán kirajzolódik egy ismeretlen emlékíró szemével bemutatott XVIII. századi egyedi történelemszemlélet,
amelyet El Hage valószínűleg túlzás nélkül hasonlít Saint-Simon hercegéhez. A kötet fejezetei logikus sorrendben mutatják be Bellerive lovag vázlatos életrajzát, Vendôme herceghez fűződő viszonyát, történészi munkáját, újításait és a szabad véleményének a hatalommal való ütközéseit.
A mű jól olvasható, élvezetes stílusa gyakran váltakozik az archaikusabb forrásidézetekkel. Az
elbeszélés folyamán szó esik olyan magyar történelemben is szerepet játszó személyekről is, mint
a már említett XII. Károly svéd király vagy a II. Rákóczi Ferenchez rendelt francia követ, des
Alleurs márki. A könyv végén függelékben bőséges forrásközléssel támasztja alá a szerző állításait,
amelyhez még egy alapos bibliográﬁa is járul. A hely- és névmutató hiányát a mű viszonylagos
rövidsége indokolja, valamint az a tény, hogy a könyvet jól kereshető elektronikus változatban is
terjeszti a LʼHarmattan kiadó. Végezetül elmondható, hogy Fadi El Hage új könyvével nemcsak
a Robert Darnton által kedvelt felvilágosodás árnyékirodalmára, a bohèm e littéraire-re vetült több
fény, hanem személyében egy érdekes és eddig ismeretlen kora újkori hadtörténész tevékenységét
is sikerült felfedezni.
Tóth Ferenc
TOMASZ SZUBERT

JAK(Ó)B SZELA
(14) 15 lipca 1787 – 21 kwietnia 1860
(Jak(ó)b Szela. 1787 július 15 (14) – 1860. április 21. Wydawnictwo DiG. Warszawa, 2014. 343 o.
ISBN: 978–83–7181–851–6)

A XIX. századi lengyel história legmegdöbbentőbb és egyben legtanulságosabb eseményéről,
a nemesi demokraták 1846-os galíciai februári felkelés-kísérletéről, s az ezt véresen felszámoló
jobbágymegmozdulásról, a lengyel fogalom szerinti rabacjaról, parasztdúlásról mindezideig nem
született összefoglaló munka. Napjaink történészei is mintha kerülni igyekeznének ezt a számos
vonatkozásban kényes témát. A lengyel köztudatban szépirodalmi művek, versek, poémák, drámák
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– elsősorban Stanisław Wyspiański Menyegzője – tartják életben az 1846-os esztendőt. Emiatt burjánozhatnak változatlanul a történtekkel párhuzamosan támadt mítoszok arról, hogy a parasztfelkelést a bécsi udvar szervezte a Lengyelország helyreállításáért szövetkező galíciai nemesek ellen,
akiket jobbágyaik élve 5 forint, sebesülten 8 forint, holtan 10 forint jutalomért adtak át az osztrák
hatóságoknak. Utóbbiak a pokoli fondorlattal kiötlött tarifatáblázattal ösztökélték a jobbágyokat
arra, hogy uraikat agyonverjék. Andrzej Wajda Menyegző című ﬁlmje is megeleveníti a közismert
metszeten ábrázolt jelenetet: Breinl, a császári hivatalnok leszámolja a nemes levágott fejéért járó
aranyakat a véres szukmányban előtte hajlongó parasztnak.
A mítoszokkal való szembenézés, szembesítés és az események ismeretlen vagy újraelemzett, újraértelmezett levéltári forrásokkal megalapozott rekonstruálása tekintetében is hézagpótló Tomasz
Szubertnek, a Bécsben élő „független lengyel történésznek” közelmúltban megjelent Jak(ó) b Szela
című monográﬁája. Könyvének azonban nemcsak a „galíciai vámpírként” emlegetett Szela a főhőse,
akiből a néhány évtizeddel később alakult lengyel néppártok, parasztpártok sikertelenül próbáltak
mozgalmaik számára ideológiai példaképet kreálni, hanem valóságos pártfogója, Joseph Breinl von
Wallerstern, tarnówi sztaroszta is. Formálisan a kettejük között támadt történelmi mágneses térben
sűrűsödnek az 1836 februárja (Breinl tarnówi hivatali működésének kezdete) és 1846 tavasza közötti évtized galíciai eseményei.
A monográﬁa időkerete azonban jóval tágabb az említett évtizednél. Ez az eddigi szakirodalmat ismertető és értékelő bevezetőt követő I. fejezet címéből – Od narodzin po rabację
A szü(
letéstől a parasztdúlásig) – is kiderül. Ennek a születési helyre utaló alfejezete – W Smarzowej
(Smarzowáb an) – tisztázza Szela születési dátumát. A smarzowai jobbágy ugyanis kilenc évvel
előbb látta meg a napvilágot – 1787. július 14-én –, mint ez a szakirodalomban rögzült. A szerző
tisztázza, hogy a már ﬁatal Szeláról kialakított, majd egyre sötétülő negatív portrét – „verte és
elűzte házukból a szüleit, hogy maga költözzön a helyükbe, majd miután a szülői lakot felgyújtotta, elszökött s két éven át csavargott, latorkodott”, s a katonaságot öncsonkítással kerülte ki, majd
látszólagos megállapodottsága idején megölte tíz éves árva szolgálóját, megmérgezte feleségét,
többször összeütközésbe került a törvénnyel – részben az 1846-ban megrajzolt rémképének vonásai
torzították „visszamenőleg” is. Tény, hogy a smarzowai és siedliska-boguszi Bogusz-család írástudatlan jobbágyaként harmincnégy éven át képviselte a két település jobbágyközösségeinek érdekeit.
A Boguszokkal történt összetűzésekből, pereskedésekből – noha maga mögött tudhatta igazát és
a tarnówi sztarosztahivatal támogatását – rendre vesztesként került ki, s makacsága miatt földesura
részéről durva, megalázó retorziók érték.
Tomasz Szubert Szela életrajzának feltárása kapcsán részletesen ismerteti a nnyugat-galíciai lengyel falu helyzetét a XIX. század derekán. Ennek során a domíniumok (uradalmak) működésébe is
bepillantást enged: „1846 elején a domíniumok kötelessége volt a felsőbb rendelkezések és köriratok
kihirdetése, megmagyarázása és kézbesítése, eredményességét a kormánymegbízottak aprólékosan
ellenőrizték, az utasítások elhanyagolásáért pénzbüntetést szabtak ki, s nemegyszer került sor emiatt
az uradalmi hivatalnokok elbocsátására is. A katonaságot illetően a sorozólista összeállítása és az
újoncállítás, a szabadságon lévők névsorának vezetése és a gyakorlatoztatása, a beszállásolás és az
előfogatok intézése is a domíniumok feladata volt. A domíniumok segélyeztek és büntettek a robotés az adóelmaradás miatt, vezették a telekkönyveket és folytattak békéltetéseket (akkor is, amikor
az egyik érintett fél pont maga a domínium volt). Kompetenciájukba tartoztak az örökösödési- és
gyámügyek. Ők szervezték meg a tűzvédelmet, továbbá a közbiztonság és a közrend fenntartására
a helyi rendőrséget… A domíniumok mérték ki a bíráskodási és rendőrségi jogkörükbe tartozó
ügyekért az alattvalókat érintő büntetéseket. Leggyakrabban a botbüntetést alkalmazták, amelynek
során a férﬁakra 25 botütést, a nőkre és 18 éven aluliakra 12 vesszőcsapást mérhettek ki.”
A központi hatóságok jobbágyokra nézve sérelmes rendelkezések végrehajtása is jobbára az
uradalmi hivatalnokok feladatkörébe tartozott. Így a jobbágyokban meggyökeresedett, hogy mindenért az őket elnyomó, kiszipolyozó urak és hivatalnokok a felelősek. Az is tény azonban, hogy nem
véletlenül alakult ki Európában az a vélemény, hogy – Oroszországot és az Oszmán Birodalmat nem
számítva – a galíciai jobbágynak ment legrosszabbul a sora. A galíciai jobbágy gyűlölte urát, s az
ura által képviselt és hirdetett eszméket is – beleértve Lengyelország, a lengyel állam helyreállításának ideáját is. Számára a nemes a lengyel szinonimája volt, magát „mazurnak” vagy „császárinak”
tartotta, ha nemzetiségéről faggatták.
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Az Orosz Birodalomhoz tartozó Lengyel Királyságban kirobbant 1830/31-es szabadságharc leverése után a Galíciát behálózó összeesküvő szervezetek egyik közvetlen célja a galíciai lengyel és
rutén (ukrán) néppel való kapcsolatteremtés volt, hogy megnyerjék őket Lengyelország helyreállítása ügyének. A felvilágosítására, megnyerésére tett erőfeszítések csekély eredménnyel jártak. Ez
azonban nem rendítette meg az 1832 tavaszán Franciaországban alakult Lengyel Demokrata Társaság vezetőiben kikristályosodott meggyőződést, hogy a jobbágyfelszabadítás puszta kihirdetése egy
csapásra megváltoztatja a parasztság Lengyelország helyreállítása iránti közönyös vagy ellenséges
magatartását, s ennek következtében a nép ﬁainak milliói fognak a függetlenségi harc zászlai alá
„felcsapni”. A közös falusi mulatságok, táncok, lakomák művi hangulata azt az érzetet keltette az
érintett galíciai nemesekben is, hogy ez valóban így lesz.
Az ezzel kapcsolatos tragikus csalódást Szubert a Rabacja (Parasztdúlás ) című fejezetben tárja elénk. A Lengyel Demokrata Társaság Versailles-i Központja által 1845 végére, 1846 elejére
tervezett, s kapkodva szervezett, de inkább az érzelmekre hatóan deklarált össznemzeti felkelésnek a szabadvárosi státuszú Krakkóban, valamint Galíciában történő kirobbantásáról – a lengyel
emisszáriusokat a Poznańi Nagyhercegségben letartóztató porosz rendőrségtől – idejében tudomást
szereztek az ausztriai lengyel összeesküvő szervezetek tevékenységét ﬁgyelemmel kísérő, s ellenük
sokszor sikerrel fellépő osztrák hatóságok. Maga Breinl sztaroszta már 1845 decemberében öszszehívta és éberségre intette a Tarnówi kerület falubíráit, s arctalan ügynökei révén elterjesztette,
hogy a császár ellen lázongó „rosszban sántikáló” elemek az uralkodóhoz hű parasztság kiirtására
készülnek, s ezt meg kell akadályozni.
A február 18-ról 19-re virradó éjjel a kijelölt gyülekezőhelyekre – többek között Tarnów elfoglalására – tartó, majd a szervezetlen akció lefújása miatt onnan hazatérő nemesek felfegyverzett
jobbágycsapatokkal találták magukat szembe. A jobbágyok eszeveszett dühvel vetették magukat –
a meggyőződésük szerint – legyilkolásukra, kútjaik megmérgezésére szövetkezett nemesekre és hivatalnokaikra. Minderről még nem szerezhetett tudomást Moritz von Deym prágai rendőrigazgató,
de február 19-én kelt, Joseph Sedlnitzky rendőrminiszternek címzett levelében pontosan ráérzett az
akkor zajló Tarnów környékén zajló események lényegére: „Most, amikor az alsóbb rendek szembefordulnak a lengyel nemességgel, olyan fegyver van a kezünkben, amelyet kíméletlenül fel kell
ellene használni, hogy soha többé ne legyen felkelés.” Breinl is éppen február 18-án és 19-én fogadta
hetven körjegyzőség küldötteit, akik hűségükről biztosították az uralkodót. A sztaroszta 500 forinttal jutalmazta meg őket. A Tarnówi kerületben az udvarházak 85 százalékát dúlták fel, rabolták ki
és tették a lángok martalékává. Galíciában 450 udvarház és több mint 1000 „nadrágos” ember (nem
csupán nemes) esett áldozatul a parasztdúlásnak. Kelet-Galícia rután (ukrán) jobbágysága elenyésző arányban vett részt a felkelésben, öldöklésben. Nyugat-Galíciában lengyel parasztok gyilkolták
a lengyel nemeseket és hivatalnokokat.
A könyv e fejezetéből az is kiderül, hogy a parasztdúlást a Tarnówi kerületben nem Szela kezdeményezte. Ő csak február 20-án kapcsolódott be a véres eseményekbe. Igaz, ténykedését azzal
kezdte, hogy agyonverette a Kamienica Dolnához közeli kocsmában fogva tartott Wiktor Boguszt.
Szubert dokumentumokkal bizonyítja, hogy a Bogusz-család további négy tagjának megöléséért
közvetlenül nem őt terhelte a felelősség, noha megelégedettséggel vette halálhírüket. A vámpír elnevezést talán amiatt ragasztották rá, hogy a siedliska-bogusz-i temetős sírköveit és keresztjeit is
ledöntötte, mondván, hogy „itt is egyenlőségnek kell lennie…” Egyébként a dúlás résztvevői a papokat, mint Lengyelország helyreállításának híveit sem kímélték. Közülük többeket agyonvertek. Volt,
akit az általa celebrált szentmise után.
A Bogusz-család nő- és gyermektagjait Szela a maga házában helyezte „védőőrizet alá”. A kerületben élő parasztoknak kiadott rendelkezéseit és a Breinl sztarosztának címzett leveleit Apolonia
Bogusz írta. Szela – a szabadnak hirdetett gyilkolás huszonnégy órája elmúltával – igyekezett
fegyelmet tartani jobbágyai között. A kapcsolatot ennek céljából fel akarta venni a katonasággal,
amely azonban e tekintetben nem mutatkozott tevékenynek.
Az április elejéig eltelt hat hetet „Szela kormányzásaként” („Rządy Szeli”) ismerteti Tomasz
Szubert. Hogy ezekben a hetekben valóban számolni kellett vele, az is bizonyítja, hogy maga a tartományi elnökség elnökhelyettese, gróf Leopold Lažansky is tárgyalni kényszerült vele Tarnówban.
Azt azonban érzékeltette vele, hogy ki az igazi úr. Miután alaposan megvárakoztatta, március 21-ről
22-re virradó éjszaka abban állapodott meg vele, hogy a parasztok továbbra is ellenőrzik az általuk
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elfoglalt területeket, de mindaddig, amíg a császár nem dönt érdeküknek megfelelően, a földeket
megművelik. Ehhez a „parasztkirályt” továbbra is pártfogoló Breinl sem tudott engedni. Meghagyta, hogy a robotnak tegyenek eleget, mert a földek nem maradhatnak parlagon – az általuk legyilkolt
uraságokéi sem. Emiatt Szela egyre népszerűtlenebb lett a közép-galíciai parasztok körében, pedig
március derekán még 50 falu népe tett neki hűségesküt. Miután egy vakhír nyomán Szela több száz
felfegyverzett paraszt élén megjelent a szülőfalujához közeli Brzostekben, a Gubernium elnökségének elnöke, Franz Krieg Hochfelden báró türelme is elfogyott, s utasította Breinl sztarosztát, hogy
tartóztassa le „a parasztkirályt”. Breinl hiába hozta fel pártfogoltja mentségéül, hogy végül kártétel
nélkül elhagyta a megszállt kisvárost, Brzosteket, kénytelen volt Szelát Tarnówban bebörtönözni.
Igaz, a lehetőség szerint luxuskörülményeket biztosított neki: vendégeket fogadhatott, felesége vele
lakhatott, de a védőőrizetnek feltüntetett fogvatartás tényét nem lehetett letagadni.
Ekkorra azonban már mind inkább a Szela neve által fémjelzett rémségektől volt visszhangos
Nyugat-Európa. A Poroszországhoz tartozó Poznańi Nagyhercegség lengyel újságjai szemtanú-beszámolók alapján részletesen ismertették a véres galíciai parasztdúlást. Híradásaikat átvette az angol, német, francia, belga sajtó – azokkal a kommentárokkal együtt, miszerint a lengyel nemesség
lemészárlásáért a bécsi kormányt, Metternich kancellárt és beosztott területi vezető hivatalnokát,
Breinl sztarosztát terheli a felelősség. A személyes érintettségben Metternich most szembesülhetett
azzal az eshetőséggel, hogy a közvéleményt formáló sajtó talán nagyobb hatalom, mint ő. A parasztdúlásnak propaganda szempontból Oroszország lett a nyertese, amely megszűnt a lengyel nemzet
első számú elnyomójának lenni, s e tekintetben a cár, „botos Miklós” Metternich mögé került. Talán
emiatt terjedt el az, hogy a parasztdúlást voltaképpen orosz provokáció következménye volt.
Az osztrák kormányt elítélő európai visszhang mellett Henryk Bogusz I. Ferdinánd császárnak
címzett beadványa is hozzájárult ahhoz, hogy az uralkodó végül vizsgálatot rendelt el a februári
galíciai események kapcsán. Sedlnitzky rendőrminiszter és Leopold Sacher-Masoch, a hírhedt galíciai rendőrigazgató minden eszközzel igyekezett befeketíteni a Bogusz-családot, felhozva, hogy
tagjai érintettek voltak a Bécs-ellenes mozgalmakban. Szelát végül ártatlannak nyilvánították, de
nem engedték ki otthonosan berendezett börtönéből. Henryk Bogusz sem adta föl, s az uralkodónak
címzett újabb és újabb beadványban részletezte a családját ért parasztdúlás szörnyűségeit. Minderről a sajtót is tájékoztatta. Ebben a helyzetben az osztrák kormány mind Breinltől, mind Szelától
meg akart szabadulni. Brienlt érdemeiért kitüntették, majd áthelyezték Brünnbe. Szela kérdésének
megoldása hosszabban elhúzódott. Előbb Osztrák Sziléziába, Cieszyn környékére akarták családostul áttelepíteni. Kiderült, hogy ott nincsenek kincstári földek. Végül 1848 februárjában, még a
párizsi forradalom kirobbanása előtt Bukovinában, Glitban, német telepesek környezetében jelöltek
ki számára gazdaságot.
Az itt töltött bő évtizedet Szubert a Bukovina című fejezetben ismerteti. Megemlíti, hogy 1852
őszén ismeretlenek kis híján agyonverték Szelát. A lengyel történész szerint a Bogusz-család által
felbérelt emberek lehettek a tettesek. Mindenesetre Szela több panaszlevelet intézett a császárhoz.
Évente 25 ezer ilyen beadvány érkezett az Udvari Kancelláriához. Szela apránként megszűnt kivételezett személy lenni. Kihágásait se nézték el. Egy alkalommal a település bírója őt 30, ﬁát 15
botütéssel büntette. Abban a tudatban halt meg, hogy az uralkodó nem méltányolta egykori érdemeit.
Felesége, Salomea tizenöt és fél hónappal élte túl urát, aki 1861. augusztus 3-án halt meg.
Tomasz Szubert a Szelára vonatkozó német és lengyel nyelvű fontosabb dokumentumokat könyve függelékében teszi közzé. Ugyanitt láthatók a smarzowai Szela-család és az elnémetesedett bukovinai Schela-família leszámazási táblázatai is. Az 1846-os galíciai parasztdúlás tanulságait a magyar reformellenzék vonta le következetesen, s ennek eredményességét az 1848 tavaszán felszabadított magyarországi jobbágyság magatartása bizonyítja leginkább. Tomasz Szubert kitér arra, hogy
a galíciai nemesség 1848 áprilisában is lépéshátrányba került határozatlansága miatt. A Ferdinand
von Östereich dʼEste főherceg helyébe 1847 áprilisában kormányzónak kinevezett Franz StadionWarthausen – Szubert szerint korának egyik legkiválóbb osztrák politikusa – a jobbágykérdés megoldása politikai hasznának fontosságát érzékelve 1848. április 22-én – Bécs előzetes hozzájárulása
nélkül – uralkodója nevében kihirdette a jobbágyfelszabadítást. Ezzel a galíciai parasztságot további évtizedekre megőrizte az osztrák császár rendíthetetlen hűségében.
Kovács István
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MARCHLEWICZ KRZYSZTOF

POLONOFIL DOSKONAŁY
Propolska działa lność charytatywna i polityczna lorda Dudleya Couttsa Stuarta
(1803–1854)
(A tökéletes lengyelbarát. Lord Dudley Coutts Stuart lengyelbarát karitatív és politikai tevékenysége.
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2001. 408 o. ISBN: 83-7177-044-8)

A lengyel és a magyar történelemnek vannak olyan közös hősei, akik egyik nemzethez se tartoztak, célirányos tevékenységük az adott időszakban mégis kihatott a két nép históriájára. Ilyen többek
között lord Dudley Coutts Stuart, akinek alakja, tevékenysége legfeljebb csak a Kossuth-emigráció
története iránt érdeklődők számára ismert. A 1849 utáni magyar ügy képviseletének angliai felkarolásával, majd az Albionba érkező magyar emigránsok támogatásával kiérdemelte volna, hogy
magyarul monográﬁa vagy legalább egy bővebb életrajz készüljön róla.
A lengyelek törlesztették személye iránti adósságukat. Igaz, Dudley Stuart 1833-tól az angliai
lengyel emigráció, a lengyel ügy legaktívabb támogatója volt több mint két évtizeden át. Egy ﬁatal
poznańi történész, Krzysztof Marchlewicz adta ki több évi intenzív angliai és lengyelországi kutatómunkájának eredményét, „a lengyelek legnagyobb barátjáról” készített monográﬁáját. Az 1830/31es lengyel szabadságharc alatt és leverését követően az angol közvélemény növekvő rokonszenvvel
fordult a cári uralommal heroikus küzdelmet folytató, majd földönfutóvá lett lengyelek felé – ellentétben a brit birodalmi politika meghatározó személyiségeivel, akik az 1815-ben kialakult európai
rend veszélyeztetését látták a Bécsben létrehozott, de Oroszországgal perszonálunióba kényszerített
Lengyel Királyság függetlenségi harcában.
A lengyel történész részletesen ismerteti az előzményeket. Miután a szintén a bécsi kongreszszuson létrehozott Hollandiától elszakadni akaró Belgiumban az ideiglenes kormány 1830. október
4-én proklamálta az ország függetlenségét, egy hónappal később öthatalmi nagyköveti egyeztetés
kezdődött Londonban Németalföld jövőjéről, mivel Anglia szerette volna mind a francia, mind az
orosz beavatkozást elhárítani. Az utóbbi intervenció veszélyét az 1830. november 29-én Varsóban
kirobbant szabadságharc kiiktatta. Ezt ugyan az angol kormány szívesen vette, de nem kívánta
a lengyelek esetleges győzelmével Oroszország meggyengülését, s ezáltal a júliusi forradalmával
uralkodóját a trónról letaszító, kiszámíthatatlannak tetsző Franciaország európai befolyásának erősödését. Így a lengyelek nem számíthattak Anglia támogatására, noha a brit közvélemény egyre
inkább mögöttük sorakozott fel.
A tartós brit rokonszenvnek, lengyelbarát hangulatnak köszönhető, hogy a lengyel menekülteket szívesen látták. Támogatásukra alakult meg a londoni Brit Kávéházban 1832. február 25-én a
Lengyelország Barátainak Irodalmi Társasága (The Literatury Association of the Friends of Poland
– LAFT), amelynek első titkára Thomas Campbell költő lett. Az alakuló ülésen többségükben brit
alattvalók jelentek meg. Az elnökség leszögezte: „Célunk, hogy a britek ﬁgyelmét Lengyelországra
és Oroszországra irányítsuk, a közvéleményt megismertessük a hajdani Lengyel Királyság történetével és az ott lezajló eseményekkel, összegyűjtsünk minden olyan információt, amely a szerencsétlen ország iránti közérdeklődést felkeltheti, hogy a lengyel kérdést a britek mindenrendű és rangú
osztálya megvitathassa.” Ennek jegyében tűzték ki célul a sajtó befolyásolását, megnyerését, saját
felhívásaik publikálását és egy angol nyelvű lap kiadását. A Társaság tevékenységének köszönhetően sikerült a lengyel kérdés iránti érdeklődést hosszabban ébren tartani. A brit politikára a lengyel
ügy támogatásának vonatkozásában azonban a lengyel emigráció konzervatív szárnya vezetőjének, az Európában nagy tekintélynek örvendő és befolyásos kapcsolatrendszerrel bíró Adam Jerzy
Czartoryskinak sem sikerült érdemben hatni, aki 1804-től 1806-ig I. Sándor cár külügyminisztere,
a bécsi kongresszuson létrehozott Lengyel Királyság alkotmányának egyik kidolgozója, 1831 februárjától pedig a felkelt Lengyel Királyság nemzeti kormányának miniszterelnöke volt.
Fordulatot e vonatkozásban Czartoryskinak 1832 végén Dudley Stuarttal történt megismerkedése jelentett. A politikai érdekközösségen alapuló kapcsolat idővel szívélyes barátsággá alakalt
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át, akárcsak a Czartoryski-vezette emigrációt Angliában képviselő Władysław Zamoyskival kötött
ismeretsége. Stuart 1833 márciusában állt ki először nyíltan a lengyelek mellett egy anyagi támogatásukra szervezett találkozón, amelyen megalakult a Lengyel Menekültek Barátai néven egy karitatív táraság. Tagjai közé Dudley Stuart is belépett. Ki volt ő, aki politikai ügyként bevitte a brit
parlamentbe a lengyel kérdést?
Egy skót arisztokrata család egyenes ági leszármazottjaként 1803. január 11-én Londonban született. Apja, John Stuart második házasságában ő volt az egyetlen ﬁúgyermek. A család anyagi alapját nem kis mértékben anyja, a brit pénzvilágban jelentős szerepet játszó James Coutts Frances nevű
lánya hozománya erősítette meg. A néhány évig a Cambridge-i Egyetemen tanuló, majd a szokásos
arisztokrata életviteli előírás szerint éveken át Európában utazgató ﬁatal lord előtt származásánál
fogva megnyílt a brit parlament. IV. Vilmos trónra lépése után 1830 őszén a dél-angliai Arundelben
képviselővé választották.
A lengyelek iránti érdeklődését nemcsak a megválasztása után néhány héttel Varsóban kirobbant szabadságharc lobbantotta fel, hanem egy különösnek mondható személlyel kötött házassága.
1824-ben Napóleon öccsének, Canino hercegének, Luciano Bonapartének legidősebb lányát, a tőle
öt évvel öregebb Christina Aleksandrina Egyptát vette el feleségül, miután az elvált svéd gróﬁ férjétől. Ez gyanússá tette az ifjú arisztokratát hazájában, ahol a franciákkal szemben még nem hunyt ki
az ellenszenv. Ráadásul az sem volt titok, hogy a hitvesi hűség nem erénye Christina Aleksandrina
asszonynak. Dudley Stuart számára azonban mindennél fontosabbnak tetszett, hogy benősült Napóleon családjába, amelyben a lengyelek különös tiszteletnek örvendtek. Így az ifjú férj is kötelességének érezte, hogy érdeklődést mutasson irántuk.
Az érdeklődés nem egészen tíz év múlva meggyőződéssé nemesedett. 1833 júliusában a lordok
házában lengyelbarát képviselőtársaival jól előkészített lengyel vitanapot rendezve tiltakoztak a
Lengyel Királyság I. Miklós cár által történt felszámolása ellen, s felszólították a kormányt, hogy
tiltakozzon ez ellen. Azt azonban, hogy a kérvényt felterjesszék a király elé a képviselők, 177:95
arányban leszavazták. Ennek ellenére óriási jelentősége lett annak, hogy e parlamenti vitanap révén
a lengyel kérdés a kormánytagok látószögébe került. A többnyire a LAFT által szervezett karitatív
gyűlésekkel, találkozókkal, bálokkal ugyanis képtelenség volt az angliai lengyel menekültek mindennapi létének anyagi bázisát megteremteni. (A legsikeresebbnek bizonyult bálon, amelyen 3000
vendég vett részt, „csak” 900 font gyűlt össze 1834-ben. Az 1835-ös bál patrónája a majdani Viktória
királynő édesanyja, Mária Lujza kenti hercegnő volt.) Ráadásul a Kelet-Poroszországban internált
és 1833-ban szabadon engedett lengyel katonák, valamint az úgynevezett frankfurti hadmenetben
való részvételért vagy más politikai kihágásért Franciaországból kiutasított lengyel emigránsok is
„bezúdultak” Nagy-Britanniába. (Az ország három évvel később Krakkó átmeneti megszállásának
üldözötteit is befogadta.)
Dudley Stuart a lengyelek helyzetét 1834. június 3-ról 4-re virradó éjszaka parlamenti expozéban tárta képviselőtársai elé. Pár nap múlva a lordok házában bejelentették, hogy a kormány 10 000
fontot utalt át a LAFT-nak. Ez szinte az életmentést jelentette a támogatandók listáján szereplő 488
lengyelnek. Az angol kormány némileg változó összeggel ugyan, de az 1850-es évek elejéig folyósította a segélyt, melynek elosztását, folyósítását a LAFT intézte. Dudley Sturartnak arra is volt
gondja, hogy munkahelyhez, biztos jövedelemhez juttassa lengyel pártfogoltjait.
A „lengyelek barátja” 1837-ben kikerült a parlamentből, de változatlanul a lengyel ügy odaadó támogatója maradt. Az se tudta eltántorítani ettől, hogy a Lengyel Demokrata Társaság (Towarzystwo
Demokratyczne Polskie), s még inkább a radikális Lengyel Népi Tömörülés (Gromada Ludu
Polskiego) tagjai a pénzelosztást illetően az arisztokraták iránti részlehajlással vádolták meg, továbbá azt is a szemére vetették, hogy Lengyelország feltámasztásán csak az 1815-ös kongresszusi Lengyel Királyság helyreállítását érti, s nem az 1772-es határai közötti lengyel–litván államot.
Dudley Stuart az angolokra jellemző hidegvérrel cáfolta a vádaknak is beillő gyanúsítgatásokat.
Tény, hogy a Czartoryski neve által fémjelzett lengyel emigráció lelkesen fogadta őt Párizsban,
s kifejezte háláját parlamenti működéséért is.
Az 1830-as és 1840-es évek fordulójától Czartoryskinak sikerült érdekeltté tenni a francia kormányt egy, a lengyelek által dominált ügynökhálózat megszervezésében az Oszmán Birodalom balkáni területein is – részben a növekvő orosz befolyás ellensúlyozására. Ez elvileg a Brit Birodalom
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érdekeit is képviselte volna. Erről Dudley Stuart igyekezett meggyőzni az angol kormányt. Ez azt
jelentette, hogy az 1837-et követő évtizedben ő volt Czartoryski londoni ügynöke, aki minden fontosabb eseményről tájékoztatta megbízóját-barátját, s közvetítette a balkáni ügynökhálózat, valamint
a cserkeszek által oroszok ellen vívott partizánháború fontosabb híreit a brit külügyminisztériumnak. Nem Dudley Stuart volt az egyedüli brit politikus, aki előre látta, hogy a Brit Birodalomnak
elkerülhetetlenül háborút kell vívnia, hogy Oroszország terjeszkedését a Fekete-tenger térségében
és a Balkánon visszaszorítsa. Ezzel lehet kapcsolatban, hogy több lengyel tábornokkal közelebbi
kapcsolatba került, így Bemmel is, akinek 1848 tavaszán elintézte, hogy a legjobb brit sebész operáljon ki a combcsontjából egy évtizedekkel korábbi párbajban kapott pisztolygolyót.
Az 1847-es választásokon Dudley Stuart ismét bekerült a parlamentbe. Az újbóli életmódváltás
az Európán végigsöprő forradalmi hullám új kihívások, új próbatétel kezdetét is jelentette. A lengyel
ügy mintha ismét napirendre került volna. 1848 márciusában a Poroszországhoz tartozó Poznańi
Nagyhercegségben bekövetkezett változások lobbantották fel a lengyel állam helyreállításával kapcsolatos reményeket. Hogy a sajtó milyen fontos szerepet játszhat, azt éppenséggel az is bizonyíthatja, hogy a poroszoknak a brit sajtó befolyásolásával sikerült az angol közvélemény lengyelek iránt
újból fellobbant rokonszenvét tompítani. Ezt az is bizonyítja, hogy az 1848 áprilisában kihirdetett
osztrák alkotmány következtében Galíciában megalakult nemzeti tanácsok és nemzeti gárdák sem
tudták az angol közvéleményt izgalomban tartani. Egyértelműen pozitív hatása a Bem győzelmeiről
szóló híreknek volt, s annak, hogy a magyarországi tavaszi hadjárat Európát megdöbbentő sikereit
részben Dembiński tábornok működésének tulajdonították.
Miután Bem tábornok 1849 márciusában felszabadította Erdélyt, a bukaresti angol konzulátus közvetítésével felvette a kapcsolatot Dudley Stuarttal, aki Palmerston külügyminiszterrel szoros kapcsolatban állt. Stuart Bemmel folytatott levelezése Segesvárnál az oroszok zsákmánya lett,
s végül I. Miklós cár íróasztalára került… (Minden bizonnyal azért, hogy a londoni orosz nagykövet
kellő időben az angol külügyminiszter orra alá dughassa az iratokat.)
1849 őszétől Stuart ﬁgyelme a magyarországi emigráció felé fordult, amit ugyanolyan odaadással támogatott, mint korábban a lengyelt. Kossuth internálásának hírére 1850 februárjában felszólalt
a Parlamentben. Hajnal István A Kossuth emigrác ió Törökországban című monográﬁájának idevágó részét idézve: „Stuart a magyar alkotmány vázlatát adta beszédében, bizonyítgatva Ferenc József
uralmának törvénytelen és jogtalan voltát. Aztán az orosz előretörés veszélyeit fejtegette a magyar
üggyel kapcsolatban: olyan már a helyzet, hogy Magyarország is az orosz pártfogás alatt keresi
jövőjét. Háborút nem akar Stuart, hanem csak erélyes fellépést követel. Meg van arról győződve,
hogy Anglia komoly szava megállíthatja Oroszországot, mely csak külszínre erős, belseje azonban
roskatag.” Később odaadó híve és legfőbb támogatója volt Kossuthnak angliai útja során is.
Csak a krími háború kirobbanása előtti időszakban karolta fel ismét nagy energiával a lengyelek
ügyét. Ettől az se tántorította el, hogy az általa is támogatott törökhoni lengyel légió szervezése
végül nem csupán az Oroszországhoz való csatlakozással fenyegető Ausztria tiltakozása végett feneklett meg, hanem a lengyel emigráció két nagy táborának hagyományos viszálykodása miatt.
Az 1856. március 31-én Párizsban megkötött békét, amelynek szövegében – szintén osztrák
nyomásra – egyetlen szóval sem tesznek említést a lengyelekről, már nem érte meg. A lord 1854. november 17-én Stockholmban halt meg, ahol a svéd uralkodót igyekezett rávenni, hogy üzenjen hadat
Oroszországnak. „Szörnyű csapás ért bennünket – írta Karol Szulczewski egyik emigránstársának
–, elvesztettük a legjobb, és leghívebb barátot, a drága Dudley Stuart lordot.” „Ügyünket illetően
semmi sem kárpótol a veszteségéért” – szögezte le Władysław Zamoyski nagybátyjának, Adam
Jerzy Czartoryskinak írt levelében.
Kovács István
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PÁSZTI LÁSZLÓ

A MAGYAR HONVÉDSEREG HARCÁSZATA AZ 1848–49-ES
SZABADSÁGHARCBAN
(A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Line Design, Budapest,
2013. 311 o. ISBN: 978-963-7097-63-8)

Népszerű történeti korszakokkal, témákkal kapcsolatban, így az 1848–49-es szabadságharccal
kapcsolatosan is felvetődő egyik leggyakoribb közhely – amely többek között ﬁgyelmen kívül hagyja azt a tényt, miszerint az egyre alaposabb feldolgozások újabb és újabb problémákat vetnek fel
– hogy miért kell ezzel ennyit foglalkozni, mit lehet erről még írni? Pászti Lászlónak a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum Könyvtára sorozatban megjelent kötetével kapcsolatban, mely a szerző doktori
disszertációjának kibővített változata, megfordítva az előbbi kérdést, sokkal helyénvalóbb, ha úgy
tesszük fel, miért nem foglalkozott ezzel ilyen mélységben, miért nem írta ezt még eddig meg senki?
Gyakorlatilag olyan alapműről van szó, ami összegzi mindazon ismereteket, amelyek megkönnyítik
a harci jelentések, visszaemlékezések, csataleírások, metszetek, vagy akár egy történelmi ﬁlm jobb
megértését. A korszak iránt érdeklődőknek eddig ezt a tudást innen-onnan morzsánként kellett
összeszedniük, ha csak nem akarták az idejüket könyvtári olvasótermekben korabeli, meglehetősen
száraz katonai szabályzatok olvasásával tölteni. Készültek ugyan hasonló jellegű átfogó ismertetések a szabadságharc hadseregének harcászatáról, de ezek terjedelem és részletesség tekintetében –
a honvédtüzérséget leszámítva – meg sem közelítették az itt bemutatásra kerülő kötet mélységét.
Az elmúlt több mint másfél évszázad során a fegyveres összecsapások jellege nagymértékben
megváltozott, ezért napjaink képzett katonái, vagy akár történészei sem feltétlenül értenék meg
minden részletét egy korabeli harctéri jelentésnek, visszaemlékezésnek. Vagy, ha eddig az ellenkezőjét hitték, most kiderül, azoknak az apróságoknak is jelentőségük lehet, amelyek felett korábban
nagyvonalúan átsiklottak.
A szerző párhuzamba állítja az elméletet a gyakorlattal: mi volt az, amit elvártak a katonáktól és
ez milyen módon valósult meg a harctereken? Előbbieket az akkori katonai szabályzatok rögzítették,
utóbbiakat pedig a korabeli dokumentumok és későbbi visszaemlékezések segítségével ismerhetjük
meg. Pászti László jelentős előtanulmányokat folytatott már jóval az itt bemutatott kötet megírása
előtt. A nevéhez fűződik a szabadságharcot megelőző ötven év magyar hadtudományi munkáinak
bibliográﬁai igényű összegyűjtése (Hadi tzikkelyek, tábori utasítások és a többiek… Hadtörténelmi
Közlemények, 2007/3. 1005–1081. o.), így a legfontosabb források, jelesül a korabeli szabályzatok
kitűnő i smerete nagyon biztos szakmai alapot nyújtott neki műve megírásához. Ezen szabályzatok
alapján folyt a honvédek kiképzése és az ezekben megfogalmazott elvek szerint igyekeztek megvívni
a harcot a csatatereken. Abban a korban szül ettek, amit nyugodtan nevezhetünk a katonai nyelvújítás korának. A birodalmi hadsereg nyelve a német volt, így önálló magyar katonai szaknyelv nem
létezett. Fontos mérföldkő Kiss Károly Hadi műszótárának 1843-as megjelenése, de az igazi áttörést
1848 hozta, amikor is sorra jelentek meg a ném etből többnyire egyszerű fordítással, kivonatolással
készült szabályzatok. Ezen kétségkívül hasznos füzeteket nagyrészt a nehézkes nyelvezet és a nehezen emészthető, koránt sem szórakoztató szöveg jellemezte. Jelen kötet ezekhez viszonyítva könnyed
időtöltés, amit a szerző az elméleti részek és a gyakorlati megvalósulásukat bemutató visszaemlékezések ritmikus váltogatásával ér el. Mind a téma iránt érdeklődő szélesebb közvélemény ﬁgyelmére
számot tarthat, mind pedig a korszakkal foglalkozó történészek találhatnak benne számukra hasznos
információkat, de kifejezetten ajánlható például a katonai hagyományőrzők számára is.
Megtudhatjuk belőle többek között, hogy milyen módon tudott eredményesen harcolni egy gyalogos a lovassal szemben, mi az a tagba szakadás, hogyan kell megszállni egy erdőt, megtámadni egy falut, védelemre berendezni egy magányos épületet, mikor melyik lépésmódot használták
a lovasok, nyílt terepen milyen távolságról indítottak szuronyrohamot a gyalogosok, hogyan kellett
megszervezni egy rajtaütést, milyen messze állították fel egymástól az ágyúkat, mekkora személyi
veszteség esetén maradtak még tüzelőképesek, milyen feladatok ellátására voltak alkalmasak az
egyes fegyvernemek és hogyan tudtak egymással együttműködni.
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Indulásként a harcászati alapelvekben a szabadságharcot megelőző századok során végbement legfontosabb változásokat veszi sorra s szerző. Már a XVIII. század végére kialakultak azok
a keretek, melyek 1848–49-ben is érvényesek voltak. Ezek szerint a gyalogság több harcvonalat
alakított, az első nyitott alakzatban, csatárláncban, a terep adta lehetőségek maximális kihasználása
mellett igyekezett megközelíteni az ellenséget egészen olyan távolságra, hogy fegyvereik tűzével
hatásosan zavarhassák. Ezzel párhuzamosan a tüzérségi tűz is az ellenség erkölcsi erejének megtörését szolgálta. Amikor a szemben álló fél sorai ingadozni kezdtek, bevetették a zárt alakzatban
mozgó gyalogsági és lovassági tömegeket, melyek addig védett állásokban álltak, hogy kicsikarják
a döntést. Ezek az eljárások már nem igényeltek nagy, sík, jól belátható csatatereket, minden terepen
alkalmazhatóak voltak. A frontális támadások helyett egyre fontosabb szerepe lett az átkarolásnak,
oldaltámadásnak, megkerülésnek.
1848-at megelőzően a birodalmi hadseregben jelentős számban voltak magyarországi kiegészítésű alakulatok, ezekkel azonban a magyar hatóságok érdemben nem rendelkeztek. Nem szólhattak
bele például a kiképzésükbe, állomáshelyükbe, alkalmazásukba. Az új magyar kormány amellett,
hogy igyekezett ezeket a fennhatósága alá vonni – nagyjából 30 ezer főtt sikerült is – önálló haderő
szervezésébe kezdett. Ennek a munkának a fő mozzanatait ismerhetjük meg a második fejezetből. A katonák kiképzését a nulláról kellett kezdeni, voltak, akik azzal se voltak tisztában, melyik
a jobb és a bal oldal. A bihari nemzetőrségnél történt, hogy az alaki gyakorlatok során a parancsnok
felhatalmazta a katonákat, a tévesen fordulókat köpjék szemközt. „Igen ám, csakhogy nem ritkán
éppen a helytelenül fordulók köpték szembe helyesen fordult szomszédaikat s ezek zavarba jövén,
hirtelen átfordultak, s másodszor is ugyanolyan fogadtatásba részesültek.” Ahogy egyre nagyobb
szükség volt katonákra, úgy csökkent a kiképzésre fordítható idő. Sokszor az újoncokat csak a legszükségesebbekre tanították meg, a többi ismeretet a harctérre vonulás alatt, rosszabb esetben már
a harctéren sajátították el. Először mindenkit egyénileg oktattak, fegyver nélkül gyakorolták a helyes alapállásokat, menetelést és forgásokat, majd mindezt fegyverrel is, aztán kötelékben. Lovasoknál ugyanígy zajlott minden, annyira, hogy az ő kiképzésük szintén gyalogosan kezdődött. A frissen
felállított honvédalakulatok ugyan hátrányban voltak a régebb óta szolgáló császári-királyiakkal
szemben, ezt azonban némileg csökkentette, hogy utóbbiakat a szabadságharcot megelőzően elsősorban helyőrségi szolgálatra készítették fel, a harci kiképzés kevésbé volt hangsúlyos.
Ki kell emelni, hogy a kötet egyes fejezetei rendkívül logikusan, fastruktúra szerűen épülnek fel,
illetve bomlanak alfejezetekre, ami könnyű áttekinthetőséget biztosít és így a használatot nagyban
megkönnyíti. Ez először teljes valójában a honvédsereg fegyverzetét bemutató harmadik fejezetnél
mutatkozik meg. A cím sugallta fegyverismertetésnél jóval többet kapunk, az adott típusok bemutatása mellett használatukat is megismerhetjük, illetve itt kerül sor az egyes katona egyes katona
elleni küzdelmének ábrázolására. Ez is, mint a kötetben általánosan minden, fegyvernemek szerinti a tagolásban történik. A honvédek két fő lőfegyvert-típust használtak, az ekkorra már elavult
franciakovás szerkezetet és a kémiai gyújtásút. Utóbbival gyorsabban, pontosabban, nagyobb átütő
erővel és megbízhatóbban lehetett tüzelni. A katonáknak megtanították az ellenség távolságának
megbecslését is, aminek a célzásban volt fontos szerepe. 150 lépés távolság esetén mellre, kisebb
távolságnál a hasra, nagyobbnál a csákó tetejére kellett célozni. A félelemnek tudható be, hogy
a katonák általában közelebb lévőnek gondolták az ellenséget, mint az valójában volt. Mivel a tűzharc önmagában ritkán hozott eredményt, ekkor kaptak szerepet a puskák csövére tűzött szuronyok.
Lovassági összecsapás alkalmával a dzsidát használó fél volt előnyben a kardot mint hidegfegyvert viselőkkel szemben. Ez az előny addig tartott, amíg a dzsidásoknak sikerült megőrizniük a zárt
alakzatot, közelharcban már korlátozott manőverező képességük miatt hátrányba kerültek.
A tüzérségi fegyverekről szóló részben megismerhetjük a fő löveg- és lőszertípusokat. A legáltalánosabb tábori löveg 5 fős kezelőszemélyzettel rendelkezett. Ketten álltak a cső előtt, egyikük
rakta bele a töltetet, a másik a töltőfával lenyomta. A legfontosabb személy az altiszti rangban lévő
irányzó volt. Az ágyúkhoz előre csomagolt, állandó mennyiségű lőport használtak, így a távolságot
a cső emelésével lehetett szabályozni. Az oldalirányú igazítást egy másik altiszt végezte a mozdonyfa megemelésével, végül az utoljára hagyott kezelő sütötte el az ágyút az irányzó parancsára.
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A lövegek működésével kapcsolatban érdemes pár szót szólni a műben szereplő ábrákról. A szerző felváltva használ régebbi művekből átvetteket, illetve újonnan készülteket is. Én mindenképpen
ez utóbbiak mellett tenném le a voksomat, ezek sokkal inkább összhangban vannak a kötet szövegével, tökéletesebben illusztrálják az elhangzottakat. Bár például a lövegek kezelését bemutató ábrára
nem lehet mondani, hogy graﬁkailag túlzottan kidolgozott, részletgazdag lenne, különösen nem
a XIX. századi szabályzatokból átvett képekhez viszonyítva, ugyanakkor módszertanilag sokkal
hasznosabbnak tartom azoknál.
A szabadságharc idején a gyalogság volt a csataterek legnagyobb létszámú, legmeghatározóbb
és legsokoldalúbb fegyverneme, amely önállóan tudott tevékenykedni mind támadásban, mind védelemben, függetlenül a terepviszonyoktól, és mindemellett az elfoglalt területek megtartására is képes volt. A gyalogság harcászatát bemutató fejezet elején a szerző hosszasan beszél a csapatok zárt
alakzatokban történő mozgásáról a harcmezőn. Ennek kapcsán kell megfogalmaznom az egyetlen
számottevő kritikámat, miszerint a kérdésnek ilyen mélységű feldolgozása és bemutatása legfeljebb
a téma iránt leginkább elkötelezettebb néhány ember érdeklődésére tarthat számot. Katonai hagyományőrzők számára kifejezetten hasznosak is lehetnek ezek az ismeretek, de a kötet korábban
dicsért olvasmányosságának nem tesznek jót.
A szűk értelemben vett harc a gyalogosok részéről a puskatüzet és a szuronyvívást foglalta
magába. Támadó ellenséges gyalogságra 250-300 lépésről kezdtek el tüzelni, ezt 50 lépésnyi távolságonként újabb és újabb sortűz követett, mialatt azok előbb gyors, majd sebes lépésben, végül
az utolsó szakaszon rohanva közeledtek. A védekező fél nem álló helyzetben várta be a támadást,
az utolsó sortüzet követően ők is szuronyt szegezve indultak rohamra, ennek ellenére tényleges
összecsapás nem mindig történt, az erkölcsileg gyengébb fél legtöbbször az összecsapást elkerülve
visszahúzódott.
Olyan területeken, ahol zárt tömegek alkalmazása nem volt lehetséges, erdőkben, településeknél, szőlőkben, a harc megvívása a csatárláncokra hárult. Nyílt terepen elővédként szerepeltek
az arcvonal előtt, visszavonulásnál pedig fedezték a többi csapatot. Parancsnokaiktól eltávolodva
az ilyen helyzetek sokkal nagyobb önállóságot követeltek az egyszerű katonáktól. Az alapegység
a három főből álló láncszem volt, melynek tagjai egymást fedezve mozogtak a terepen, ügyelve arra,
hogy három fegyverükből a folyamatos tüzelés esetén is legalább egy mindig maradjon megtöltve.
Lovassági támadás ellen a gyalogság hatékonyan négyszög, vagy zászlóaljnál kisebb egység
esetén tömeg alakításával tudott védekezni, ilyen alakzatban azonban a terepen való mozgás meglehetősen nehézkes volt, nem beszélve arról, hogy az összetömörült katonák kitűnő célpontot nyújtottak a tüzérség számára. Rendkívüli helyzetekben előfordult, hogy formabontó módon eltértek
a szabályzatokban megfogalmazott elvektől, így például a szabadságharc alatt több alkalommal
megtörtént, hogy gyalogság támadt lovasságra. Első ízben az 1849. február 28-án Mezőkövesdnél
a 45. honvédzászlóalj űzött el egy osztály vértest, majd az 1849. július 11-i komáromi csatában a 6.
zászlóalj szuronyrohammal védte meg az ágyúkat ugyancsak vértesekkel szemben, végül az 1849.
augusztus 2-i debreceni ütközetben az orosz lovasság által bekerített magyar jobbszárny két zászlóalja vonalba fejlődve törte át a gyűrűt.
Tüzérség ellen a gyalogság igyekezett oldalirányból támadni, mérsékelve ezzel is a veszteséget,
illetve időt nyerve, míg a lövegeket újra irányozzák. Az ágyúk elfoglalásáig tartó roham ritka volt,
de jelentős eredménynek könyvelték el azoknak az állásokból való elűzését, vagy a tüzelés beszüntetését.
A gyalogság harcászatát bemutató fejezet utolsó része speciális tereptárgyak – magányos épületek, települések, erdők, magaslatok, tábori erődítmények, hidak, töltések, folyók, völgyszorosok
– megtámadásával és védelmének sajátos kérdéseivel foglalkozik. Milyen feltételek megléte esetén
van értelme a küzdelemnek? Hogyan kell a rendelkezésre álló erőket elosztani? Mi az ilyen harc
általános menete?
A magyar hadsereg lovassága 1848–49-ben szerkezetét tekintve meglehetősen féloldalas volt,
a csatadöntő feladatokat ellátó nehézlovasság teljesen hiányzott, így ez a teher is a zömében huszárokból, kis részben ulánusokból és svalizsérekből álló könnyűlovasságra hárult. Emellett persze ellátták hagyományos feladataikat is: fedezték a sereg mozgását, felderítést végeztek, fedezték
a gyalogságot, tüzérséget, üldözték az ellenséget. A kötetben a lovasság gyalogság elleni támadását
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egy kitűnő ábra szemlélteti, amely feltünteti, hogy ennek során milyen lépési módokat alkalmaztak
a lovasok, milyen távolságnál váltottak ügetésre, vágtára, majd sebes vágtára. Mindezek mekkora
sebességet jelentettek, mennyi ideig alkalmazták, eközben a védekező tüzérség és gyalogság mikor adott le sortüzeket. A szerző érdemeit öregbíti, hogy számos helyről kellett összeválogatnia az
adatokat, melyek többnyire eltértek egymástól, nagyrészt nem pontos értékekkel dolgoztak és még
a mértékegységeik se voltak összhangban (például lépés, méter). Az eredmény ennek ellenére egy
kitűnően kivitelezett, nagyon szemléletes ábra, sőt, ábracsalád, mert ugyanilyen készült a gyalogság
elleni rohamának, valamint a tüzérség egyéb fegyvernemek elleni tevékenységének bemutatásához.
Ezzel át is tértünk a következő fejezetre, a tüzérség harcászatára. Az ütközet elején mindig a
lőtávolban álló élőerő jelentette a kiemelt célpontot, az ágyúk leghatékonyabban az zárt ellenséges
tömegek ellen tudtak tevékenykedni. A célt és a lőszer fajtáját mindig az ütegparancsnok határozta
meg, az irányzás módját az irányzó. A lőporfüst miatt a célzás pontosságát rendszerint az egyik elől
lévő kezelő ﬁgyelte meg, és ez alapján módosították a cső állását. Megfelelő létszám és kiképzés
mellett egy löveg percenként 7-8 lövés leadására is képes volt, de harci helyzetben ennél kevesebbel
kell számolni. 1400-1600 méternél messzebb lévő célpontra nem lőttek. Az ellenség távolságának
csökkenésével nőtt a tüzelés gyakorisága, egészen addig, míg a közvetlen közelbe ért csapatok esetén a füst eloszlását sem várták be, folyamatosan lőttek rájuk kartáccsal. A modern rakétafegyverek
korabeli elődei, a röppentyűk köztudott előnye, hogy kis tömegük miatt könnyen mozgathatóak
voltak. Ez a mozgékonyság nem volt korlátlan, mert az utánpótlást szállító szekerektől túlzott mértékben nem tudtak eltávolodni. Találati pontosságuk nem közelítette meg más tüzérségi fegyverek
találati pontosságát, de a kilövést kísérő fény- és hangjelenségeknek nagy lélektani hatásuk volt,
főleg a lovasság sorait lehetett eredményesen összezavarni velük. Ágyúk párharca teljesen mindennapos volt, röppentyűk esetében ez koránt sem volt ennyire szokványos, de Komáromnál 1849.
április 26-án ez is megtörtént. Mindössze 40-50 lépésnyi távolságról tüzeltek egymásra a magyar és
az osztrák tüzérek, jelentős veszteségeket okozva egymásnak.
A harctéren a különböző fegyvernembeli csapatok a legritkább esetben tevékenykedtek önállóan, ezért minden tisztnek tisztában kellett lennie a másik két fegyvernem működésének alapjaival.
A 7. fejezettel – A fegyvernemek helye és feladata a harcrendben – a szerző a harctan legmagasabb fokáig, a „k ombinált taktikához” vezet el bennünket. A gyalogság, lovasság, tüzérség tevékenységének összehangolása a magasabb beosztású katonai vezetők feladatai közé tartozott, kezdve
a csatatér megválasztásával. Az megfelelő állás ismérvei a következőek: az arcvonal uralkodik
a környező térség felett, a szárnyak biztosítva vannak, hátul megfelelő tér van a csapatok mozgatására és biztosított a visszavonulás. Támadó állás esetében elvárás volt, hogy előtte nyílt terep legyen,
ami az ellenségnek nem nyújt fedezéket, védelemben pedig pont fordítva, olyan helyet igyekeztek
választani, ahol nehéz az előrenyomulás. A nehezen védhető pontokat a környező magaslatokra telepített tüzérséggel védték, a fedetlen szárnyakat lépcsőzetesen hátra hajlottak, rendszerint tüzérség
mellett lovassággal is megerősítették őket. Az arcvonal teljes szélességébe a gyalogságot állították
fel, lehetőleg mindaddig fedett terepen, például dombok mögött, amíg az ellenség a gyalogsági
fegyverek lőtávolságán belül nem ért, hogy a lovassági és tüzérségi támadástól óvják. A lovasság
a szárnyak fedezése mellett rendszerint a második vonalban, a gyalogsági közötti hézagok mögött
állt. Alkalmazásához legalább részben nyílt, sík terep kellett. A tüzérséget lehetőleg nem szétaprózva alkalmazták, a minél nagyobb hatás elérése végett az ellenséges oszlopokat szemből, a vonalakat,
ütegeket oldalról, az utakat, hidakat hosszában lőtték. A tartalék a centrum, vagy a leggyengébb
pont mögé került, mindkét fél tevékenysége arra irányult, hogy az ellenfelet tartalékénak felhasználására késztesse, miközben a sajátját megóvja egy későbbi döntő csapásra.
Ez a fejezet foglalkozik a hadicselekkel is, melyeknek az adott korszakban a következő típusai voltak: erőszakos felderítés, áltámadás, megtévesztés, les és rajtaütés. Az erőszakos felderítés
célja az ellenség állásainak, erejének megismerése. Kivitelezése formailag nagyban hasonlít az áltámadáshoz, de annak a rendeltetése teljesen más. Utóbbi egy nem valós hadmozdulatra akarja
ráirányítani az ellenség ﬁgyelmét, hogy ezzel megossza erőit és a fő támadási pontot elhanyagolja.
Ilyenkor fontos az álhírek terjesztése, a feltűnő, lármás előkészület, illetve hihető, a védő számára
jelentős célokat kell kitűzni. Néha az a furcsa helyzet is előállhatott, hogy az áltámadás közvetlen
eredményre vezetett, ilyenkor a helyi parancsnok feladata volt eldönteni, hogy valódi támadásként
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folytatja-e az akciót. Áltámadásokkal tévesztette meg 1849 áprilisában Pest előtt Aulich Lajos a császári csapatokat, elhitetve velük, hogy a magyar főerővel állnak szemben. A megtévesztés lényege,
hogy a közvetlen harcérintkezést lehetőleg kerülve próbálják becsapni az ellenséget, mint például
Bem tábornok 1849 márciusában Segesvárnál. Sáncépítésbe kezdve azt sugallta, mintha tartós védelemre rendezkedne be, majd mikor a körbezárásra induló Puchner altábornagy fedezetlenül hagyta
a Nagyszebenbe vezető utat, élt az alkalommal és elfoglalta a cs. kir. csapatok hadműveleti bázisát.
Vagy Jellačić segédcsapatainak lefegyverzésekor 1848 októberében, amikor kisszámú huszár gyors
mozgatásával és egy trombitás előreküldésével azt a látszatot sikerült kelteni, mintha jelentős ellenséges csapat gyűrűjében lennének. A lesvetés és a rajtaütés közt csupán az a különbség, hogy
a megtámadott sereg éppen mit csinál. Az első esetben menetel, a másodikban pedig táborozik
vagy beszállásolt. A szabadságharc legnagyobb szabású rajtaütése Kmety György ezredes nevéhez
fűződik, 1849. június 13-án meglepte a Csornán állomásozó osztrák féldandárt és kevésen múlt,
hogy teljesen fogságba nem ejtette. Az akció sikerének alapja az volt, hogy egy elfogott tisztnél
megtalálták az ellenséges dandár menettervét, így pontos információkkal rendelkeztek a csapatok
elhelyezkedéséről.
Az utolsó két fejezet már a harctértől távolabb, de mindenképp az ellenséghez közel lévő hadsereg menetét, ennek biztosítását, illetve táborozását és a tábor őrizetének fontosabb kérdéseit taglalja.
Összegzésként a szerző megállapítja, hogy a honvédsereg harcászata megfelelt a kor követelményeinek, sőt a tüzérség tekintetében meg is haladta azt. 1849 elején megszilárdult a csapatok
fegyelme és harckészsége, majd a tavaszi hadjárat során sorozatos vereségeket mérhettek a hasonló
színvonalú, de túlerejű cs. kir. seregre, nyáron pedig a hadművészet terén egyenlő partnerei voltak
szövetséges osztrák–orosz haderőnek.
A kötet tartalmához szervesen kapcsolódnak, azt kiegészítik, ezért a téma iránt érdeklődőknek
mindenképp ﬁgyelmébe ajánlom a szerzőnek a kézirat lezárását követően jelen folyóirat hasábjain megjelent, szintén a honvédsereg harcászatával foglalkozó tanulmányait (Természeti viszonyok
befolyása a harci cselekményekre az 1848–1849-es szabadságharc példáján. Hadtör ténelmi Közlemények, 2013. 3. sz. 767–790. o.; Az emberi tényező harcászati vonatkozásai az 1848–49-es szabadságharc példáján. Uo., 2015. 2. sz. 394–414. o.), melyekben a természeti és az emberi tényezők harctéri eseményekre gyakorolt hatását vizsgálja. Előbbiből választ kaphatunk olyan kérdésekre, mint
például, hogyan befolyásolhatják a harc kimenetelét a felszíni, domborzati viszonyok, a vízfolyások,
a terep átláthatósága, a rajta való tájékozódás képessége, az utak állapota, az időjárási viszonyok,
a növényzettel való borítottság, vagy akár a földek művelési módja. Utóbbi tanulmány pedig arra
világít rá, hogy a legjobb kiképzés ellenére is ott van bizonytalansági tényezőként maga a katona,
saját félelmeivel, fegyelmezetlenségével, ﬁzikai és szellemi fáradtságával, éhségével, melyek döntően meghatározhatják harctéri teljesítményét.
Sajnos ennek a kötetnek a keretein belül nem nyílt lehetőség csataképek részletesebb elemzésére,
az egyetlen közölt korabeli festmény a címlapon szerepel, melyre Pászti László utalt is a szövegben.
Látványos és szélesebb érdeklődésre számot tartó dolog lehetne egy olyan kötet elkészítése, ahol
a szerző a témában felhalmozott ismereteit nagyobb számú korabeli csataábrázolás bemutatására,
értelmezésére használná fel.
Végezetül kívánom neki, hogy műve olyan alapművé, megkerülhetetlen kézikönyvé váljon, mint
például az 1848–49-es tisztikart bemutató sorozat. Így, ha évtizedek múlva akármilyen, a szabadságharc honvédseregének harcászatával kapcsolatos kérdés merülne fel, a dolgot el lehessen intézni
egyszerűen annyival: Nézd meg a „Pásztiban”!
Németh György
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KŐVÁRI LÁSZLÓ

ERDÉLY 1848–1849-BEN
(Sajtó alá rendezte és a kötetet szerkesztette: Somogyi Gréta. A bevezető tanulmányt írta: Hermann Róbert.
A jegyzeteket írta: Hermann Róbert és Somogyi Gréta.
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2014. 536 o. ISBN: 978-963-7097-71-3)

2014-ben két új forráskiadvány látott napvilágot a Hadtörténeti Intézetben. A Markó Árpád
akadémikus, neves hadtörténész visszaemlékezéseit tartalmazó kétkötetes mű a XX. század két
nagy világkatasztrófája, az I., illetve II. világháború korába kalauzolja el az olvasót. A másik forráskiadvány – amely jelen ismertetésünk tárgya – a XIX. század közepén lezajlott magyar forradalom
és szabadságharc időszakába vezeti vissza az olvasót. A kötet szerkesztője nem kisebb célt tűzött
maga elé, minthogy egy munka keretein belül összegyűjtse, majd újra kiadja Kővári László Erdély
1848–1849-es történetéről szóló nagyformátumú munkáját, visszaemlékezéseit, valamint 1849-ből
származó hírlapi cikkeit és jelentéseit.
A vállalkozás azért is nagyszabású, mert a XIX. század közepén és második felében különböző
módon és különböző orgánumokban megjelent szövegeket kellett egységes kötetté szerkeszteni, egy
korszerű, ma használható kézikönyvé gyúrni. A kötet sajtó alá rendezője – ahogy a némileg furcsa
módon Hermann Róbert bevezető tanulmánya végére illesztett szerkesztői megjegyzéseiben írja –,
a szöveggondozás során elsősorban a leendő olvasók igényeihez kívánt igazodni. Ezért a mai magyar helyesírás szabályait követve írta át az 1861-es, illetve 1898-as eredeti szövegeket, gondosan
ügyelve ugyanakkor arra, hogy a korabeli stílust visszatükröző tájnyelvi alakok megmaradjanak. Ez
a mai forráskiadók által a XIX. századi szövegek vonatkozásában általában követett eljárás azért
hasznos, mert az így közreadott forrásokat az átlagolvasó számára is élvezetessé, könnyen használhatóvá teszi. A szövegek új kiadása ugyanakkor formai szempontból hűen követi az eredeti kiadást.
Kővári László egyike volt az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) által 1849 márciusában
az egyes seregtestekhez kiküldött „történeti jegyzőknek”, akiknek az volt a feladatuk, hogy egy,
a szabadságharc történetéről később elkészítendő hadtörténeti összefoglaló forrásbázisául anyagot
gyűjtsenek a számukra kijelölt hadseregnél, illetve hadtestnél. Hermann Róbert a kötethez írt bevezető tanulmányában (Kővár i László és a szabadságharc hadtörténészei) részletesen ismerteti a kiküldött historikusok tevékenységét. Az OHB 1849. március 16-án, a Damjanich János vezérőrnagy
parancsnoksága alatt álló I. és III. hadtestekhez Zalár József költőt, a Görgei Artúr vezérőrnagy
vezette II. és VII. hadtestek mellé Lisznyai Kálmán költőt küldte ki „történeti jegyzőül.” Perczel
Mór vezérőrnagy bácskai (IV.) hadtestéhez Mészáros Károly ügyvédet, Vécsey Károly vezérőrnagy
aradi ostromseregéhez (V. hadtest) Dobrossy István országgyűlési gyorsírót, Bem tábornok erdélyi
hadseregéhez (VI. hadtest) Kővári László, ekkor már viszonylag közismert történészt és újságírót
irányították. A komáromi várőrséget képező VIII. hadtesthez pedig Friebeisz István újságírót vezényelték. A később alakult IX. és X. hadtestekhez már nem neveztek ki történészeket és a korábbiakat
sem váltották le.
A szabadságharc történetét megörökíteni hivatott vállalkozás azonban nem járt túl nagy sikerrel. A parancsnokok nem vették jó néven a táborban ténfergő, katonai titkok után érdeklődő ﬁrkászokat, nem volt rendezett a kiküldött historikusok alárendeltsége, jogosítványaik kérdése. Maguk
a kiküldöttek sem feleltek meg minden esetben a velük szemben támasztott követelményeknek.
A hadtörténészek közül mindössze hárman (Dobrossy, Mészáros és Kővári) írtak jelentéseket. Utóbbi kettő a szabadságharc utáni évtizedekben meg is jelentette gyűjtésének eredményeit. Közülük
Kővári László munkái voltak a jelentősebbek. Hermann Róbert bevezető tanulmányában részletesen ismerteti a szabadságharc leverése után meginduló kortárs történeti feldolgozó folyamat állomásait, a szerzőket és műveiket, azokat az előzményeket, amelyek Kővári Erdély történetét feldolgozó
munkájának megjelenéséhez vezettek, és amelyekre a szerző – saját feljegyzésein kívül – maga is
támaszkodhatott.
A kötet a bevezető tanulmány után két külön fejezetben közreadja az említett Erdél y története
1848–4 9-ben című feldolgozást, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó Okmánytár az 1848–49-i
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erdélyi eseményekhez című forrásgyűjteményt. Mindkét munka eredetileg 1861-ben jelent meg
Pesten, illetve Kolozsvárott. Kővári kötetei megjelenésük idején úttörő módon járultak hozzá
a szabadságharc erdélyi eseményeinek megismeréséhez és a mai napig megkerülhetetlen forrásai
a szabadságharc erdélyi történetének. Ez is indokolja újbóli közreadásukat, hiszen az eredeti munka
ma már nehezen hozzáférhető.
A történeti feldolgozásban a szerző tíz időrendben megírt fejezetben tárgyalja az 1848. év és
újabb 11 fejezetben, szintén időrendben az 1849. év eseményeit. A munka különösen azért értékes,
mert Kővári több esetben a szemtanú hitelességével tudott beszámolni az erdélyi hadszíntér eseményeiről, illetve más esetekben első kézből ismerhette meg azokat az egykorú résztvevőktől. A hadtörténeti tényadatok ugyan kevéssé pontosak és részletesek a műben, a kis színes történetek azonban
igen jól ábrázolják a kor hangulatát.
A tényadatok pontosítását Hermann Róbert és Somogyi Gréta kitűnően elvégzik. Kővári munkájának tanulmányozását több mint 750 lábjegyzet teszi könnyebbé, amelynek egy része hadtörténeti,
más része művelődéstörténeti vonatkozású. Itt kerülnek pontosításra a Kővári által esetleg hibásan
írt tényadatok, az egyes események, időpontok, a személyek, alakulatok nevei. A jegyzetek kiegészítő információkat, a szerző által korábban nem feltétlenül ismert újabb ismereteket is közvetítenek
az olvasó felé.
Kővári az 1848. márciusi napok eseményeivel kezdte munkáját. Röviden beszámolt az európai
és országos eseményekről, majd a kolozsvári és erdélyi visszhangokat ismertette. A második fejezet
már az erdélyi szász és román nemzetiségek gyűléseit, a harmadik az unió kimondásának történetét
mutatta be. A szerző további három fejezetben tárgyalta az utolsó erdélyi országgyűlés történetét, az
1848. nyári és kora őszi helyi eseményeket, a nagyszebeni Főhadparancsnokság és a román nemzeti
gyűlés magyar kormánnyal történő szembefordulását, a székelyek agyagfalvi gyűlésének történéseit. A hetediktől a tízedik fejezetig a fegyveres összetűzések megindulásának, a román felkelés
szervezésének, Háromszék önvédelmének és végül Bem december végi ellentámadásának történetét
mutatta be.
A munka az 1849. év történetét tárgyaló részében Kővári a XI–XII. fejezetben Bem januári
hadjáratát, a Székelyföld felmentését, és a Nagyszeben elleni sikertelen támadás történetét tárgyalta.
Ezután külön fejezetet szentelt a császári erők megsegítésére behívott orosz intervenciós csapatok
tevékenységének. A XIV. fejezetben a piski csatát, valamint annak előzményeit és következményeit
ismertette. A következő két fejezetben Urban ezredes februári beütésének és a császári csapatok
márciusi teljes kiűzésének témáját dolgozta fel. A XVII. fejezet a felszabadult Erdély – Bem, majd
annak Bánságba való távozása után főleg Csány László kormánybiztos által történt – közigazgatási
és katonai megszervezését mutatta be. Ezután a román népfelkelők által megszállt havasok elleni támadások történetét olvashatjuk. A XIX. és XX. fejezetben Kővári az újabb orosz intervenció, valamint a császári csapatok ismételt betörése és a túlerővel folytatott egyenlőtlen küzdelem eseményeit
tárgyalta. Az utolsó fejezet az augusztusi fegyverletételek, a szabadságharc lezárulásának kérdését
járta körül.
Kővári az egyes fejezetekben röviden mindig említést tett a fontosabb országos eseményekről,
azok kontextusában láttatva az erdélyi eseményeket. Munkájának közreadói lábjegyzeteikben mindig megadják a főszövegben hivatkozott források közlési helyét, vagy a kötet okmánytárában való
elérhetőségét.
Az Okmán ytár az 1848–49-i erdélyi eseményekhez 115 dokumentumot tartalmaz, amelyek kiegészítik a Kővári által elmondottakat. Ezek egy része német, latin, francia és román nyelvű irat,
amelyek Kővári művében csak eredeti nyelven szerepeltek. Az új kiadásban e szövegek magyar fordítása is megtalálható, ami külön érdeme a kötetnek, hiszen ezek magyarul eddig nem voltak hozzáférhetőek. A szövegekben található idegen eredetű szavak összegyűjtésre kerültek és az olvasó munkáját könnyítendő, a kötet függelékében együtt elérhetőek. A személy- és helynevek közül az idegen
eredetűek a mai helyesírás szerint, a magyarosított alakok Kővári írásmódja szerint szerepelnek,
ugyanakkor a kötet végén a névmutatóban utalás található a különböző előfordulási variációkra.
Kővári fő műve után a kötet két újabb fejezetben adja közre a szerző Magyarország és Erdély
egyesülésének félszáz éves évfordulóján megjelent gondolatait: Az unió k imondásának félszázados
emlékün nepén. Felolvasás a kolozsvári egyetemi ifjúság május 29-i ünnepélyén címmel, valamint
szintén 1898-ban megjelent visszaemlékezését a szabadságharcra Visszaemlék ezések a forradalom
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derűsebb napjaira. Emlékirat jubileuma alkalmából címmel. Előbbi az idős Kővári forradalomra
és szabadságharcra emlékező moralizáló gondolatait tartalmazza. Utóbbi pedig a forradalom és szabadságharc személyesen átélt eseményeire történő visszaemlékezés, amelyben függelékként megtalálható a Tanálkozásaim Petőﬁvel végnapjaiban című fejezet. Ebben Kővári – másokhoz hasonlóan
– beszámol a költővel kapcsolatos utolsó élményeiről és halálának általa megismert körülményeiről.
Nem kell bizonygatnunk, milyen fontos, hogy ezek a személyes hangvételű és személyes élményeken alapuló írások is bekerültek Kővári Erdély történetéről írott munkája jelen kiadásába. Újabb
adalékok ismerhetők meg belőlük a kor eseménytörténetéhez, amelyek szubjektívek ugyan, de ezek
is árnyalják eddigi ismereteinket, és eddig nehezen hozzáférhetők voltak. A szerző beszámol az
utolsó erdélyi országgyűlésről, az országgyűlés által szeptemberben az udvarhoz indított küldöttségről, Háromszék önvédelmi harcáról, valamint erdélyi haditudósítóvá történő kinevezéséről is.
Fentieket követi a kötet utolsó fejezete Cikkek és jelentések 1849-ből címmel. Ez 13 dokumentumot tartalmaz: Kővári jelentését az OHB-nak Háromszék önvédelmi harcáról, javaslatait Erdély
és a Székelyföld újjászervezéséről, nyolc tudósítását Erdélyből a Közlöny számára, három Kossuth
Lajos kormányzó-elnökhöz és egy Szemere Bertalan miniszterelnökhöz szóló jelentését. Ezek közül igen érdekesek a székelyeket, vagy az első orosz intervenció alkalmával Erdélyben járt orosz
csapatokat bemutató kommentárjai és Bem erdélyi hadjáratáról küldött anekdotagyűjteménye.
A kötet Függelékében rövidítésjegyzék, idegen szavak és kifejezések jegyzéke, a felhasznált
irodalom rövidítéseinek feloldása, valamint névmutató található. Ezek jól segítik a kötet használatát,
megértését, a szakirodalomban történő tájékozódást.
Összességében elmondható, hogy Kővári László Erdély 1848–49-es történetéről írt alapművének és más írásainak új, egy kötetbe szerkesztett kiadása fontos és hasznos hozzájárulás a témával
foglalkozó történeti irodalomhoz. Haszonnal forgatható mind a köz- és hadtörténészek, mind a gazdaság- és társadalomtörténészek számára. Érdekes olvasmány ugyanakkor a korszak iránt érdeklődő nagyközönségnek is. Hermann Róbert és Somogyi Gréta gondos munkát végzett, és egy hasznos
kézikönyvvel gazdagította az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc historiográﬁáját.
Solymosi József
SZARKA LAJOS

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG
(Hévízi Kincsestár, Hévíz, 2013. 228 o. ISBN: 599-988-3131-60-2)

Már több mint másfél évtizede, 1997-ben jelent meg Szarka Lajos hévízi helytörténész hiánypótló munkája A táb ornok bére címmel az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc egyik jórészt elfeledett, egyetlen Zala megyei születésű tábornokáról, gyulai Gaál Miklósról. Az azóta eltelt
időszakban a szerző újabb források felkutatásával még pontosabb képet tudott alkotni hőséről, így
a nemrégiben megjelent újabb, kibővített munka minden eddiginél árnyaltabban mutatja be a szabadságharc egyik legjobb mérnökkari tisztjének pályafutását.
Ahogy az a kötet elé írt ajánlásból és a Hermann Róbert által jegyzett előszóból is kiderül, gyulai Gaál Miklóshoz, számos kortársához hasonlóan, nem volt kegyes a sors. Míg a fontosabb ʼ48-as
szereplők (páldául Batthyány, Kossuth, Görgei, Damjanich, Bem, illetve az aradi tizenhármak)
alakja örökre, kitörölhetetlenül „belevésődött” a köztudatba, addig jó néhány, kötelességét szintúgy
teljesítő politikus és katona emléke a feledés homályába veszett. Ezen változtatott Gaál esetében
Szarka Lajos, aki első kötetének megjelenése után is fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte tovább
az információkat; ennek köszönhetően az új kötet számos ponton módosítja, kiegészíti nem csak
a mérnök vezérőrnagy életpályáját, hanem az 1848–1849-es szabadságharc hadtörténetét is. A felvezetést záró bevezetésben a szerző maga sorolja fel az 1997 óta feltárt újabb forrásokat, amelyek
felhasználásával tovább tudta árnyalni a tábornok képét (valamint köszönetet mond mindazoknak,
akik támogatták a kötet megjelenését).
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A mű első fejezete a Gaál Miklós 1848 előtti pályafutását foglalja össze. 1799. február 14-én
született a Zala megyei Szegváron, egy népes, jómódú, birtokos nemesi családban. Az elemi iskolai,
majd a soproni bencés gimnáziumban végzett tanulmányai során egyre javultak eredményei; elsősorban számtanban és rajzban mutatott kimagasló képességeket. Így aligha csoda, hogy 1811-től a cs.
kir. hadsereg számára mérnökkari tiszteket képző bécsi Mérnöki Akadémián folytatta tanulmányait.
Ennek befejezése után, 1818. augusztus 4-től mint mérnökkari hadﬁ (kadét) kezdte meg szolgálatát.
A következő 30 évben fokozatosan haladt előre a ranglétrán: 1846. december 3-án alezredessé lépett
elő. Pályafutása során szinte az Osztrák Császárság minden szegletében és összes fontosabb erődjében megfordult: szolgált többek között Aradon, Velencében, Padovában, Mantovában, Lipótváron,
Brünnben, Milánóban és Károlyvárosban. Mindenütt kiváló teljesítményt nyújtott, és számos tervet,
illetve tanulmányt nyújtott be; ezért 1838-ban a cs. kir. kamarási címet kapott. 1831-ben házasságot
kötött távoli rokonával, Gaál Vilmával, akitől öt gyermeke született. 1848 februárjában a cs. kir. erdélyi erődítési igazgatóság élére nevezték ki, ám Nagyszebenbe való utazása közben korábbi betegségei elhatalmasodtak rajta; ezért 1848. szeptember 5-ével nyugállományba helyezték. A fejezetet
a cs. kir. tiszt édesanyjához, Gaálné Bachó Krisztinához fűződő viszonyának, illetve jelentősebb
terveinek, valamint pályázatainak a rövid ismertetése zárja.
A könyv következő fejezete a gyulai Gaál család anyagi viszonyait és gazdálkodását mutatja be
a reformkori Zala vármegyében. Részletesen ismertetésre kerül, hogyan alakult ki a család kezén
lévő birtokszerkezet; a birtoknak anyjuk 1823-as halála után Gaál Miklós, illetve hat testvére lettek az örökösei. A testvérek közötti kisebb anyagi természetű konﬂiktusok ellenére a családtagok
jómódúnak számítottak, amit a Gaál Miklós által kért 1844–1845-ös vagyonfelbecslés is bizonyít.
A részletes összeírásnak köszönhetően megismerhető egy alapvetően tipikus reformkori nemesi középbirtok és az ahhoz kapcsolódó jövedelmek, valamint, hogy az 1848-as törvények ebben milyen
anyagi és egyéb birtokszerkezeti változásokat hoztak.
A munka harmadik és egyben legnagyobb része a főhős 1848–1849-es szabadságharc alatti tevékenységét mutatja be. A szerző ismerteti, hogy a frissen nyugalmazott, szegvári birtokán tartózkodó
cs. kir. törzstiszt milyen körülmények között csatlakozott 1848. szeptember 17-én a Josip Jellačić cs.
kir. altábornagy, horvát bán betörő csapatai elől visszavonuló magyar hadsereghez, illetve milyen
szerepe volt a felállítandó magyar utászkar, illetve a Nagykanizsa 1848. október 3-i felszabadítását
eredményező magyar támadás terveinek kidolgozásában.
A továbbiakban a szerző a muraközi harcokat ismerteti. Az ország irányítását átvevő Országos
Honvédelmi Bizottmány október 25-én ugyanis a Perczel Mór ezredes vezette hadosztály táborkari
főnökévé nevezte ki Gaált, aki ily módon részese lett az 1848. november-decemberi Mura–Drávamenti harcoknak, így a november 8-i friedau-i ütközetnek. A Muraköz kényszerű kiürítése után
azonban hamarosan bírálni kezdte heves és önfejű feljebbvalóját a kialakuló véleménykülönbségek
miatt. Más alkalmazást remélve több tervezetet is küldött az OHB-nak és a hadügyminisztériumnak
a hadsereg átszervezése, illetve Arad bevétele ügyében, valamint lemondását is felajánlotta. Utóbbi
elképzelése meghallgatásra talált: december 1-jével ezredessé nevezték ki, és december 21-ével átvehette az aradi magyar ostromsereg parancsnokságát.
Szarka Lajos ezt követően Gaál Miklós 1848–49-es működésének legfontosabb időszakát, az
aradi cs. kir erőd ostromának 1848. december és 1849. február közötti történetét ismerteti. A cs. kir.
helyőrség 1848. október 4-én felmondta az engedelmességet a magyar kormánynak, és a tiszántúli
önkéntes mozgó nemzetőri tábor székhelyéül szolgáló Ó-Arad városát többször lövette. A magyar
csapatok parancsnoka, Máriássy János alezredes ugyan körülzárta a várat, de megfelelő eszközök
híján bevételével december 4-én kudarcot vallott; december 14-én pedig súlyos vereséget szenvedett
a cs. kir. temesvári felmentő seregtől, ami a beosztásába került. Így került az ostromsereg élére Gaál,
aki szakértelmének, valamint a fokozatosan beérkező csapatoknak és lövegeknek is köszönhetően
egyre szorosabbra fonta az ostromgyűrűt az erőd körül. Szarka Lajos itt részletesen bemutatja a
Maros völgyét lezáró aradi vár erődítési rendszerét, a Gaál vezette ostromműveleteket és a védők
ellenintézkedéseit, Kossuth Lajos, az OHB elnöke változó elképzeléseit az ostromsereggel kapcsolatban, illetve Gaál levélváltásait és együttműködési terveit az Erdélyben harcoló Józef Bem tábornokkal. A január 13-án honvéd vezérőrnaggyá előléptetett Gaál január 24-én indította meg a nagy
tüzérségi támadást az aradi erőd ellen, és bízott abban, hogy a kiürített Bánságból északra vonuló,
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Damjanich János vezérőrnagy vezette hadtesttel együtt rohammal be tudja azt venni. A bombázás
ugyan jelentős károkat okozott az erőd belterületén, ám a helyőrség kitartását nem törte meg; január
26-án pedig (mire Damjanich csapatai megérkeztek) megindult a jégzajlás a Maroson, ami alapvetően akadályozta a tervezett rohamot. A január 28-i haditanács (a szerző által részletesen elemzett heves vita után) végül elvetette a támadás tervét. (Utólag visszatekintve ez alighanem érthető:
a Maros áradása miatt csak déli, nyitott oldalról lehetett volna megrohamozni létrákkal a többlépcsős
védelmi rendszerrel, ép falakkal és a bombázás ellenére továbbra is működő tüzérségi tűzrendszerrel rendelkező erődöt a felázott talajon és vizesárkokon keresztül. Nem csoda, hogy a várható súlyos
veszteségek és a bizonytalan eredmény miatt az egyébként igencsak támadó szellemű Damjanich is
visszariadt a vállalkozástól. Elhatározásában valószínűleg jelentős szerepet játszott, hogy nemcsak
saját táborkari tisztjei, hanem Gaál törzsének főnöke, Józef Wysocki alezredes is a roham ellen
nyilatkozott.) A fennálló helyzet miatti vitában a két fél kölcsönös, jobbára igaztalan vádaskodásai
oda vezettek, hogy Damjanich leváltotta beosztásából Gaált, aki erre lemondott. A törvénytelen
eljárással szemben azonban az aradi sereg kormánybiztosa, Boczkó Dániel szembeszállt, ezért döntő szerepe volt abban, hogy amikor február 4-én Damjanich (miután január 31-én erősítést küldött
Bemnek Erdélybe és az aradi ostromsereget is megerősítette) megmaradt csapataival elvonult, Gaál
tábornok maradhatott az aradi haderő parancsnoka. A tábornok aznap kezdte meg a szabályszerű
ostromhoz szükséges ostromművek építetését, ám annak befejezésére már nem maradt ideje. A cs.
kir. osztrák–szerb hadtest és a temesvári helyőrség egyesült csapatai ugyanis február 7-én délről
felmentették a várat, majd február 8-án megtámadták a Maros jobb partján összevont, körülbelül
egyenlő erejű magyar sereget is. A magyar oldalon a centrumban lévő csapatok gyengesége, illetve
az irányításban fellépő zavar végül oda vezetett, hogy a cs. kir. és szerb csapatok betörtek Ó-Aradra,
és a város jelentős részét elfoglalták. Az katonai irodájából csak ezután eltávozó Gaálnak azonban
a város szélén sikerült rendeznie a megfutott csapatokat, majd a balszárnyi erők általa való odarendelésével, illetve a jobbszárnyi, Asztalos Sándor százados vezette csapatok öntevékeny fellépésének
köszönhetően sikerült visszaverni az ellenséget és megtisztítani a várost. A mindkét oldalon súlyos
veszteségekkel (és jelentős magyar nehézlöveg-veszteséggel) járó ütközet alapjaiban rengette meg
a tábornok pozícióját: hiába sikerült 9-én Új-Aradot is visszafoglalni és 13-án pedig újra körülzárni
a feltöltött készletű aradi erődöt, Gaál elvesztette Boczkó kormánybiztos és a kormányzat bizalmát.
Ezért február 10-én a tábornok felajánlotta lemondását a seregparancsnokságról, február 27-én pedig a hadügyminiszter, Mészáros Lázár utasításának megfelelően a sereg irányítását átadva Debrecenbe távozott, hogy az eset kivizsgálására felállított hadbíróság előtt feleljen tetteiért.
A kötet a Gaál ellen indított hadbírósági vizsgálatot is részletezi. Szarka Lajos itt előbb bemutatja, hogy az Inczédy László alezredes vezette bíróság milyen alapos munkát végzett, majd ismerteti a különböző alparancsnokok és tisztek vallomásait, illetve a tábornok védőiratát és vallomását.
A végül április 28-án lezáruló vizsgálat felmentette a vezérőrnagyot a hazaárulás vádja alól, de számos hibás intézkedése miatt elmarasztalta. Mivel azonban a város visszavételével ezeket többnyire
jóvátette, a hadügyminisztérium igazságügyi osztálya további intézkedéseket nem tartott szükségesnek ellene. Gaált tehát lényegében felmentették. A kötet ezen részét a tábornoknak a vizsgálati
időszak alatt kidolgozott és a kormányzathoz beadott, Tihany központtal folytatandó, jobbára illuzórikus dunántúli „gerillaháborút” taglaló tervezetei zárják.
A harmadik fejezet utolsó része a tábornoknak a szabadságharc utolsó időszakában, 1849. május-júliusban végzett tevékenységét mutatja be. A május 10-ével a mérnökkar élére kinevezett Gaál
a budai vár elleni ostromműveletek megszemlélése után azt a feladatot kapta a kormányzattól, hogy
tervezeteinek megfelelően erődítse meg a Balaton-felvidéket Tihany központtal, s szervezze meg
a környék nemzetőrségét és népfelkelését. A tábornok igyekezett, de az eszközök és anyagiak szűkössége, illetve az időhiány miatt a tervezett sáncrendszerből csak Zala vármegyei Karakó környékén készültek el bizonyos védművek; a cs. kir. csapatok június végén a Dunántúlon is meginduló
offenzívája miatt a mű lényegében befejezetlen maradt. A szerző részletesen ábrázolja a szabadságharc történetének ezt (az egyik kevéssé ismert) fejezetét főhőse intézkedésein keresztül, aki végül
(alighanem látva az események irányát) július 17-én (gyenge egészségi állapotára való hivatkozással) lemondott mérnökkari tisztségéről, illetve tábornoki rangjáról és nyugalmazását kérte, amit

272

Hk 2016 1.indd 272

3/17/16 11:18:44 AM

Szemle
július 25-én el is rendeltek. A fejezet zárásaként a tihanyi erődítési tervhez köthető legendákat és
szépirodalmi vonatkozásokat ismerteti Szarka László.
A negyedik fejezet a tábornok életének utolsó időszakát, a fogságban eltöltött éveket ábrázolja.
Gaál Miklós jó kéthónapos bujkálás után, 1849. szeptember 12-én jelentkezett önként a Keszthelyre
bevonuló cs. kir. csapatoknál, ahonnan előbb Bécsbe, majd Pesten keresztül november közepén
Aradra szállították, ahol lefolytatták ellene a hadbírósági vizsgálatot. A bujkálás alatt a tábornok
szemlátomást igyekezett felkészülni az eljárásra, mert számos igazoló iratot beszerezve a küzdelem
utolsó hónapjaiban már a magyar szervek által „üldözött” egyénként igyekezett feltüntetni magát,
és a vizsgálat alatti vallomásában is az egész szabadságharc alatt mintegy „császárhű szabotőrként”
tündökölt. (E „hazudozásaival” – miközben fogolytársaitól továbbra is megkövetelte egy honvéd
vezérőrnagynak kijáró tiszteletet – jó néhány rabtársa megvetését sikerült kivívnia.) A „jutalom”
ennek ellenére nem maradt el: a cs. kir. hadbíróság december 18-án bűnösnek nyilvánította, és tiszti
rangja, illetve nyugdíja, valamint vagyona elvesztése mellett 15 évi várfogságra ítélte. A felterjesztett ítéletet Julius Jacob von Haynau táborszernagy, Magyarország katonai és polgári kormányzója
túl enyhének találta és új, szigorúbb eljárásra utasította a bíróságot. Az új ítélet 1850. február 24-én
már kötél általi halálról szólt; ezt azonban Haynau kegyelemből 20 évi, vasban eltöltendő várfogságra enyhítette. A fejezet további részei a tábornok aradi várfogságáról, ottani tevékenységéről, illetve
kortársai róla alkotott vegyes véleményéről adnak plasztikus képet; egészen Gaál 1854. november
30-án, a pesti rabkórházban bekövetkező haláláig, valamint nagyabonyi temetéséig.
Az utolsó rész gyulai Gaál Miklós emlékezetével foglalkozik. Egyrészt a főként az Aradi Ereklyemúzeumban és a ceglédi Kossuth Múzeumban fennmaradt tárgyi hagyatékával (hétköznapi használati tárgyak, festmények, pecsétek, könyvek), másrészt szülőhelyén, és egyéb helyeken való emléke ápolásának lehetőségeivel. A fejezetet a családtagok 1849 utáni sorsának rövid összefoglalója
zárja.
A nívós kivitelű kiadványt bibliográﬁa, illetve az események jobb megértését segítő, képeket,
térképeket, festményeket, vázlatokat tartalmazó fekete-fehér, valamint színes mellékletgyűjtemény
teszi teljessé.
A kötetben, mint minden kiadványban, előfordulnak elírások, nyomdahibák és tévesztések is,
ezek a következők. A budapesti „Hadtörténeti Levéltár” neve helyesen „Hadtörténelmi Levéltár”
(24. o.). A lipcsei csata nem 1812. október 16–19-én, hanem 1813. október 16–19-én volt (29. o.).
„A haza mindenekelőtt!” helyesen: „A haza mindenek előtt!” (5., 47. o.). A sokat emlegetett aradi erőd ostromnaplójának a másolata megtalálható a Hadtörténelmi Levéltárban, jelzete: I. 2. o.
Feld-Genie Direction der k. k. III. Armee. 93. doboz. 1849. IV. 4/1. A benne rögzített események
felsorolása nem 1848. november 30-tól 1849. március 1-jéigig, hanem 1848 júniusától 1849. július
1-jéig, a vár feladásáig tart (89., 226. o.). Görgey Artúr neve helyesen Görgei Artúr (111., 151., 159.,
175., 176., 178. o.). A Hunyadi-huszárezred hadrendi száma 13. és nem 14. volt (113. o.). A korban
„lovaszászlóalj” formáció nem volt (172. o.). A Csallóközben állomásozó cs. kir. Liebler-dandár valóban ott volt a komáromi várőrség 1849. augusztus 3-i kitörésénél, ám egyedüliként a három dandárból rendezetten, minimális veszteséggel vonult vissza, ezért nem lett „tönkreverve”. Valószínűbb,
hogy Karl Liebler altábornagy csak az előírt szabályokat akarta helyreállítani az aradi várbörtönben, nem a foglyok iránti ellenszenve vezette (199. o.). A bécsi Magyar Intézet elnevezése helyesen
HM HIM Hadtörténelmi Levéltár és Irattár, Bécsi Kirendeltség (211. o.). Végezetül, kissé zavaró,
hogy bizonyos művek (Az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc képes története, Tábornokok
és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban, László Károly naplója) két kiadásukkal (1996.,
2010.; ill. 1987., 2000., valamint 1995., 2001.) is előfordulnak a munkában (például 53., 57., 221.,
223. o.), valamint, hogy Abonyi Lajos: Abony tör téneti leírása 1896-ig című munkája két különböző helyen is előfordul a bibliográﬁában (221., 227. o.).
A fentiek ellenére a recenzens csak ajánlani tudja ezt az igényes színvonalú kiadványt minden
érdeklődőnek, aki meg kíván ismerkedni az 1848–49-es szabadságharc egyik elfeledett, nagy tehetségű, széles műveltségű és kissé különc mérnök tábornokával.
Kemény Krisztián
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HERMANN ATTILA – SZANYI MIKLÓS

„CSAK ELŐRE, ÉDES FIAM…”
A magyar Szent Korona országaiból sorozott gyaloghadosztályok,
ezredek és zászlóaljak jelvényei a nagy háborúban
(Nemzeti Művelődési Intézet, Budapest, 2015. 259 o. ISBN: 978-963-6514-91-4)

Az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében az első világháború idején a katonák körében
közkedveltté vált sapkajelvényeknek komoly kultusza alakult ki. A jelvényeket – nem egyszer többet
is – általában a tábori sapka vagy a csákó oldalán viselték, de néha elöl a sapkarózsa alatt, esetenként a zubbonyon. Tematikájukat tekintve többségük az alakulat jelképéül szolgált, némelyik
a főparancsnok vagy magasabb parancsnok portréját ábrázolta. Számos jelvény az egység harcainak
helyszínét vagy a hadművelet időpontját örökítette meg. A hátországban gyártott jótékonysági jelvények mellett akadtak az ellenfelet gúnyoló, ironikus tárgyú kitűzők. A jelvényeknek a háború alatt,
majd ezt követően is jelentős gyűjtőköre volt.
Napjainkban egyre többen érdeklődnek a hadijelvények iránt. Újabban jelentős közgyűjtemények is felismerték: a jelvények nemcsak művészeti kivitelezésükben ﬁgyelemre méltó alkotások,
hanem gyakran fontos hadtörténeti és kordokumentumok. Aligha véletlen, hogy a sapkajelvények
észrevehető szerepet kaptak olyan neves közgyűjtemények, mint a bécsi Heeresgeschichtliches
Museum vagy a goriziai (görzi) Museo della Grande Guerra első világháború évfordulójára rendezett nagyszabású kiállításán.
A Nagy Háború centenáriumához kapcsolódó hazai publikációk sorában a fenti témakörhöz
kapcsolódó, kiemelten fontos alapmű jelent meg. Hermann Attila és Szanyi Miklós magyar vonatkozású gyalogsági alakulatok sapkajelvényeivel foglalkozó, 2012-ben megjelent munkája második
kiadásban került az olvasók elé. A több évtizedes gyűjtői és kutatói munka eredményeként megszületett kiadvány a Magyar Királyság területéről sorozott magyar királyi honvéd gyalogezredek,
császári és királyi gyalogezredek, császári és királyi tábori vadászzászlóaljak, valamint az ezeket
összefogó dandárok és hadosztályok, továbbá az ezek alárendeltségében működő rohamcsapatok
sapkajelvényeit dolgozza fel. A teljesség igényével készült tanulmánykötetben közel kétszáz alakulat
hatszáz jelvénye található. A könyv szakmai jelentőségét bizonyítja, hogy ez idáig Magyarországon
nem – de minden valószínűség szerint, külföldön sem – jelent meg olyan szakkönyv, amely ilyen
részletességgel és alapossággal foglakozna az alakulatjelvények egy behatárolt csoportjával.
A könyv előszavát a témakör elismert hazai szaktekintélye, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Numizmatikai Gyűjteményének vezetője, Sallay Gergely történész–muzeológus írta, aki
a kiadvány szakmai lektorálását is végezte.
Az első világháború alatt „egyre több ezred, kisebb nagyobb alakulat készíttette el saját jelvényét, ugyanis a látható jelvények nagyban hozzájárultak az egységek önbecsüléséhez, s ezáltal harci
erényeik fokozásához” – írták a sapkajelvények elterjedésének és közkedveltté válásának okairól
a szerzők. Anyagukat tekintve, a hadijelvényeket cink-, vas- vagy rézötvözetből, fehérfémből, alpakkából és esetenként – nyilván tisztek számára – ezüstből gyártották. Egészen ritka, különleges
alkalomra aranyból is készült példány. E mellet több jelvénynek létezik bronzból vagy hadifémből
vert plakett változata. Figyelemre méltó, hogy a jelvények egy részét nem egyszer neves magyar
vagy osztrák művész mintázta. A könyv bevezetőjének legérdekesebb része természetesen az első
világháborús sapkajelvények történetének szakmailag pontos, ugyanakkor közérthető leírása. Különösen fontos a jelvényeken látható ábrázolások tematikus összegzése és szakavatott ismertetése.
A Nagy Háború legfontosabb hadieseményeivel foglalkozó fejezet biztos és jól áttekinthető történelmi hátteret nyújt a kötet használatához.
Különösen fontos, hogy az olvasó pontos áttekintést kap az osztrák–magyar haderő jelen kötetben feldolgozott egységeinek hadrendi szervezetéről és besorolásáról, több térképpel is illusztrálva.
A szerzők kronologikusan bemutatják a hadrendi változásokat, amelyek azért különösen fontosak,
mert értelemszerűen, a jelvények korabeli készítői is igyekeztek követni a szervezeti módosulásokat.
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Kiemelt érdeme a kötetnek, hogy nemcsak egy-egy jelvény leírását tartotta feladatának. Hermann
Attila és Szanyi Miklós minden, általuk felkutatott változatot igyekezett bemutatni – képben és
szövegben egyaránt. Még a hátoldalakra, az ott látható cégjelzésre vagy mesterjegyre, továbbá
a rögzíthetőség módozatainak variációira is kiterjedt a szerzők ﬁgyelme.
A sok száz fényképet nézegetve, óhatatlanul adódik a játékos kérdés: melyik lehetett a korszak
– a Nagy Háború – legszebb jelvénye? Az Ér dekes Újság 1917. évi 35. számának a kötetben közölt
címlapja az egyes honvédek Berán Lajos tervezte, Erzsébet királyné portréjával díszített ovális kitűzőjéről írta, hogy ez „a legszebb sapkajelvény”. Noha Berán ihletett alkotása vitán felül a legszebb
jelvények közé tartozik, bizonyára minden olvasó megtalálja a könyvben a maga szívéhez legközelebb álló kis alkotást…
A tipográﬁailag is igényes megjelenésű kötetet Horváth László kiemelkedő minőségű fényképei
illusztrálják. Az egyes jelvények képei mellett, kétszázötven archív-, illetve műtárgyfotó található
a kötetben. Ez utóbbiak a szerzők által gyűjtött, katonákról készített fényképek, valamint korabeli
képes- és levelezőlapok, amelyek érdekes adalékokkal szolgálnak az alakulatjelvények használati
módjáról és a katonai viselettörténet alakulásáról.
A tudományos szintű alapossággal szerkesztett könyvet mindenhol lábjegyzetek kísérik. A záró
részben irodalomjegyzék, továbbá a jelvényeket tervező művészek, illetve a gyártó cégek felsorolása található. A kiadvány az első világháborúval foglalkozó hadtörténeti témakör jelentős hazai
alapműve, amelyet a gyűjtők és a szakirodalom iránt érdeklődők bizonnyal sok éven át forgatnak
majd. A hátoldalon olvasható ígéret szerint a kiadványt hamarosan követi a magyarországi sorozású
lovassági, majd tüzérségi egységek sapkajelvényeit feldolgozó önálló kötet.
Prohászka László
ANTONINO ZARCONE – ALDO A. MOLA (SZERK.)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DʼINCHIESTA
R. Decreto 12 gennaio 1918 n. 35.
DallʼIsonzo al Piave. 24 ottobre – 9 novembre 1917
(Stato Maggiore dellʼEsercito–Ufﬁcio Storico, Róma, 2014. I–II. k. L+376, 579 o.
ISBN: 978-88-909200-8-0)

A világháborús centenárium alkalmat biztosított, hogy az olasz hadtörténelem egyik legnagyobb vereségét, a caporettói áttörést vizsgáló bizottság jegyzőkönyvét az első kiadásától eltelt 95
év után újra elérhetővé váljon. A caporettói események jelentősége közismert, az viszont már kevésbé, hogy ennek az olasz nemzeti katasztrófának komoly katonapolitikai következményei is voltak. Az olasz hadseregben egészen addig kizárólag a „tévedhetetlen” főparancsnok, Luigi Cadorna
viselte a felelősséget mindenért, és állandó ellenőrzés alatt tartotta alárendeltjeit. Cadorna számos
érdeme mellett viszont voltak súlyos hibái is, és ezek közé tartozott, hogy nem ismerte az önkritikát,
illetve a saját tévedhetetlenségének mítoszában élt. Ezzel állt összefüggésben, hogy az 1917. október 28-ai napiparancsában gyávasággal és a parancsok elszabotálásával vádolta XII. isonzói csata
által leginkább érintett 2. hadsereg katonáit, illetve a történtekért elutasított mindenféle felelősséget.
A Cadorna leváltását követő vizsgálatnak így egyben az olasz katonák és a tisztikar „gyalázatának” vizsgálatát is el kellett végeznie. A vizsgálóbizottság a címben is jelzett 1918. január 12-ei
35-ös számú királyi rendelet alapján ülésezett, és az 1917. október 24-e, illetve a november 9-e
közötti eseményeket vizsgálta. A végső dátum beszédes: nem a piavei csatákkal, hanem Cadorna
leváltásával zárták a vizsgálandó időszakot, ami automatikusan Cadorna felelősségének vizsgálatát
is jelentette. A felelősök hosszú sorában kiemelkedő helyet foglalt el Cadorna mint főparancsnok,
Luigi Capello, a 2. hadsereg parancsnoka, illetve Pietro Badoglio, aki az áttörés helyszínét védő 27.
hadtest parancsnoka volt.
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A vizsgálóbizottság 1918. február 15-től 1919. június 25-ig ülésezett, megvizsgált 2310 dokumentumot, meghallgatott 1012 tanút, és 241 ülés után letette az asztalra a vizsgálat eredményét. Ekkorra viszont jelentős változásokra került sor az inkriminált személyek megítélésében. A Cadorna
ellenes hangulat megfordult, ezért őt már nem lehetett komolyan felelősségre vonni, Badoglio pedig
az új főparancsnok jobbkezeként valós érdemekre tett szert, amiért dicséret járt, így a fő felelősnek
Luigi Capellót tették meg. 13 oldalt kivágtak a végső változatból, hogy Badoglio felelősségét semmiképpen se említsék. 1 Az 1919-ben először és 2014-ben újra kiadott munka nemcsak azért fontos,
mert nagyon pontos képet ad a caporettói eseményekről, hanem azért is, mert a benne megkímélt
tábornokok, Badoglióval az élen, minden erejükkel védték a munka által meghatározott hivatalos
szemléletet, míg mindenki más ezt támadta, tehát minden emlékirat, és minden korabeli történelmi munka ebből a vizsgálóbizottsági jegyzőkönyvből indult ki. Ennek a kiemelkedően fontos és
manapság már csak nehezen fellelhető dokumentumnak mindenképpen időszerű volt az újbóli kiadása.
A 2014-es változat annyiban tér el az eredetitől, hogy az első kötet elején Antonino Zarcone
ezredes Da Caporetto a Vittorio Veneto című tanulmányában vizsgálta a caporettói áttöréstől
a vittorio venetói csatáig eltelt időszakban végrehajtott hadseregfejlesztést, illetve a padovai fegyverszünetig végrehajtott hadműveleteket (III–XXVI. o.), amivel egy ideális bevezetést nyújtott a túl
korai dátummal lezáruló vizsgálóbizottsági jegyzőkönyvnek; illetve a másik szerkesztő, Aldo A.
Mola professzor a bizottság tevékenységét és a kérdés historiográﬁáját mutatta be (XXVII–L. o.).
Ezt követően az 1919-es munka fakszimile kiadását kapja az olvasó.
Az első kötet az eseményeket taglalja. Az első 76 oldal a felkészülést ismerteti. Ebből 19 oldal
foglalkozik a Központi hatalmakéval és 57 oldal az olasz hadseregével. tíz melléklet mutatja be
az olasz hadrendet, a különböző magasabbegységek, illetve fegyvernemek helyzetét és mozgását
október 24-éig, illetve a tüzérségi eszközök elhelyezkedését és számát. A 77. oldaltól a 350. oldalig
pedig a könyv napról napra végigköveti a hadműveleti eseményeket. Ehhez 22 térképet, illetve az
olasz, német és osztrák–magyar napiparancsokat is felhasználja.
A második kötet tartalmazza a tulajdonképpeni vizsgálat eredményét, amely minden apró részletre kiterjedt: az első hat oldal bevezetését követően szó van a Főparancsnokság és a Kormány
közötti kapcsolatról (7–16. o.); a katonai „gépezet” működtetéséről (a mozgósítás problematikája,
illetve a legénység és a tisztek számának és kiképzésének változása, 17–42. o.); az alkalmazott
hadvezetési eljárásokról (43–100. o.); a legénység és a szolgálatok felhasználásáról (101–249. o.); a
vezetési és parancsadási módszerekről (263–450. o.); az olyan hadseregen kívüli elemek szerepéről,
mint a sajtó, a civil hatóságok, vagy a békepárti propaganda befolyása (451–544. o.), Cadorna október 28-ai napiparancsáról (545–550. o.). Végül tíz oldal az összegzés következik, és egy függeléket
is kapunk, amely a bizottság munkáját mutatja be (561–579. o.). Ehhez még társul 33 melléklet,
melyek a szövegbe ágyazva graﬁkonokkal, táblázatokkal és fényképekkel segítik az olvasót.
Juhász Balázs

1
A kérdéses oldalak megtalálhatók: Róma, Archivio Ufﬁcio Storico dello Stato Maggiore dellʼEsercito,
H–4-es fond, vagy Paolo Matucci: Badoglio. Capo di Stato Maggiore Generale (1925–1940). Firenze, 2008.
134–137. o.
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BEREKMÉRI ÁRPÁD RÓBERT

LESZ MÉG KIKELET!
A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály a második
világháborúban (1940–1945)
(Lector kiadó–EME, Marosvásárhely, 2015. 463 o. és 24 o. képmelléklet.
ISBN: 978-606-92584-4-6, 978-606-739-029-2)

Az első világháborút követően az összefoglaló munkák mellett számos alakulattörténeti könyv
is megjelent. Ismert okok miatt erre nem volt lehetőség a második világháború után; a kutatást a politikai tényezők mellett az is hátráltatta, hogy a Magyar Királyi Honvédség iratanyagának jelentős
része 1944 és 1945 között elpusztult
Bár a rendszerváltásig terjedő időszakban számos, a honvédség világháborús szereplésével foglalkozó munka jelent meg (melyek között a politikai „ráhatás” ellenére szép számmal akadnak értékesek), az alakulattörténeti kutatások – ide értve a hadosztálytörténeteket is – háttérbe szorultak.
A (had)történetírás 1990 után kapott új lendületet, és az újabb átfogó munkák mellett a kétezres évek
elejétől sorra jelennek meg az itt ismertetésre kerülőhöz hasonló alakulattörténetek.
Berekméri Árpád Róbert Lesz még kikelet! című könyve a 27. könnyűhadosztály történetét mutatja be 1940. évi megalakításától 1945-ös fegyverletételéig. Több szempontból is különlegesnek
tekinthető. Egyrészt, mert nem „csak” egy zászlóalj vagy ezred, hanem egy hadosztály, méghozzá
egy különleges hadosztály történetét ismerteti, másrészt a szerző szemlélete okán, aki a harci alkalmazás mellett a seregtest mindennapi életét (kiképzés, sportesemények, kapcsolat a lakossággal)
is nagy alapossággal mutatja be, több „civil” forrás bevonásával. A kötet szerzője emellett hosszú
évek alapos munkájával összegyűjtött interjúkat, visszaemlékezéseket – köztük eddig még nem publikáltakat – is felhasznált. Háborús naplók és visszaemlékezések sajnálatos módon csak kis számban
maradtak ránk, melynek oka szintén az 1945-öt követő időszakban keresendő. A veteránok sokáig nem beszélhettek élményeikről, és többen még ma sem merik elmondani háborús történeteiket.
Ezen kívül rengetegen semmisítették meg háborús emlékeiket, mert megőrzésük nagy kockázattal
járt. Az évtizedekkel későbbi visszaemlékezések érthető okok miatt nem lehetnek olyan pontosak,
mint az eseményekkel egy időben vezetett naplók (amelyekből szintén többet felhasznált a szerző
– például Molnár Dezső tábori lelkész frontnaplóját), ám értékük így is vitathatatlan.
Az erdélyi Berekméri Árpád Róbert egy évtizede kutatja a második világháború erdélyi vonatkozásait, különös tekintettel a 27. könnyűhadosztályra. Ez a kötet Berekméri Árpád Róbert tíz
éves kutatómunkájának lezárásaként is tekinthető. Első, a magyar királyi 27. honvéd székely köny1
nyűhadosztállyal kapcsolatos írása 2005-ben jelent meg a Hadtörténelmi Közleményekben
. Ezt
két évvel később A tartalékos tisztképzés Marosvásárhelyen és a város magasabb katonai vezetése
1940–1944-ben című tanulmány 2 követte, 2008-ban pedig megjelent a Fegyver alatt című 3 könyv,
amely a hadosztály tisztjeinek életrajzát és katonai szolgálatát almanach formában mutatta be.
A szerző egy 2009-es tanulmányában ismertette a Don-kanyarba vezérelt tüzérüteg tevékenységét,
amely az itt bemutatott kötetnek is külön fejezetét képezi. 4
1
A marosvásárhelyi 27. székely könnyű hadosztály története megalakulásától 1944 szeptemberéig. Hadtörténelmi Közlemények, 118. (2005) 1–2. sz. 152–184. o.
2
A tartalékos tisztképzés Marosvásárhelyen és a város magasabb katonai vezetése 1940–1944-ben. In:
Marosvásárhely történetéből 2. Új- és legújabb kori tanulmányok. Szerk. Pál-Antal Sándor – Novák Csaba
Zoltán. Marosvásárhely, 2007. 138–163. o.
3
Fegyver alatt (A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály tisztikara, 1940–
1945). Marosvásárhely, 2008. Ugyanezen a címen helyezett el a Hadtörténelmi Levéltárban kétkötetes visszaemlékezést (Tgy. 3280., 3748. sz.) Hídvégi Lajos tartalékos hadnagy, a magyar királyi 24. gyaloghadosztály
parancsnokának segédtisztje.
4
27-es tüzérek a Donnál (A marosvásárhelyi 27/2. könnyű ágyús üteg 1942/43. évi tevékenysége a doni
hadszíntéren). In: Csaba királyﬁ elárvult népe. Székely konferencia. Szerk. Takács Péter. (Erdély-történeti
könyvek, 8.) Debrecen, 2009. 191–202. o.
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Ahogy az Szabó Péter előszavában is olvasható, a kötet szervesen illeszkedik mind az alakulattörténeti munkák, mind pedig a szerző eddig megjelent publikációinak sorába. A könyv hét nagyobb tartalmi egységre tagozódik, amelyek közül egy a seregtest megalakulásával, kettő a „szürke”
hétköznapokkal, egy az 1943-as átszervezéssel, egy a hadosztály Don-kanyarban harcolt ütegének
történetével, kettő pedig az alakulat 1944–1945-ös harcaival foglalkozik.
A második bécsi döntés (1940. augusztus 30.) következtében Magyarország visszakapta ÉszakErdélyt, többek között a Székelyföldet is. A szeptemberi bevonulás után szinte azonnal megindult
a helyi katonai és határvédelmi alakulatok megszervezése; Kolozsvár központtal megalakult a IX.
hadtest, amelynek részét képezte a magyar királyi 27. székely gyalogdandár (1942 februárjától könynyűhadosztály) is. A seregtestet eleinte több feloszlatott alakulatból állították össze, a 27. gyalogezred I. zászlóalját például a korábbi 14. és 15. határvadász-zászlóaljakból. A dandár parancsnoksága
Marosvásárhelyre települt, de helyőrségi város lett Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely is. Emellett megindult az erdélyi magyarok (és román nemzetiségűek) sorozása és kiképzése, amelynek a
szerző külön fejezetet szentelt. Ez, a román és magyar hadsereg különbségei, illetve a román nemzetiségűek hiányos nyelvtudása miatt nehéznek bizonyult, de többnyire sikerrel zárult.
Az egyik visszaemlékező, László Ferenc tartalékos zászlós beszámolt arról, hogy több kiképzőjüktől megkapták: „csalódtam az erdélyiekben, mert huszonkét év alatt eloláhosodtak”, és az
egyszerű, önérzetes székely katonákat nagyon megviselte ez a bánásmód, amely csak a vezérkar
főnökének többszöri utasítására enyhült bizonyos mértékben (29. o.). Külön érdekesség, hogy
a szerző kitér egy több visszaemlékezésben szereplő öngyilkossági hullámra, amely a besorozottakat érintette.
A könyv újabb fejezetét képezi a honvédek közösségi életben betöltött szerepe; Berekméri viszszaemlékezések, újságcikkek és egyéb források segítségével mutatja be, hogy rövid idő alatt a városok szerves részeivé váltak a helyőrségek. A honvédeknek nagy szerepe volt a március 15-i és
augusztus 20-i ünnepségeken, emellett látványos lövészversenyeket, lovasbemutatókat tartottak,
segédkeztek természeti katasztrófák elhárításában (a 27/III. zászlóalj katonái 1943 nyarán Szováta
térségében 400 holdnyi területen égő erdőtűz megfékezésében vettek részt).
A 27. hadosztály bizonyos alakulatainak első harci alkalmazására az 1942 áprilisától meginduló
doni hadműveletek keretében került sor. Bár a mozgósítás a román fenyegetés miatt közvetlenül nem
érintette a IX. hadtestet, néhány alakulata bekerült a magyar 2. hadsereg hadrendjébe. Ezek között
volt a 27. tábori tüzérosztály szervezetén kívül felállított 27/2. ütege, emellett a hadosztály egyes
szakaszai is a kivonuló ezredekhez nyertek beosztást.
A hadosztály legnagyobb megpróbáltatásai 1944. március 19-én vették kezdetüket: a német
megszállást követő napokban mozgósították a seregtestet, amely az 1. hadsereg keretében április
25-től kapcsolódott be a hadműveletekbe. A fejezet elején a szerző részletesen ismerteti a „hibrid”
hadosztály hadrendjét és fegyverzetét, ami jelentősen alatta maradt a magyar és más hadosztályokénak, bár később a székely seregtest is kapott egy harmadik gyalogezredet (a békeidős 27., és az annak
ikreződésével felállított 57. mellett a 70. gyalogezred került a hadosztályhoz). A kezdeti sikerek után
júniustól kezdetét vette a visszavonulás, melynek során szeptember közepére a seregtest elhagyta
a Székelyföldet és a Maros-vonalon, Nyíregyháza környékén, majd Északkelet-Magyarországon és
a Felvidéken át a Csallóközbe került. Onnan Ausztriába irányították, ahol egyes alakulatai amerikai,
míg mások szovjet fogságba estek április vége és május 9. között.
A honvédség (és Magyarország) sorsára nézve kiemelkedő jelentősége volt, a sikertelen kiugrási
kísérletnek és a nyilas hatalomátvételnek (1944. október 15–16.) Ahogy a legtöbb magyar alakulatnál, rövid időre a 27. székely hadosztálynál is eluralkodott a káosz, illetve a háború befejezésének
híre nyomán az öröm. A néhány bizonytalan órát a szerző néhány nagyon érdekes visszaemlékezésrészlettel szemlélteti. Nagy Lajos tartalékos zászlós beszámolt Magyar Ödön ezredes pragmatikus
álláspontjáról („Várjunk, én már végigcsináltam egy háborúvéget!”), a korábban már idézett László
Ferenc pedig vidáman éneklő és sapkájukat dobáló honvédekről írt, ami először azért lepte meg,
mert a demoralizált katonáknak akkor már jó ideje nem volt kedve nótázni.
A szerző kitér arra, hogy a nyilas hatalomátvétel után jelentősen megugrott a katonaszökevények
száma (ez megﬁgyelhető volt más egységeknél is). Bár a honvédek szinte kivétel nélkül „csendben”, atrocitások nélkül szöktek meg, a 220–221. oldalon olvasható Albert Andor őrvezető (27/II.
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zászlóalj, távbeszélő szakasz) visszaemlékezése, amelyből kiderül, hogy csak nagy nehezen tudta
lebeszélni egyik szökni készülő társát szakaszparancsnokuk meggyilkolásáról, amelyben minden
bizonnyal a tiszt személyisége, magatartása is közrejátszott. Albert (aki maga is dezertált) leírta,
hogy ennek ellenére kézigránáttal megsebesítették Horváth Vilmos zászlóst, aki fél szemét elvesztette a robbanásban. Ha nem is nagy számban, de minden bizonnyal több alkalommal történtek
hasonló események, ezekről azonban alig maradt fent forrás – a visszaemlékezés-részlet emiatt
tekinthető különlegesnek.
Jóval több konﬂiktus alakult ki ugyanakkor a németekkel, akik a háború utolsó hónapjaiban
több magyar alakulatot (köztük székely zászlóaljakat) lefegyvereztek, mert azokat megbízhatatlannak tartották. Kiderül a kötetből, hogy ekkorra a magyar alakulatok már alig rendelkeztek utánpótlással, és morális harcértékük igen lecsökkent a folyamatos visszavonulás és a súlyos veszteségek
következtében. A másik érdekesség a kötet címét adó hadosztályújság, amely 1945 márciusában jelent meg először, és fennmaradt számainak különleges forrásértéke van. Sajnos a Lesz még kikelet!ről nagyon kevés információ maradt fent; a szerző megemlíti, hogy 4. számát március 10-én adták
ki, a rendszeres sportversenyek mellett nagy szerepe volt a legénység fásultságának enyhítésében.
A szerző hatalmas és alapos kutatómunkát végzett, a megmaradt levéltári források, a magyar,
német és csekély román nyelvű szakirodalom mellett feldolgozta a helyőrségi városok sajtójának
– Reggeli Újság, Székely Nép – katonai vonatkozású cikkeit, mind a békeévekre, mind pedig a kevés,
de igen érdekes megjelent haditudósításra vonatkozóan számos naplót, visszaemlékezést gyűjtött
össze, s a 2000-es évek elejétől interjúkat készített a hadosztály még életben lévő katonáival.
A kötetben szereplő visszaemlékezések, naplók egyenként is érdekesek, de összegyűjtve, egymással „ütköztetve” különösen értékes forrásoknak bizonyulnak. A legtöbb hadtörténeti munkában
elsősorban tábornokok és törzstisztek visszaemlékezései szerepelnek, és Berekméri Árpád Róbert
számos alacsonyabb rendfokozatú tiszt, illetve legénységi állományú honvéd emlékeit is felhasználta. A visszaemlékezők egy része – az említett László Ferenc tartalékos zászlóson kívül például
Ferencz Lajos őrvezető, Nuridsány Tibor hadapród őrmester – beszámolt a feldolgozás szempontjából általában elhanyagolt kiképzésről és békeidős szolgálatról is. Említésre érdemes dr. Bárkányi
Zoltán főhadnagy A marosvásár helyi 27/2. 8 cm-es ágyús üteg oroszországi hadműveleti útja a
Második Magyar Hadsereg kötelékében 1942. V. 20. – 1943. VII. 17. című kézirata, amelyből pontos
képet kaphatunk az üteg felépítéséről és működéséről, valamint Mirk János honvéd 1944 tavaszától
vezetett naplója,5 aki arról is beszámolt, hogy szeptember 9-ről 10-re virradó éjjel UPA 6 partizánok
zavarótüze leple alatt tudtak elszakadni az ellenségtől (179. o.).
A könyv kiválóan használható adattárnak is; a tisztek, és ahol maradt fent forrás, az altisztek
életrajza mellett a függelék két külön fejezete tartalmazza a hadosztály kitüntetett tagjait és igazolt
hősi halottait 43, illetve 60 oldalon. Ez egybevág a szerző azon szándékával, hogy emléket állítson a
székely seregtest hősi halottainak. A precízen összeállított listák a szakmai közönség mellett amatőr
kutatóknak, illetve egykoron a hadosztály kötelékében harcolt rokonaikat keresőknek is támpontot
nyújthatnak.
A kötet további különlegessége a fényképanyag. Mind a törzsszövegben, mind a függelékben
eddig nem vagy alig publikált felvételek szerepelnek. A függelékben 24 oldalon szerepelnek a hadosztály katonáinak arcképei, amelyek közel hozzák az olvasóhoz a honvédeket.
A törzsszövegben szereplő fotók életképek a hadosztály történetéből; láthatjuk a 27. gyalogezred és 27. tábori tüzérosztály zászlószentelési ünnepségét (Marosvásárhely, 1942. május 24.), a
mindössze 16 éves Bíró Károly honvéd kitüntetési ünnepségét 1944. július 13-án, vagy az 1945.
március 15-én Egyházgellén tartott megemlékezést. Utóbbi felvételnek külön érdekessége az elvonuló alegységet fogadó tiszt, aki karlendítéssel köszöntötte a katonákat. A függelékben helyet kapott
a fontosabb magyar és német katonai rövidítések feloldása, amelyek jól kiegészítik a lábjegyzetekben szereplő magyarázatokat.
Minden kiválósága mellett a kötetnek néhány apróbb hiányossága is akad, amelyek azonban
nem vonnak le a munka értékeiből. Kisebb következetlenségek ﬁgyelhetők meg az amúgy igen kiváló jegyzetapparátusban: egyes tiszteknél és tábornokoknál szerepel rövid életrajz, míg másoknál
csak a tiszti okmánygyűjtő száma. Amennyiben egy személyről nem maradt fent forrás, azt a szerző
egyértelműen jelzi. Néhány esetben tábornokok esetében is megﬁgyelhető hasonló: amíg dálnoki
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Miklós Béla vezérezredes rövid életrajza szerepel a kötetben (16. o. lábjegyzet), a hadosztály parancsnokságát 1944. október 16-tól 1945. május 9-ig betöltő Horváth Győző vezérőrnagy esetében
(222. o.) csak egy hivatkozás látható Szakály Sándor A magyar katonai felső v ezetés 1938–1945
című kötetére. Egyes neveknél, például dr. Bíró István esetében (52. o.), vagy Hans von Greiffenberg
tábornok (83. o.) a rövid életrajz után nem szerepel hivatkozás.
Néhány kisebb hiányosság ﬁgyelhető meg a földrajzi nevek esetében: a könnyebb „tájékozódás” érdekében véleményem szerint jobb lett volna a mai Szlovákia és Románia területén található
települések szlovák/román nevét, az ukrajnai városok és községek esetében pedig a cirill átiratot
is feltüntetni. Tovább emelte volna a kötet színvonalát néhány áttekintő térkép, amelyek – lévén
az alakulat hónapokon át folytatott mozgóharcot – megkönnyíthették volna a seregtest „nyomon
követését”.
A könyv 227. oldalán Basa Géza huszár zászlós visszaemlékezésére hivatkozva írja a szerző,
hogy a hadosztály kötelékébe tartozó 27. felderítőosztály és a 70. gyalogezred részei 1944. október 29-én Kótaj és Devecser térségében folytatott harcokat. Berekméri lábjegyzetben jelzi, hogy
a Devecser név téves, és Derecskét adja meg pontos helyszínként, ugyanakkor a légvonalban 72
kilométeres Kótaj–Derecske távolság, és Derecske elhelyezkedése (az ekkor már szovjet kézen lévő
Debrecentől is délre) miatt véleményem szerint az említett alakulatok Kótaj és Demecser térségében kerültek bevetésre. A két település távolsága 17,5 kilométer légvonalban. Demecser mellett szól
még az is, hogy Kótajjal együtt Nyíregyházától északkeletre található; ebben a térségben gyülekeztek október utolsó hetében a IX. hadtest (amelyhez a 27. hadosztály is tartozott) csapatai, amelyek
közül több is részt vett a Nyíregyháza visszavételére 26-án megindított hadműveletben.
Összességében megállapítható, hogy Berekméri Árpád Róbert kötete igen alapos, hiánypótló
munka, amely a benne szereplő sok adat, visszaemlékezés és olvasmányos stílusa miatt nem csak
a szakmai közönség érdeklődésére tarthat számot. Mintájául szolgálhat a későbbiekben megjelenő
ezred- és hadosztálytörténeteknek.
György Sándor
RÜDIGER W. A. FRANZ

KAMPFAUFTRAG – BEWÄHRUNG, BAND 2
Das SS-Fallschirmjäg er Bataillon 500/600 und die Kämpfe im Baltikum
(Nation & Wissen Verlag, Riesa, 2014. 438 o. ISBN: 978-3944-580036)

Rüdiger W. A. Franz, egykori Bundeswehr ejtőernyős sorban a második könyve az 500/600.
SS-ejtőernyős zászlóalj Baltikumban megvívott harcait mutatja be. A zászlóalj létrehozásának előzményéről, az ejtőernyős kiképzésről és felszerelésről a szerző előző könyvéből kapunk információkat, a mostani a munka a harccselekményekre koncentrál. Két fejezetből áll a könyv: a Drvarból
Laibachba (Ljubljanába) történő áthelyezést, valamint a rövid gotenhafeni tartózkodás után a Baltikum térségében lefolytatott harcok történetét ismerheti meg az olvasó.
A súlyos veszteségekkel járó drvari bevetés (a parancsnok, Kurt Rybka Hauptsturmführer, majd
helyettese Otto Mertely Obersturmführer is megsebesült) után Laibachba helyezték át a zászlóaljat. A parancsnok 1944. június 20-ától Siegfried Milius Hauptsturmführer lett. Laibachba mintegy
100 fő érkezett, főként kórházból felgyógyultak. 1944. június 26-án érkezett meg a Gotenhafenbe
(Gdynia) történő áthelyezésről szóló parancs. A zászlóalj Laibachot 15 tiszttel, 81 altiszttel és 196
rendfokozat nélküli lövésszel hagyta el, majd három nap múlva érkezett vasúton célállomásába,
Gotenhafenbe.
Finnország kilépése esetén Hitler utasítása szerint el kellett foglalni az Aaland-szigeteket, melyben szerepet kaptak volna az SS-ejtőernyős zászlóalj katonái is. A vállalkozásra, mely a „Fenyő”
(Tanne) fedőnevet kapta, végül nem került sor. A zászlóaljat Gotenhafenből az Észak Hadseregcsoport térségébe, majd július 5-én Wesenbergbe (Rakvere) szállították vasúton. Alig érkeztek meg az
ejtőernyősök Wesenbergbe, és még nem töltötték fel a soraikat teljesen, a katasztrofális fronthelyzet
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miatt július 10-én repülőgéppel átszállították Kauenbe (Kowno) a zászlóaljat, ahol a 6. páncélos
hadosztály alárendeltségébe került és a „Grossdeutschland” páncélosezred I. zászlóaljának gyalogsági támogatását látta el.
Wilnát (Vilniust) Hitler „megerődített helynek” kiáltotta ki, hogy a szovjet csapatok támadásának lendületét megtörje. Parancsba adta, hogy Rainer Stahel, a Luftwaffe altábornagya, a város
újonnan kinevezett parancsnoka a végsőkig tartson ki. A várost a támadó erők 1944. július 9-én
zárták körbe. A kétségbeesett ellenállás a védők július 12-ei kitöréséhez vezetett, amit Hitler végül
jóváhagyott; a város másnap, július 13-án esett el. A kitörés után a remélt 3000 főnél jóval kevesebb
létszámú erő érte el a német vonalakat.
Időközben a szovjet erők Darsuniskisnél átkeltek a Memel folyón (Njemen) és hídfőt építettek ki.
Az SS- ejtőernyős zászlóaljat azonnal a veszélyeztetett térségbe irányították, majd július 15-től a „von
Rotkirch” hadtestcsoport alárendeltségében veszteségterhes harcokat vívott. A 3. páncéloshadsereg
július 19-ei jelentése szerint az ejtőernyős zászlóalj szenvedte el a legnagyobb veszteséget; összesen
220 főnyi harcos létszámmal rendelkezett.
Július 29-én az SS-ejtőernyős zászlóaljnak bekerítésből kellett kitörnie; ez Milius
Hauptsurmführer vezetésével sikerült. Hasonló sorson osztozott a 21. ejtőernyős utászezred I. zászlóalja is. Girininkainál, nehézfegyverzet támogatása nélkül, csupán páncéltörő közelharceszközökkel kellett felvenniük a harcot a számbelileg fölényben lévő, páncélosok és tüzérség támogatásával
megindított szovjet gyalogság rohamaival. Augusztus 1-jén kapta meg az SS-ejtőernyős zászlóalj
a Sakiaiba (Schakenbe) való áttelepülés parancsát; a zászlóalj ekkor már kevesebb, mint 100 főre
olvadt le. 1944. augusztus 5-én a 3. páncéloshadsereg jelentése szerint – amit a Közép Hadseregcsoport Főparancsnokságának továbbított – az alárendelt ejtőernyős csapatok harcértéke a következő
volt: 16. ejtőernyős ezred; I. zászlóalj – 328 fő, II. zászlóalj – 173 fő, III. zászlóalj – 276 fő, 21. ejtőernyős utászezred: I. zászlóalj – 279 fő, 500. SS-ejtőernyős zászlóalj: körülbelül 25 fő plusz 100
fő utánpótlás.
Tűzoltó szerepkörben – Vidkule–Raseinen térségében – újabb harcok vártak az SS-ejtőernyősökre. Augusztus 19-én kapta a parancsot a 212. gyaloghadosztály, hogy az 500. SS-ejtőernyős zászlóaljat Varnenai térségében gyülekeztesse. A zászlóaljat augusztus 20-án kora reggel Wirballenbe
szállították, ahol a XXVI. hadtest alárendeltségébe került. Ezzel fejezi be a szerző a különböző
hadinaplók kivonatolását, ugyanis – ahogy írja – a további bejegyzések nem vonatkoznak közvetlenül az SS-ejtőernyős zászlóaljra. (Érdemes megemlíteni, hogy Rolf Michaelis szintén feldolgozta az
500/600. SS-ejtőernyős zászlóalj történetét, azonban mindössze 116 oldalon tette, képekkel, térképekkel és forrásokkal együttvéve.)
Rüdiger W. A. Franz könyve formátumában és terjedelmében is jelentősen eltér az első kötettől.
A Pour le Mérite kiadó gondozásában, 2009-ben megjelent könyv 318 oldalnyi, A/4 méretű, a fényképek a tördelt szövegek közé lettek beillesztve. A mostani kötet védőborítót kapott, és 438 oldalnyi
terjedelmű, A/4 méretű „monstrum” lett. A fényképek itt nem alkotják a szöveg szerves részét, hanem két nagyobb részben találhatók a szövegek után. Mérete nagy, védőborítója sérülékeny, nehéz
forgatni, olvasni, ugyanis a szövegrész csak 127 oldal, míg a képek 282 (!) oldalt tesznek ki.
Első pillantásra tehát képeskönyvnek tűnhet a kiadvány. A képekkel kapcsolatban az a homályos gyanú körvonalazódik, hogy azok bizonyos hányada már szerepelt más kiadványokban. A zavart az jelenti, hogy a korábbi irodalom más hadszínteret, illetve alakulatot adn meg forrásként.
A Bundesarchiv fotógyűjteménye szerint például a felhasznált képek egy része Olaszországban (a 27.
oldal alsó kép, 226. oldal, alsó képe, 242. oldal, alsó képe, 253. oldal, alsó kép, 285. oldal mindkét
képe, 346. oldal felső képe, 411. oldal alsó képe), valamint Normandiában (26. oldal, felső kép, 226.
oldal felső képe, 267. oldal két képe, 276. oldal, alsó kép, 277. oldal, 281. oldal, felső kép, 284. oldal,
alsó kép, 286. oldal, alsó kép, 346. oldal alsó képe, 347. oldal, felső kép, 353. oldal, felső kép, 394.
oldal, alsó kép) készült.
A 406-407. oldalakon, valamint a 408. oldal felső képén látható tüzérségi eszközök méretük
alapján 10,5 cm-es hátrasiklás nélküli lövegeknek tűnnek. A szerző ugyanakkor maga hivatkozott
előző könyvében arra, hogy a zászlóaljat 7,5 cm-es hátrasiklás nélküli lövegekkel szerelték fel.
A Wilna térségében 1944. július 6–14. között kialakult helyzetet a szerző fontosnak tarthatta, ugyanis a 3. Páncélos Hadsereg Főparancsnokság Ic (ellenséges helyzet) eredeti jelentéseiről
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(293–316. o.), valamint a korabeli térképekről készített képek (317–327. o.) helyet kaptak a többi
felvétel között.
A könyv elsődleges forrásait hadinaplók alkotják (XV. Hegyi Hadtest, 3. Páncélos Hadsereg
Főparancsnokság, Közép Hadseregcsoport, IX. Hadtest, 4. Hadsereg Főparancsnokság, 6. páncélos
hadosztály), kiegészítve az egykori harcokban résztvevők visszaemlékezéseivel (Siegfried Milius,
zászlóaljparancsnok, egykori SS-ejtőernyősök, mint Leo Schaap, Werner Schrödl, Karl Pichler,
vagy más alakulatok katonáinak írásai, mint Hermann Tietz, a 240. tüzérezred II. osztály századosa, Hans-Hartmut von Brockhusen a „Grosdeutschland” páncélosezred I. osztályának szárnysegédje és Gerhard Ramm, a „von Werthern” páncélgránátos-dandárból). A Luftwaffe és a Waffen-SS
ejtőernyőseinek visszaemlékezésein erőteljesen érezhető a keserűség. Az ejtőernyősöket, legyenek
akár a német légierő, vagy a Waffen-SS tagjai, nehézfegyverzet nélkül, elégtelen mennyiségű kézi
páncéltörő fegyverrel ellátva, szinte „feláldozták” a szovjet páncélos erők előretörésének fékezésére.
Irreális volt egy-két zászlóaljtól várni, hogy tartóztasson fel páncélos zászlóaljakat.
A könyvet a felhasznált források és irodalom felsorolása zárja, melyben a szakírók mellett Joszif
Sztálin, Pietro Badoglio és Ilja Ehrenburg munkája is helyet kapott. Az események kronológiai öszszegzése után a szerző felhívja az olvasó ﬁgyelmét arra, hogy a zászlóalj háború végéig vívott harcai
két további kötetben fognak megjelenni.
Reszegi Zsolt
BENE KRISZTIÁN

A FRANCIA ANTIBOLSEVIK LÉGIÓ A KELETI HADSZÍNTÉREN
(Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest–Pécs, 2013. 320 o. ISBN: 978-963-08-7592-9)

A hazai történetírásban és különösen a hadtörténetírásban nagyon ritka, hogy olyan alapkutatásra épülő publikáció jelenjen meg magyar szerző tollából, amelynek témája csak igen áttételesen kapcsolódik Magyarország történetéhez. Bene Krisztián könyve a keleti hadszíntéren egyike a kevés
üdítő kivételnek. A Pécsi Tudományegyetem francia tanszékének vezetője több éves kutatómunkája
eredményeként egy több mint 300 oldalas kötetben mutatta be Franciaország múltjának egy kevésbé ismert fejezetét, a németek oldalán 1941-től a keleti fronton harcoló francia csapatok történetét.
A mű jól illeszkedik a francia történetírásban az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapó
kutatási irányba, amely igyekszik feltárni a Vichy-rendszer működését és tágabb értelemben véve
a tengelyhatalmakkal való együttműködés különféle formáinak kialakulását.
A kötet öt nagy fejezetben tárgyalja a fegyveres kollaboráció franciaországi történetét, felváltva
fókuszálva az antibolsevik légió harctéri tevékenységére és a katonai alakulatok megszervezését
meghatározó belpolitikai eseményekre. A szerző az első bevezető részben a francia szélsőjobboldal
két világháború közötti történetéről nyújt átfogó képet, és külön kitér a francia németbarátság 1930as évekre visszavezethető gyökereire. A fejezet legnagyobb erénye, hogy segít megérteni annak az
intellektuális közegnek a kialakulását, amely az 1940-es összeomlást követően a náci Németországgal kötött szoros szövetségben, sőt a közös fegyveres küzdelemben látta Franciaország túlélésének
és későbbi felemelkedésének a zálogát.
Az előzmények bemutatását követően Bene Krisztián az antibolsevik légió megszervezésének
történtével foglalkozik. Ez a fejezet megvilágítja, hogy a politikai háttérküzdelmek milyen hatást
gyakoroltak a mozgósítás lebonyolítására és miként határozta meg az alakulatban szolgálók társadalmi hátterét. A szerző itt igen meggyőzően bizonyítja, hogy az egyes csoportok közötti ellentétek miként váltak az egész háború alatt fennmaradó feszültségek forrásaivá és ezek a törésvonalak
hogyan befolyásolták az egység harcértékét. Bepillantást kapunk továbbá abba, hogy az 1940 után
megerősödő szélsőjobboldali pártok milyen politikai manőverekkel próbáltak minél kedvezőbb
pozíciót kiharcolni a német szövetségeseiknél és ezzel párhuzamosan hogyan igyekeztek háttérbe
szorítani riválisaikat.
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Az antibolsevik légió első bevetéseiről szóló harmadik fejezetben Bene Krisztián részletesen
bemutatja, hogy a rosszul felszerelt és hiányosan kiképzett hadosztálynak milyen nehézségekkel
kellett szembenéznie a moszkvai csata során. Részletesen felsorolja, hogy melyek voltak azok a
legfontosabb külső és belső tényezők, amelyek az egység harctéri kudarcához és a csapatok hátországba történő visszavonásához vezettek.
A könyv negyedik része a francia fegyveres kollaboráció történetének második szakaszával, az
úgynevezett Trikolór Légióval foglalkozik. Ezt az egységet – ellentétben a „civil” kezdeményezésként létrejövő antibolsevik légióval – már a hivatalos Vichy-kormány próbálta meg felállítani,
hogy egy esetleg háború után sorra kerülő nagy európai újrarendezés esetén minél jobban elnyerje
a berlini politikai vezetés jóindulatát. A részben a spanyol kék hadosztály mintájára tervezett alakulat megszervezésének kudarcán keresztül a szerző igen jól szemlélteti a fegyveres kollaboráció
ellentmondásos természetét. A fejezet német levéltári forrásokra támaszkodva bemutatja, hogy
a Harmadik Birodalom milyen bel és külpolitikai megfontolások alapján igyekezett hol támogatni,
hol halogatni az alakulat felállítását. Nagyon tanulságos a könyv francia belpolitika változásait leíró
része, amely jól érzékelteti, hogy a németekkel való együttműködés valójában a szolgai alárendelődésnél lényegesen összetettebb politikai magatartás volt, amelyet egyszerre határoztak meg személyes ideológiai meggyőződések és racionális – vagy legalábbis annak vélt – hatalmi számítások.
Bene Krisztián könyvének utolsó, ötödik fejezetében a frontra 1942. májusban ismét visszakerülő légió történtével foglalkozik. Bemutatja, hogy miként sikerült a francia csapatokat hatékony
– ugyanakkor kegyetlen – partizánvadász egységgé alakítani egészen az alakulat 1944. júniusi megszűnéséig.
A kötet a témához tartozó legfontosabb források közlésével és az események főszereplőinek
rövid életrajzaival zárul, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy pontosabban és teljesebben
megértsük a vizsgált korszakot és az antibolsevik légió sorsában döntő szerepet játszó politikai és
katonai vezetők szellemi-kulturális hátterét.
Bene Krisztián olvasmányos stílusban megírt, a klasszikus hadtörténet és a politikatörténet határán mozgó művében kiválóan ágyazza be az antibolsevik légió harcait Franciaország szélesebb
értelemben vett 1940 és 1945 közötti történelmébe. A könyv igen gazdag forrásanyagot használt fel,
egyszerre támaszkodva a németországi és franciaországi levéltárakban végzett kimerítő kutatásokra
és számos részben publikált, részben publikálatlan visszaemlékezésre. A szerző igen jól kezeli a különböző típusú kútfőket és igyekszik kiegyensúlyozott képet nyújtani az eseményekről, habár néha
az egyes memoárok megállapításaival szemben talán lehetett volna valamivel kritikusabb.
A könyv olvasása közben csak egyetlen ponton támadhat esetleg hiányérzet – elsősorban a második világháború hadtörténete iránt érdeklődő – olvasókban. A légió egyediségének, jellegzetességének pontosabb megértéséhez ugyanis hasznos lett volna, ha a szerző a francia önkéntesek megszervezését, majd harctéri tevékenységét részletesebben össze tudta volna hasonlítani más – például
a norvég és belga – egységek keleti fronton történő szerepvállalásával. Így – a szélesebb európai
kontextus ismeretében – világosabban kiderülne, hogy az antibolsevik légió felállítása és harcai
hogyan illenek bele az 1940-es években az egész kontinensen megjelenő antikommunista önkéntes
mozgalmak történetébe.
Bene Krisztián kötetének legnagyobb értéke, hogy bepillantást enged egy olyan témába, amely
Magyarországon nem, vagy csak alig ismert és igen részletes képet nyújt a világháború alatti francia
had- és politikatörténet eseményeiről. A Francia Antibolsevik Lég ió a keleti fronton című könyv
kétségtelenül megkerülhetetlen mű azok számára, akik meg kívánják érteni Franciaország második
világháborús szerepvállalását, ugyanakkor bátran ajánlható minden a hadtörténet iránt érdeklődő
olvasónak is.
Révész Tamás
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SEBESTYÉN MIHÁLY

IDŐTÁR IV.
(Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2014. 648 o. ISBN: 978-973-599-642-0)

2014-ben megjelent az Időtár IV. kötete, amelyben Sebestyén Mihály Marosvásárhely történeti
kronológiáját dolgozza fel 1945–1989 között. 1 Az első három részben az olvasó az írásbeliségben
fennmaradt régi erdélyi várossal ismerkedhetett meg, míg a mostani kötet az 1945-tel kezdődő „új
világ”, „új szelek”, „új reménységek” időszakát tárgyalja, amely a nagy változások és a nagy csalódások kora.
A szerző szenvedélyes érdeklődése a téma iránt olvasmányossá teszi az amúgy adathalmaz jellegű kiadványt. Pál-Antal Sándor 2014. november 14-én a bemutatón e szavakkal méltatta: „Ez a
könyv gyakorlatilag egy nagy vallomás arról a korszakról, amelyben élünk.”
Marosvásárhely e 44 évének kutatása, értékelése, az események feltárása, a dokumentumok közzététele még alig kezdődött el. A levéltárak elvileg nyitottak, de tudjuk: objektív és szubjektív akadályok nehezítik a munkát. Ezért különösen értékes és hiányt pótló vállalkozás Sebestyén Mihály
kötete. Kitartó kutatása a források mellett statisztikai adatok alapján követi végig a város demográﬁai változásait, a homogeniációt, az elszemélytelenítést, elrománosítást, a betelepítéseket. Megörökíti
az építkezéseket, vállalatalapításokat, színházi eseményeket, egyetemalapítást, a városrendészeti
elképzeléseket és azok megvalósítását, a politikai, kulturális tényezőkön túl a mindennapi és közösségi élet apró mozzanatait, például a közlekedés korszerűsítését, a civilizációs vívmányok bevezetését (televízió, telefon), az élelmiszerellátás gondjait, a nagy- és kisemberek sorsfordító napjait. Az
adatok összegyűjtésében teljességre törekedett a szerző, de tudjuk, ezt megvalósítani lehetetlen.
A célzatosság a magyar vonatkozások ügyében nem véletlen. Kiemelt helyet kapott a kezdetben
magyar anyanyelven oktató Orvos- és Gyógyszerészeti Egyetem története, az oktatástörténet, pártélet, a kisebbségi sérelmek, a Magyar Autonóm Tartomány (MAT) szerepének változása. Ugyanakkor nagyon fontos politikai–katonapolitikai – immáron történeti–hadtörténeti vonatkozásai is
vannak a kötetnek.
Elöljáróban mindjárt leszögezhető: a szocializmus diktálta integráció, ami elsősorban a népesség etnikai összetételének megváltoztatását szolgálja („betelepülők jöttek, betelepítettek érkeztek”),
meghatározó tényezője Marosvásárhely történetének. Ebben a kérdésben a várost illető döntések
Bukarestben születtek, mint ahogy zömmel napjainkban is. A kötetből recenzensként csak néhány
érdekesebb, ám annál ﬁgyelemre méltóbb adatot emelnék ki, amelyek a város történetének változását statisztikai adatokkal igazolják, illetve amelyek közül nem egynek hadtörténeti vonatkozása
is van.
Kezdjük mindjárt az 1945. január 13-ai, háború utáni első népszámlálással, melynek eredménye: 95% magyar, 2% román, 1% német, 2% egyéb etnikumú lakos. Január 22-én Maros-Torda
vármegye prefektusa, dr. Victor Groza a magyar nyelvet a második hivatalos nyelvvé kiáltja ki, de
ez a rendelet nem sokáig élt a gyakorlatban.
Bözödi György ugyanazen év január 22-ei jelentése is említésre méltó, amely Maros-Torda
megyei leletmentő útjának beszámolója. Felkereste a koronkai, nyárádszentbenedeki, gernyeszegi,
sáromberki és udvarfalvi kastélyokat, amelyeket kifosztva talált, levél- és könyvtári anyaguk részben vagy teljesen elpusztult a hadak és a falusiak fosztogatásai, gondatlansága, gyújtogatásai nyomán. Engedélyt kellett kérnie a szovjet katonai hatóságoktól, hogy a maradékot beszállíttassa ideiglenes megőrzésre a Teleki Tékába.
1945. március 6-án megalakult a Groza-kormány, Észak-Erdélyben visszatért a román közigazgatás – március 8-án Marosvásárhelyen már be is vezették.
Március 13-án 13 pontból álló Emlék iratot adnak át a marosvásárhelyi polgárok Petru Groza
miniszterelnöknek a kolozsvári visszacsatolási ünnepségen. Ebben kérik az elhurcoltak azonnali
1
Az első három kötet (I. 2008, II. 2010, III. 2011) ismertetése megjelent a Hadtörténelmi Közlemények
2012. évi első számában, 316–318. o.
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szabadon bocsátását, új köztisztviselőket ott, ahol a lakosság 10%-a magyar. A pengő–lej árfolyamának 1:50 arányban való tartását. Magyar iskolák fenntartását magyar tanárokkal; a diszkriminatív törvények hatályon kívülre helyezését, azt, hogy a román törvények bevezetése legyen fokozatos
és magyar változat is álljon a lakosság rendelkezésére. Adjanak lehetőséget a városból politikai
okok miatt elmenekülteknek a visszatérésre. Követelik: az elhagyott német javakat csakis erdélyiek
kapják, a magyar jogigényeket egyenlőképpen kezeljék. Követelik az internálások megszűntetését
is, egyenlő adóterheket, védszámokat az észak-erdélyi megyék számára, s azt, hogy a szakszervezeteknek legyen nagyobb beleszólása a közéletbe, végül magyar képviseletet a bukaresti kormányban.
1945. április 2-án életbe lépett a speciális állampolgársági törvény az észak-erdélyi lakosság
román állampolgárságának rendezésére. Eszerint mindenki alanyi jogon román állampolgárnak
számított, aki 1940. augusztus 30-a előtt is az volt, és nem hagyta el az országot valamely idegen
állam vagy hadsereg harcoló tagjaként. A törvény kizárja a kedvezményezettek köréből azokat, akik
a fenti dátum után telepedtek le az országrész területén, de ők is kérelmezhetik az állampolgárság
felvételét, csak nem kedvezményezetten.
Sor kerül a hadi károk felmérésére, amely szerint az elmúlt öt év hadi kára 3 milliárd 644 millió
pengő (1941-es árakon számolva), emberi kár (eltávozott, meghalt, elesett, elhurcolták) Maros–Torda
vármegyében: 89 gépkocsivezető, 757 közalkalmazott, 16 nyomdász, 70 mészáros, 53 orvos, 14 pap,
75 tanár, 45 ügyvéd. A személyi veszteség pótlása komoly gondot okozott a városnak, főleg amiatt,
hogy az új törvények értelmében nem sikerült magyar anyanyelvű polgárokat betelepítenie.
1947. május 9-én két évre megszigorítják a letelepedést Marosvásárhelyen, de Kolozsváron, Temesváron, Nagyváradon és Brassóban is. Ez nem érinti a román közalkalmazottakat, katonatiszteket, mérnököket és szakmunkásokat. Folynak a magyar tulajdonban levő lakásrekvirálások.
1947. szeptember 15–16-án megkezdődik a hadifoglyok szabadon bocsátása a foksáni börtönökből.
1948-ban újabb népszámlálást tartanak: a lakosság létszáma 47 043, ebből 34 943 magyar, 11 077
román, 762 zsidó (a Zsidó Demokrata Bizottság szerint a reális zsidó népesség száma 3000 körül
van).
Március 27-én a magyar követség jelenti a kormánynak, hogy felkérésére a romániai sajtóban,
köztük a marosvásárhelyi Szabad Szóban elhelyeztek egy közleményt, amelyben kijelentik: Magyarország nem fogad be tömegesen áttelepülő erdélyi magyarokat, csángókat, nincs szándékában
földet osztani számukra, miként ezt terjesztik, és mindenkit visszatoloncol, aki illegálisan lépi át
a két ország határát. Óva int mindenkit, hogy elherdálja ingatlanát Romániában a kitelepedés reményében.
1948. szeptember 21-én Magyarország és Románia kölcsönös vagyonszerzési egyezményt ír
alá. Felszabadítják a CASBI (Ellenséges Javakat Kezelő és Felügyelő Pénztár) hatálya alá került
ingatlanokat. December 23-án a magyar külügyminisztérium tudatja a budapesti kormánnyal, hogy
a román fél vonakodik ratiﬁkálni az egyezményt, ugyanis eszerint a felek nem követelhetik vissza
a másik országba került ingóságokat.
1949. október 16-án Románia és Magyarország egyezményt köt a kölcsönös utazások megkönynyítésére. Ennek ellenére a nem hivatalos (egyéni és családos) látogatásokat a román fél szinte
ellehetetleníti, nem ad kiutazó vízumot állampolgárainak, és nem enged be Magyarországról látogatókat, turistákat. Csupán a diplomaták és szolgálati érdekből utazók mozgását engedélyezik, de a
román állam ezekben az esetekben is fenntartja a vízumkényszert.
1951. január 27-én elnöki rendelettel az ország összes történelmi levéltára a Belügyminisztérium
kezelésébe megy át. A hozzáférést törvény és bürokrácia egyaránt nehezíti.
1952. szeptember 21-én szovjet nyomásra létrejött a Magyar Autonóm Tartomány (MAT), Marosvásárhely központtal. Legfőbb feladata volt a magyar anyanyelv használatának biztosítása az
oktatásban, közigazgatásban, kulturális életben. 1960-ban alkotmánymódosítással a terület határait
módosították, természetesen oly módon, hogy az etnikai arány a magyarok rovására megváltozzon.
1952. augusztus 15-ről 16-ra virradó éjszaka a Securitate a MAT területén lecsapott a volt polgári pártok egykori tagjaira, 237 személyt hurcoltak börtönbe. – Szeptember 27-én megjelenik
a 331/1952. számú törvény az ország új közigazgatási felosztásáról, amely szerint a történelmi Székelyföldön megalakult a MAT, székhelye Marosvásárhely.
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Nagy Imre miniszterelnök 1954. június 26-án a magyar külügyminisztérium nevében ajánlatot
tesz arra, hogy a kolozsvári magyar útlevél-hivatalt helyezzék Marosvásárhelyre, ha már Kolozsvár
nem engedélyezi annak működését.
1955. szeptember 24-én amnesztiát hirdettek azon politikai elítéltek számára, akikre politikai vétségekért a hadbíróságok kevesebb, mint tíz évet szabtak ki. A rendelet következtében közel
10 000 ember szabadul.
1956. február 21-én újabb népszámlálás volt Romániában: a magyarok aránya 73,3%, a románoké 22,4%, a zsidóké 2,8%, a cigányoké 0,3%.
1956. október 24-én a Kossuth rádióból értesült a város lakossága a magyar forradalom eseményeiről. A román rendőrség ennek nyomán óvintézkedéseket tett, nehogy a lakosság körében a magyarországi események hatására lázadás üsse fel a fejét. Október 29-én a diákság nyugtalankodik,
lázít a társadalomtudományok és az orosz nyelv tanítása ellen.
A magyarországi események, az 1956-os forradalom nem maradt hatás nélkül. 1956 novembere
és 1957 júniusa között ellenlépésként a hatóságok felgöngyölítik a Faliboga-féle összeesküvést. Az
1952-ben tervezett, majd 1954-től Ioan Faliboga által szervezett Nemzeti Felszabadi ́tasi Bizottsag
egy ellenforradalmi szervezetet volt, melynek celja az Roman Nepköztarsasagban levő nepi demokratikus rendszer erőszakos megdöntese volt. A szervezet vezetősegenek központja, elen Falibogaval,
Marosvasarhely volt, de több aga volt a Magyar Autonom Tartomany különbözoő helysegeiben, mint
peldaul Kolozsvaron, Sztalinvarosban, Bukarestben stb. A felforgato tevekenyseg megszervezese es
lebonyolítasa erdekeben Ioan Faliboga vezetesevel, valamint Șerban Petcu, Eugen Nuțiu, Jenica
Vizitiu es masok aktív reszvetelevel több titkos talalkozora került sor, amelyeken elhataroztak
a szervezet több varosra es közsegre valo kiterjeszteset uj tagok beszervezesevel, illegalis part
megalapítasat, valamint azt, hogy amikor majd akcioba lepnek az allamhatalom megkaparintasaert,
az első elfoglalando celpontok a Neptanacsok, a Posta es mas allami intezmenyek legyenek. Ugyanebből a celbol Petcuval es Grigore Sofronnal kijelöltek es felkeszi
́tettek Maria Bogdan vadlottat, hogy
vegye fel a kapcsolatot nehannyal az imperialista allamok nagykövetsegei közül annak erdekeben,
hogy anyagi segítseget kerjen a szervezet szamara az akcio vegrehajtasahoz. A Magyar Nepköztarsasagbeli fasiszta puccs kirobbanasanak hatasara Ioan Faliboga es a szervezet vezetősegeből a többi
vadlott kezdemenyezesere 1956 oktobereben es novembereben az allami hatalom megkaparintasa
erdekeben attertek közvetlen akciok előkeszítesere. A csoport működesenek leleplezese következteben a securitate 70 embert tartóztatott le. – 1957. június 20-a és július 29-e között a securitate őrizetbe vette az erdőszentgyörgyi Veress-féle csoportot is államellenes összeesküvés és a szocialista
rendszer erőszakos megdöntésére tett kísérlet vádjával. Marosvásárhelyen hirdet ítéletet a kolozsvári
katonai bíróság, melynek értelmében a büntetés 20–20 év fegyházban letöltendő szabadságvesztés.
1958. február 25-én Kádár János Marosvásárhelyre látogatott, ami azért érdekes, mert 1942 óta
nem tette tiszteletét magas rangú magyar állami méltóság a városban. Kállai Gyula ez alkalomból
kijelenti, hogy Magyarországnak nincsenek területi igényei Romániával szemben.
1959 júliusában a securitate jelenti, hogy 1958. január 1-je és 1959. május 31-e között a MAT-ban
308 személyt vettek őrizetbe politikai vádak alapján. – 1960. december 24-én Kovács György nagy
nemzetgyűlési képviselő a parlament pléniuma előtt helyesli a MAT átszervezését, a tartomány
magyar jellegének megszűntetését.
1963-ban megkezdődött az utcák, terek magyar nevének módosítása.
1967-ben hangot adnak a románok azon megkönnyebbülésüknek, hogy a MAT mint magyar
területi egység megszűnt, így végre ők foglalhatják el a vezető tisztségeket.
1974. december 6-án megjelenik a külföldi állampolgárok elszállásolásáról szóló rendelkezés/törvény, melynek értelmében kötelező a szállodai elhelyzés, mivel kell a valuta az országnak, és nem utolsó sorban könnyebben lehet ezáltal a vendégeket megﬁgyelni. Ehhez kapcsolható
a 223/1974. rendelet is, amely részletesen taglalja a külföldön élő román állampolgárok, valamint
a külföldi állampolgárok romániai tulajdonviszonyait és jogait. A kivándorlók kötelesek az államnak eladni saját ingatlanukat, természetesen az állam által megszabott áron. Az illegálisan külföldön tartózkodók – illetve akiktől megtagadták a hazatérést – ingó és ingatlan vagyonát elkobozzák.
A példák felsorolását lezárva kiemelném, hogy az olvasó további tájékozódását szolgálja a kötet
végén található Felhasznált szakirodalom-jegyzék. Az adatok közötti tájékozódást nagyban segíti
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a rövidítések jegyzéke is, a hely- és személynévmutató. A tárgymutató visszakereshetővé teszi adott
esetben egy intézmény, esemény fellelhetőségének megtalálását. Érdekessége és külön értéke a kötetnek az adott korszakban megjelenő irodalmi és tudományos művek, ﬁlmek, színdarabok, prózai
és zenés előadások, valamint a marosvásárhelyi épületek, szobrok, emlékművek jegyzéke. Önálló
jegyzék tartalmazza a marosvásárhelyi utcák, terek, földrajzi helyek felsorolását. 2
Somogyi Gréta
UNGVÁRY KRISZTIÁN (SZERK.)

BÚVÓPATAKOK
A jobboldal és az állambiztonság 1945–1989
(Jaffa Kiadó, Budapest, 2013. 398 o. ISBN: 978-615-5418-02-0)

Rákosi Mátyás rövid uralma alatt sikeres személyi kultuszt épített ki, a szovjet elvárásokat pedig túlteljesítette. A rendszer ellenségeivel leszámoltak, a hatalom igyekezett mindent és mindenkit
ellenőrzése alatt tartani, a rendszer szempontjából veszélyesnek ítélt elemekkel pedig leszámolni.
Kádár János Rákosinál hosszabb ideig, harminckét éven keresztül volt a magyar politikai élet első
számú hatalmi tényezője. Ellentmondásos személyisége és politikai eredményei ma is megosztják
a közvéleményt. A rendszerváltás óta minden évtizedben könyvek sokasága jelent már meg, melyekben néha bírálják, legtöbbször elemzik a róla elnevezett pártállami rendszert, valamint annak művelődés- és egyházpolitikáját, a rendszernek a nemzetiségekhez való viszonyát. Tény, hogy ebben
a pártállami rendszerben semmiféle jobboldali hagyománynak és gondolkodásnak nem jutott tér,
ezért erre a kérdésre eddig kevesebb reﬂektorfény vetült. Az Ungváry Krisztián által szerkesztett
tanulmánykötetben azokról az 1945 és 1989 között létezett jobboldali csoportokról olvashatunk,
amelyek valahogy mégis túlélték a diktatúra évtizedeit és aktívan képviselték a jobboldali eszméket.
Nagyon találóan erre utal a könyv címe is.
A szerkesztő kiemeli a bevezetőben, hogy az 1948 utáni évtizedek jobboldali hagyományait,
a hagyomány továbbélését tudományos igénnyel eddig még egyetlen szerző sem dolgozta fel. Az
előszó rámutat, hogy a kutatott terület kérdéseire leginkább az állambiztonság irataiból kaphatunk
választ, habár ez a forráscsoport több szempontból is problematikus. Először is, nagyon helyesen felmerül a kérdés, hogy mi minősíthető jobboldali tevékenységnek a Rákosi- és a Kádár-rendszerben.
Nem lehet a magyarázatot egyetlen deﬁníció mögé szorítani. Jóllehet azt Kádár 1961 decemberében
mégis megfogalmazta: „Aki nincs ellenünk, az velünk van.” Tehát, ebből következik, hogy minden
politikai mozgalom, amely ezt a mondatot nem tette magáévá, jobboldalinak minősült. Ungváry
Krisztián felhívja a ﬁgyelmet még egy alapvető, de a korábbi elemzések során sokszor elfelejtett
tényezőre, miszerint a diktatúrával szemben állók jelentős részének szintén homályos fogalmai voltak a bal- és jobboldal különbözőségéről, mivel a legfontosabb az volt számukra, hogy valahogy
kifejezzék az ellenszenvüket a rendszerrel szemben, és nem az, hogy mindezt milyen szimbólumok
mögül teszik. Nem beszélve arról, hogy a politikai eszmék, ideológiák értelmezése országonként is
változhat. A kötet a sokféle lehetséges értelmezés közül azt választotta kiindulópontjául, hogy kik
voltak azok, akiket maga a rendszer jobboldaliként deﬁniált.
A bevezető után hét szerző összesen kilenc tanulmányát olvashatjuk az érintett kérdéskörben.
Mindegyik egy-egy, az állambiztonság által ellenségesnek minősített csoport sorsáról szól. Valamennyi tanulmányra egységesen jellemző, hogy összefoglaló táblázatok teszik átláthatóbbá az

2
2015-ben megjelent az V/1. kötet, ami nagyrészt a II. kötet (1850–1914) pótlásait, javításait tartalmazza
az időközben felbukkant iratokra, tanulmányokra alapozva. A korabeli sajtó alapos átolvasásával a szerző különösen az 1880-as és 1890-es évek eseményeit egészítette ki. (Az eredeti elképzelés szerint az V. kötet az összes
kiegészítést tartalmazta volna, de a munka során összegyűlt anyag arra késztette a kiadót, hogy azt kétfelé
osztva jelentesse meg.)
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egyes adatokat, amelyekhez magyarázó, elemző leírások tartoznak, s a tanulmányok végén hivatkozás- és forrásjegyzékek segítik az olvasót abban, hogy az adott kérdéskörhöz milyen szakirodalom
és levéltári iratok feldolgozása volt nélkülözhetetlen.
Az első tanulmányban, amelyet a szerkesztő maga írt, a Kádár-rendszer alatti társadalmi ellenállásról és az állambiztonság „jobboldali” ellenségeiről olvashatunk. A tanulmány címében is
használt idézőjel újra emlékezteti az olvasót a jobboldali kifejezés számos értelmezési lehetőségére, de itt, ebben az értekezésben kizárólag az állambiztonság általi megközelítést ismerhetjük meg.
Ungváry Krisztián részletesen taglalja, hogy ki számított a rendszer ellenségének. Kiderül az is,
amit talán kevesen gondolnak, hogy a Kádár-rendszer nem üldözött minden ellenzéki mozgalmat
ugyanazzal az erővel. Megismerhetjük azokat a népi írókat is, akik a tűrt és a támogatott határán
lavíroztak, valamint azt, hogy az eltérő mértékű üldözésekből milyen, eltérő ellenzéki mozgalmak
születtek, egyedül a jobboldal nem számíthatott toleranciára.
Az állambiztonsági apparátus tevékenységének 1956 utáni tevékenységére jellemző volt, hogy
Kádár szakítani kívánt elődei sajátos totális ellenségképével. Hogy mindez miben nyilvánult meg,
a fejezet szintén választ kínál, amelyhez több, részletes statisztikai táblázat is tartozik. Külön csoportot alkottak azok, akiket az 1945 előtti ügyek miatt üldöztek. Ebben az esetben az állambiztonság nem tanúsított semmiféle megkülönböztetést, mivel minden politikai okból elkövetett bűncselekmény jobboldali tevékenységnek minősült. Fontos, hogy kik tartoztak a csoportba, melyik évben
hány embert vontak felelősségre. Korábban, a témát érintő szakirodalmak egyike sem kínál ennyire
részletes elemzést az említett kérdéskörben.
Mindez milyen társadalmi ellenállást hívott életre és azoknak melyek a fontosabb típusai? Fiatal
olvasók számára is érdekes adatokat jelenthet azoknak a tömeges, ifjúsági vonalon megjelenő mozgalmaknak az ismertetése, amelyek a kommunista diktatúra kiépülésével párhuzamosan igyekeztek
magukat megkülönböztetni a hatalom által támogatott szervezetektől, és kiderül az is, hogy az
1960-as évek végétől induló pop-rock mozgalmak miként okoztak egyre nagyobb gondot az állambiztonságnak. Kevéssé ismert az „Ólmosok”-ügy, ami betekintést nyújt abba, hogyan leplezett le
a Belügyminisztérium egy huszonévesek által szervezett antikommunista összeesküvést.
A tanulmánykötet nem mehetett el a kisgazdapárti politikusok Magyarországon maradt vezetői
1956 utáni állambiztonsági megﬁgyelése mellett sem. A témát szintén Ungváry Krisztián tanulmányából ismerjük meg. Az FKgP, amelyet a kommunista párt szalámitaktikája szintén nem kímélt,
speciális helyzetben volt, mivel 1945-ben e mögé sorakozott fel az országnak azon része, amelyik
elutasította a kommunizmust. A választási lehetőség nem volt túl nagy, így a párt mintegy gyűjtőpárt szerepét is betöltötte, de 1962-re a kádárista hatalom végleg szétzúzta a pártot, a párttagokat és
annak vezetőit továbbra is ﬁgyelték és ellenőrizték. Részletes leírásokon, konkrét példákon keresztül ismerhetjük meg az idáig vezető utat, vagyis azt, hogy az állambiztonság milyen alapos tervet
dolgozott ki a kisgazdapárti politikusok tönkretételére.
A történet Molnár János soron következő tanulmányában folytatódik, amelyből megismerhetjük,
miként alakultak az állambiztonság és a kisgazdák kapcsolatai a hatvanas évek végétől egészen
a rendszerváltásig. Ez az időszak némi enyhülést jelentett a korábbiakhoz képest, ezért mindenképpen érdemes összevetni a korábbiakkal. A hatvanas években az FKgP már nem számított jelentős
politikai szereplőnek, köszönhetően a kommunisták módszeres taktikájának. Mégis sikerül némi
képet festeni a visszavonult kisgazdák tevékenységéről a Kádár-korszak idejéből, habár a kutatást
– ahogy Molnár János kiemeli – a dokumentumok hiánya megnehezítette. A szerző konkrét példákon keresztül mutat be kisgazda történeteket. A sort Pártay Tivadar – aki többször is részt vett a párt
újjáalakításában – hatvanas évekbeli szervezkedéseinek bemutatásával kezdi. Egy olyan politikus
képe bontakozik ki előttünk, aki a Kisgazdapárt hányatott sorsa ellenére is végig hitt abban, hogy
egyszer még újra visszakerülhet az országos politikába. A belügyi dossziék összefonódó szálaiból
Pártay életútjára is találhatók olyan adatok, amelyek segítségével egy-egy év viszonylag részletesen
rekonstruálható. De nem csak egy életút, hanem a többi, tevékeny kisgazda szervezkedésére is fény
derül. A híres Hársfa utcai pince például egy olyan hely volt, amely kiváló lehetőséget nyújtott
a kisgazdáknak az összejövetelek lebonyolítására, ami nem kerülhette el a belügy ﬁgyelmét sem.
Figyelemreméltó epizód egy párthoz kapcsolódó nyomozás történetének vagy annak nyolcvanas
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évekbeli újjászervezésére tett kísérlet részletes bemutatása is. Az állambiztonság és a kisgazdák
kapcsolatairól egy nagyon jó elemzést kap az érdeklődő olvasó.
Akárcsak Tabajdi Gábor következő tanulmányban, amelyből kiderül, hogyan alakult a kereszténydemokraták (később Demokrata Néppárt) sorsa 1949–1956 között, valamint a hatvanas években. Döntően állambiztonsági dokumentumok tükrében megismerjük annak megalakulását a párt
bázisának felszámolásáig. Az ellenük folytatott koncepciós pereken át a totális ellenőrzésig a tanulmány számos kérdést érint és azokra a választ is megadja. A párt jellegéből adódóan az 1956-os
megtorlásokat követően nem kerülhette el az állambiztonsági szervek vizsgálódásait. Konstruált
perek időszaka következik; nem kímélték az egykori képviselőket sem. Ügynöki jelentések sokasága látott napvilágot, amelyek a perek alappillérei lettek.
Ehhez a fejezethez kötődik szorosan Tabajdi Gábor következő írása Matheovits Ferencről, aki
egykor a Demokrata Néppárt képviselője volt. Egy hányatott sorsú ügyvéd képe bontakozik ki előttünk, akit az ellenségesnek minősülő tevékenysége miatt bélyegeztek meg a jobboldaliság jelzőjével.
Tabajdi Gábor az 1964-es, kevésbé ismert perét (amely a Kádár-korszak egyik utolsó nagyszabású
koncepciós pere volt) tárja elénk az állambiztonsági források tükrében (amely új adatokkal bővíti
a róla megjelent eddigi szakirodalmat), de előtte még betekintést nyújt politikai pályafutásának
kezdeteibe. Matheovits megnyilvánulásaival hamar felhívta magára a kommunisták ﬁgyelmét, elég
csak a népbíráskodást érintő kritikáit vagy a Mindszenthy igaza védelme érdekében folytatott szócsatáit példának felhozni. Az állambiztonsági iratok segítségével a szerző elénk tárja a megbélyegzett politikus ellen felhozott vádak sokaságát és mindazt, amely tizenkilenc és fél évnyi börtön- és
internálótáborokban eltöltött büntetéshez vezetett.
Érdekes adalékokkal szolgál Szécsényi András tanulmánya a turulisták és rongyos gárdisták
második világháború utáni sorsáról. Az említett szervezetek az általuk képviselt eszmeiség miatt az
ún. fajvédő csoportokhoz sorolhatók, és a Horthy-korig visszanyúló jobboldali tevékenységük 1945
utáni alakulása mindenképpen említésre érdemes. A szerző közel 100 ezer aktát vizsgált át annak
érdekében, hogy feltárja, a két szervezet vajon folytatott-e államellenes tevékenységet, miközben
a második világháború után valójában igyekeztek háttérben maradni. Az állambiztonsági szervek
kezdetben nem is tulajdonítottak jelentőséget annak, hogy kik voltak korábban tagok. Vajon e két,
egymástól különböző fajvédő szervezet tagjainak háború utáni, lényegében azonos elképzelései közös fellépésre is sarkallták őket? A közös fellépéshez közös kiindulópont kellett, ami Zsabka Kálmán személyét jelentette. Kibontakozik előttünk a szervezkedés kezdete, a ködös célok egyikeként
az amerikai kapcsolatok hajszolása és az Estorilban élő egykori kormányzóval, Horthy Miklóssal
történő kapcsolatfelvételre tett kísérletek sokasága. Szécsényi András írása több mindenben újszerű,
mert korábban még nem írták meg a fajvédő szervezetek tárgyalt korszakbeli tevékenységét. Számos újdonsággal szolgál, például annak történetével, hogyan próbálta meg a két szervezet közösen
G. C. Marshall amerikai külügyminisztert megnyerni a fennálló diktatúra ellen, akitől nem kevesebbet, mint katonai beavatkozást követeltek.
Egy jobboldalinak minősített egyetemi szervezkedésekről szóló tanulmány is a kötet részét képezi, Kerepeszki Róbertnek köszönhetően. Különböző szervezetek (mint az előző tanulmányban
is említett Turul Szövetség) erőteljesen hatottak nacionalista és fajvédő-antiszemita nézeteikkel
az egyetemista generációra. Nem csoda, ha az egyetemeket a jobboldal fellegvárának tekintette
a rendszer, amit egyszerű rendeletekkel nem lehetett egy csapásra kiirtani. 1945 után megkezdődött
az egyetemek arculatának átformálása, első körben eltávolították a „gyanús nézeteket” képviselő
oktatókat és a rendszer szempontjából megbízható elemekkel cserélték ki őket. Az egyetemi autonómia formális lett. A hallgatók összetételét úgy igyekezték befolyásolni, hogy mind több munkás- és
parasztszármazású ﬁatalt jutattak be a felsőoktatásba. A cél az volt, hogy csökkentsék a gyanús
középrétekből érkező ﬁatalok aranyát. Az állambiztonsági iratok úgy kapcsolódnak ehhez a fejezethez, hogy ügynököket szerveztek be az egyetemekre, akik jelentéseikkel igazolták a rendszer hatékonyságát és gyűjtötték az adatokat a hallgatókról. Mindezek ellenére a hatóság nem volt elégedett
az elért eredményekkel, hiszen a diákok élénk társadalmi életet folytattak az egyetem falain kívül
is, amit már nehezebb volt ellenőrizni. A kötelezővé tett orosz nyelvi kurzusok és a marxizmusleninizmus eszméivel szembeni tiltakozás egyértelműen jobboldali megnyilatkozásnak minősült.
Akárcsak a többi tanulmány esetében, itt is egy hiánypótló elemzést olvashatunk az ifjúság és az
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állambiztonság 1945 utáni kapcsolatáról, amikor semmilyen rendelkezés nem tudott gátat szabni
annak, hogy az ifjúság egyre élénkebben ﬁgyelje és kritizálja a kialakuló politikai rendszert.
Lénárt András Paksa Rudolffal együtt tárta és dolgozta fel azokat a forrásokat, amelyekből
kiderül, hogy a kommunista párt miként igyekezett a nyilasokat felelősségre vonni. A szélsőjobbot támogatók szavazatainak megszerzése érdekében az ún. „kisnyilasok” ugyanakkor más megítélés alá estek. Rákosi is úgy látta, hogy megfelelő ellenőrzés mellett a rendszer hasznára lehetnek.
Természetesen, ennek a látszólagos engedékenységnek az volt az egyik oka, hogy az integrálással
a megbízhatatlanak minősített elemeket könnyedén szemmel lehetett tartani. Nem meglepő, hogy
folytak ellenük eljárások is. Az eljárások alá vontak egyik csoportját a népbírósági tárgyalások
keretén belül azok a személyek alkották, akiket főbűnösöknek tartottak; az ő pereik nagy nyilvánosság előtt zajlottak. Az eljárások többségét a „közperek” alkották, melyek között a középvezetők,
katonák, rendőrök ellen zajlottak. Ezek az eljárások 1950-re lezárultak, és a felszabadulás ötödik
évfordulója alkalmából az elítéltek közkegyelmet kaptak. Ezt az időszakot az ügynökhálózat kiépítése követte, az államvédelem nyilasokkal szembeni álláspontja 1957-re változott meg teljesen, és
létrejött a nyilas dosszié. Ismét egy kiváló forrásfeldolgozó munka eredményeként követhetjük végig
egy állambiztonsági felderítés munkafolyamatát a továbbiakban, a nyomozási terveket és annak
következményeit. A kapott adatokat táblázatos formában is feldolgoztak a szerzők.
A záró tanulmányban Lénárt András a budapesti XIV. kerületi, zuglói nyilasok elleni, nagyszabású – a hatvanas években zajlott – nyomozás részleteit tárja elénk. Tízévnyi nyomozás után került
sor erre a perre, amelynek a célpontjai a nyilas pártszolgálatosok voltak. Forrásként az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár hozzáférhető anyagai szolgáltatták. A pártszolgálatosok
fogalmának tisztázása fontos ahhoz, hogy megértsük, miért is volt jelentős a per. A szerző ezt kiemeli: olyan személyekről van szó, akik kezdetben csak pártrendezvények biztosításával foglalkoztak, később azonban egyre inkább megnőtt a befolyásuk. Kiderül, hogy miért volt szükség egy náci
ideológia fanatikus követőinek elszámoltatására, ami kezdetben még egybe is vágott a szövetséges
hatalmak háborús bűnösökkel szembeni elszámoltatási politikájával. Ennek ugyan nem volt része,
hogy Magyarország népbíróságokat alkalmazzon, mégis ennek keretén belül születtek meg az ítéletek. A szerző kitér a háborús bűnök és bűnösök hazai és nemzetközi sajtóban és propagandában
való megjelenésére és arra, hogy mikortól élénkült meg a zuglói nyilasok elleni nyomozás. Érdekes
fejezete a tanulmánynak Kröszl Vilmos konkrét esete, akire egy civil bejelentést követően irányult
az állambiztonság ﬁgyelme. A börtönévei alatt összegyűjtött zárkaügynöki jelentések pedig újabb,
értékes forrásul szolgáltak a szerző kutatómunkájához. A tanulmányban kirajzolódik a nyomozó- és
ügynökmunka, ami az 1967-es nagyszabású, nyilasok elleni perhez vezetett.
Reider Mónika
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