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A terjedelmes, kétkötetes munka egy hároméves kutatási projekt végeredménye, 1 amely
a viking kori, azaz 800–1050 közötti Dániában (beleértve a mai német Schelswig és a mai svéd
Scania területét is) feltárt fegyvermellékletes és lovas temetkezések, sírleletek áttekintésére, történeti-régészeti elemzésére és katalógusban való közzétételére vállalkozott. Ez utóbbit foglalja
magába a kiadvány második kötete, amely nemcsak a dán leleteket listázza, hanem egy rövid norvég és svéd válogatást is tartalmaz, a dán anyaghoz hasonlóan táblázatokba rendezve. 2 Szintén itt
találhatók a leletek és a datált temetkezések megoszlását bemutató térképek és a leletfotókat, rajzokat tartalmazó táblák. A kötet egyúttal a korábbi, rendkívül kiterjedt, a témára vonatkozó skandináv régészeti és történeti irodalom tömör áttekintését is nyújtja. A feldolgozott leletek időhatára
gyakorlatilag 2006, míg maguknak a vizsgált lelteknek a földbekerülési ideje leginkább a X. századra tehető.
Anne Pedersen művének a témája nemcsak a viking kor sajátos régészeti hagyatéka miatt különleges, hanem a leletek történeti forrásértéke miatt. Egy olyan korszakhoz köthetők, amely nagymértékű társadalmi, politikai és vallási változásokat hozott a térségben, még ha a krisztianizáció
és az új hit, a kereszténység elterjedésének pontos menete vitatott is. A Jelling-dinasztia alapítója,
Kékfogú Harald (I. Harald Gormsson, ur. 958–986) püspökségeket alapít. Igaz, elsőként három
dániai püspök már 948-ban feltűnt a forrásokban, ők azonban inkább a Hamburg-brémai egyháztartomány térítőpüspökeinek tekinthetők. 965-re datálható egy rúnakő, amely megemlékezik
a kereszténység terjedéséről, s majd Harald unokája, Cnut idején szilárdult meg a keresztény vallás.
A temetkezési szokások változása és az új hit terjedése szorosan összekapcsolódott: a IX. századra a hamvasztásos temetkezés volt a jellemző, míg a kereszténység általános elterjedésének idejéből koporsós, nagyon szegény és egyszerű melléklettel rendelkező sírok kerültek elő. A kettő
közötti időszakban, a X. században viszont nagy számban nagyon gazdag fegyveres, lovas és
egyéb mellékletekkel – kivételes esetekben szekérrel, hajóval (Ladby), vagy kutyával – ellátott
temetkezések fordultak elő. A kötet többek között arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért terjedt el minden előzmény nélkül ez a mellékletes temetkezési forma a X. században, és hogyan hozható mindez összefüggésbe a kor vallási és politikai viszonyainak átalakulásával.

1
A korábbi publikációkra lásd: Anne Pedersen: Weapons and Riding Gear in Burials: Evidence of Military
and Social Rank in 10th Century Denmark? In: Military Aspects of Scandinavian Society in a European
Perspective, AD 1–1300. Ed. Anne Nørgård Jørgensen and Birthe L. Clausen. Copenhagen, 1997. 123–135. o.;
Uő: Bridging the Distribution Gap: Inscribed Swords from Denmark. In: The viking Age: Ireland and the West.
Papers from the Proceedings of the Fifteenth viking Congress, Cork, 18–27 August 2005. Ed. John Sheehan
and Donnchadh Ó Corráin. Dublin, 2010. 309–321. o.; Uő: Military Organisation and Offices – the Evidence of
Grave Finds. In: Settlement and Lordship in viking and Early Medieval Scandinavia. B. Poulsen & S. Sindbæk
eds. Brepols, Turnhout, 2011. 45–61. o.
2
A táblázatok leletcsoportok szerint (kard, balta, lándzsahegy, nyílhegy, pajzsmaradvány, sarkantyú, kengyel, kantár, kocsi alkatrész, lómaradvány, fa vödör, réz ötvözet alapú edény) és kronológiai alapon (kora- és
kései viking kori temetkezések, valamint IX–X. századi érméket tartalmazó sírok) különülnek el. A térképek
a leletek eloszlását mutatják be.
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A temetkezési szokásokról már a XIX. század első felétől vita folyik a dán tudományos életben. A viking korszak iránti tudományos érdeklődés Dániában arra az időszakra vezethető vissza,
amikor megalapították Koppenhágában az Északi Régiségek Királyi Múzeumát (1807), a Nemzeti
Múzeum (1892) elődjét. vizsgálták a sírméretek és sírhalmok kérdését, s felmerült, hogy bár a sírméret alapján következtetni lehet a társadalmi státuszra, a temetkezési formát a helyi szokások is
meghatározzák. A temetkezés visszatükrözi a korabeli társadalmat, a sírmellékletek pedig utalnak
a pogány vallásra (C. Neergard, 1892). Más vélemény szerint a temetkezés nem az elhunyt gazdasági-társadalmi státuszát, hanem közösségével való kapcsolatát fejezi ki (E. Aner, 1952). Többen
a fegyveres sírokat a jellingi királyság viszonyrendszerében is értelmezték: Jelling volt a központ,
melynek egykori területén találkozhatunk sírba temetett fegyverekkel. Egyesek pusztán a társadalmi változásokkal, míg mások a kereszténység terjedésével magyarázzák az ősi skandináv hitvilágba tartozó valhalla-kultusz erőteljes kifejeződését a temetésekben. Egyfajta identitáskereső,
az idegen kultúrának ellenálló („kulturális reakció”) szerepe lehetett a régi, fegyverviselő réteghez
köthető túlvilági kép hangsúlyos megjelenésének. A valhalla ugyanis a hősies halált halt harcosok
égi lakhelye, így vált fő erénnyé a csatákban szükséges bátorság. Bár hozzáteszik, hogy a temetkezésben nem feltétlenül csak a valhalla-kultusz, hanem a korabeli frank udvari szertartásrend is
visszatükröződhet (H. vierck imitatio imperii-elmélete, 1984, D. Ellmers, 1980). Ugyanakkor vannak, akik a Meroving temetkezési analógia alapján kétségbe vonják a sírmellékletek pogány mivoltának egyértelműségét (A. S. Gräslund, 1985).
Figyelmet érdemel az angolszász temetőkből levont következetés is: a csontvázleletek és a
fegyverek összevetése alapján kijelenthető, hogy nincs közvetlen kapcsolat az eltemetett fegyver,
valamint az elhunyt kora és fizikai képességei között. Tehát a fegyveres temetkezés inkább a társadalmi-ideológiai „harcos-státusz” rituális manifesztációja. Ezt bizonyítja az is, hogy az angolszász
sírok és a krónikákban említett csaták között nincs korreláció. Békeidőben jellemzőbb volt a fegyver sírba helyezése, mint háborús időszakban, amikor szükség volt rá. (H. Härke, 1990).
A korszakot és tárgyi emlékeit eleinte az írott források tükrében értelmezték, azonban a leletek számának bővülésével a két forrástípus által nyújtott értelmezési lehetőségek távolodni kezdtek
egymástól. A temetkezési szokások elsődleges forrásai a feltárt sírok, amelyek különböző tárgycsoportokat tartalmaznak, elsősorban fegyvereket és lovas felszereléseket. Ezek vizsgálata azért is
indokolt, mert e leletcsoportok jelentették a pogányság és a társadalmi differenciálódás szimbólumait. A viking harcosokról kialakult képet a közelmúlt kutatási eredményei árnyalták.
Kiemelkedő személyek sírja kardot, lándzsát tartalmaz, egyes esetekben pedig bővített felszereléssel (például balta) is találkozunk. védőfegyverzet tekintetében korántsem fedezhető fel
hasonló nagyságú koncentráció: a pajzs nem gyakori, testpáncélra pedig nincs dán példa. Az íjak
és nyílhegyek sírba helyezése hasonlóan nem általános, ezek inkább vadász, mintsem hadi eszközökként szolgáltak. A szerző előszeretettel alkalmazza az ismert norvég tudós, Jan Petersen fegyvertipológiáját, 1 tudatában annak, hogy ez nem fedi teljes mértékben a dán fegyverek elterjedését.
Ennek megfelelően egyes baltatípusok a kelet- vagy dél-balti hagyományhoz tartozhatnak. A teljes fegyverkorpusz részletes vizsgálata ugyanakkor hozzájárulhat a tipológiai rendszerek árnyalásához, különösen a lándzsahegyek tekintetében, amelyeknél néhány típus feldolgozása még várat
magára. Mindemellett a fegyverek számának jelentőségét nem szabad túlhangsúlyozni: kevesebb
fegyver nem szükségszerűen utal egyszerűbb temetkezésre. A társadalmi hierarchia visszatükröződése a sírmellékleteken nem csupán mennyiségi kérdés, a tárgyak minősége, különlegessége
ugyanúgy ragkifejező lehet.

1
Jan Petersen: De norskevikingesverd. En typologisk-kronologiskstudie over vikingetidensvåben.
videnskapsselskapets Skrifter, II. Hist.-Filos. Klasse, 1919. No. 1. Kristiania (Oslo). vIII–XI. századi norvég
leleteken alapuló tipológia, a kardtípusokat az alaki sajátosságok és díszítettségek alapján különíti el, kevesebb szerepet játszik a csoportosításban a penge. Petersen tipológiai rendszerét északnyugat- és közép-európai,
ezen belül magyar leletekre is alkalmazzák. Kovács László: Előkelő rusz vitéz egy székesfehérvári sírban. In:
Kelet és Nyugat között. Történeti Tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk. Koszta László. Szeged, 1995.
291–308. o. Dán kardleletekre ezen kívül M. Jakobson (1992), A. Geibig. (1991) és E. Oakeshott (1991) kardtipológiai rendszere is alkalmazható.
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A lovastemetkezések hátas és igás lószerszámokat tartalmaznak – itt sokkal korlátozottabbak a
csoportosítási lehetőségek, de megalkotható egy relatív tipokronológia, amely azonban nem egyezik meg a norvég és svéd rendszerekkel. A kettős kapcsolódású, karikás végű zabla – ami a norvég
és svéd területeken túlsúlyban van – Dánia területén ritkán jelenik meg. Nincs adat a Norvégiából
és Svédországból ismert réz ötvözet szíjelosztóra sem. Másrészről a dán lovasfelszerelések teljesen
egységes és a fegyverleletekhez hasonlóan rövid periódusokra datálhatók.
A többi vizsgált lelet feltehetően az elhunyt személyes dolgai közé tartozott: kés, fenőkő, ritkábban tűzkő, fésű. Textília, díszítő arany vagy ezüst (szövet) pár sírból került csak elő, a csat, fibula,
fém ruhatartozékok nem tűnnek általánosnak, annak ellenére, hogy találunk ezekre példát közel
azonos idejű lelőhelyekről.
A sírok vizsgált tartalmát, így a néhány említett tárgycsoporthoz tartoznak, a fegyverek és a
lovas felszerelések, amelyeket az étkezésekhez, lakomákhoz kapcsolódó eszközök és luxuscikkek egészítettek ki, az egyes sajátos leletcsoportok azonban nem egyenlő arányban mutatkoznak a
sírokban. Tehát a temetkezéshez kapcsolódó leletek szűk tárgyválasztásra utalnak, nem kerül kultikus felhasználásra a skandináv műhelyek minden terméke.
A szerző összegzésképpen megállapítja, hogy a korai, XIX. századi régészeti gondolkodással
ellentétben a fegyverek és lovas eszközök sírba helyezése korántsem volt egységes és folyamatos
temetkezési szokás a viking kori Skandináviában. Ehelyett a helyi variációk és a változatok sajátos
„mintázatot” alkotnak, amit tovább tarkítanak az állagmegőrzés eltérő lehetőségei. Bár látványosan
nő a feltárt sírok száma, a fő elméletek a temetkezési szokásokkal és azok variációival kapcsolatosan lényegükben változatlanok.
A fegyveres temetkezés csak egy körülhatárolható réteg szokása volt, a fegyverek sírba helyezése kultikus jelentőséggel bírt. A dán fegyveres sírok többsége – hasonlóan a lovas szerszámokat tartalmazó példákhoz – egy elkülöníthető csoportot alkotnak, amely a X. századot fedi le.
A kezdeti szakasz azonban a IX. század utolsó évtizedeire, az utolsó fegyveres sírok pedig a XI.
század elejére datálhatók. A lovasfelszerelések eloszlása fokozatos fejlődésre enged következtetni délről északra. A X. század harmadik negyedében, úgy látszik, eltűnt a mellékletes temetkezés Dél-Jutlandból, és jóllehet lovas felszerelést találtak ebből az időből Schleswig területén
(Farsø-típus), nagyobb koncentrációban fordul elő Észak-Jutlandon. A lovas mellékletes temetkezési szokás azon térségek peremterületein élhetett tovább, ahol korábban is gyakorolták. Hasonló
a helyzet a fegyvermellékletekkel is: a széles pengéjű harci balták szintén az észak-jutlandi és a
scaniai területekre koncentrálódnak, délről nincsen egyértelműen temetkezésből származó példány. A délnyugat-jutlandi eloszlási szakadék a térség gazdasági-politikai helyzetét tükrözi viszsza: a nyugat-jutlandi partvidék kulturális kapcsolatai Nyugat-Európával már a viking kor előtti
időkre is visszavezethetők.
A csontvázmaradványokon végzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a férfiak többségét szegényes melléklettel vagy anélkül temették el. A fegyverzet és lovas felszerelés jelenléte csak
különleges személyek vagy csoportok esetében áll fenn, és ez a különlegesség a harcos réteg funkciójában és ideáljában keresendő. Az ilyen temetkezésekben egyfajta elkülönülési szándék figyelhető meg más társadalmi rétegekkel szemben. Az elhunyt nem volt szükségszerűen harcos, azonban önmeghatározásában és még inkább környezetével való kapcsolatában fontos szerepet játszott
a harcos ideálon alapuló értékrend. Mindez nemcsak a skandináv népeknél, hanem a korabeli nyugat-európai gondolkodásban is felfedezhető.
Nehéz meghatározni az egyén vallási meggyőződését és annak megjelenését a temetkezésben. Annyi bizonyos, hogy szükségesnek tartották a felsőbb rétegek hatalmának kifejezését, ehhez
hasonlóan a temetkezések tükrözhetik a függetlenség hangsúlyozására, vagy akár a kereszténységgel szemben képviselt törekvéseket. Feltételezhető, hogy a gazdagon eltemetett személyek az
uralkodó hatalmát támogató, a status quo-t védő, a király közvetlen környezetét alkotó elitréteg
tagjai, ez azonban tovább árnyalható. Egyrészt a mellékletes temetkezés egységesített formában
a vezető rétegtől alacsonyabb rangú személyeknél is megjelent, másrészt kérdéses az elhunyt és
a sírba helyezett tárgyak kapcsolata: ugyanazon műhelyhagyomány jellegzetességeit magukon
viselő darabok különböző okokból – akár egy tisztségbe történő beavatás, vagy egy hűségeskü
alkalmával, ajándékként – kerülhettek az eltemetett személyhez. Az ilyen jellegű politikai kapcsolatok nagy távolságra is kiterjedhettek, például a Ladby-nél feltárt gazdag hajóstemetkezés és
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a norvég Asak leletei között is hasonlóságot vélnek felfedezni. A X. század derekán a kereszténység hivatalosan is elfogadottá vált, jóllehet nem minden társadalmi körben egyformán, hiszen a
gazdag sírmellékletes temetkezések még vitatott ideig folytatódtak. Ez leginkább azzal magyarázható, hogy a dán politikai-társadalmi viszonyok stabilizációja mentén igény merülhetett fel a közhatalom temetkezésbeli megnyilvánítására. Ugyanakkor a kereszténység erre nem adott megfelelő
alternatívát, hiszen pozitív fogadtatása ellenére nem rendelkezett olyan nyelvezettel, amellyel a társadalmi kiváltságokat a szokott módon meg lehetett volna jeleníteni.
A viking régészeti anyag bemutatása és elemzése a magyar honfoglalás-kori kutatás számára is
érdekes, sokszor hasznosítható párhuzamot jelent és megfontolandó kutatási szempontokat vet fel.
Haramza Márk
CHRISTINE GRIEB

ScHLAcHTENScHILDERUNgEN IN HISTORIOgRAPHIE UND
literatur (1150–1230)
(Krieg in der Geschichte, Bd. 87. Schoeningh Ferdinand GmbH, Paderborn,
München, Wien, Zürich, 2015. 346 o. ISBN: 978-35-0678-136-9)

A háborút kultúrtörténeti szempontból is vizsgáló sorozat, a Krieg in der Geschichte újabb
középkori kötetének kézirata is a Regensburgi Egyetemen született, Hans-Henning Kortüm 1 irányításával 2013–2014-ben. A sorozat korábbi kötetei sem ismeretlenek a magyar olvasóknak, hiszen
Martin Clauss munkáját ismertettük. 2 A mostani mű száz év elbeszélő és szépirodalmi forrásainak a csataleírásait tekinti át, s próbálja kitapintani a két műfaj közötti hasonlóságokat és különbségeket, miközben egy gondosan felépített szempontrendszer (hősök, ellenfél, egyszerű harcosok és
egzotikus mellékszereplők mint szörnyek, harci cselekmény, erőszak, taktika, hadicsel, menekülés és visszavonulás, a csatatér birtokbavétele, harci beszédek, fegyverzet, lovak, természeti jelenségek, erőszak és annak áldozatai, isteni beavatkozás és csaták liturgiája, a résztvevőkre és áldozatokra vonatkozón számadatok) alapján igyekszik a leírások forrásértékét vizsgálni, leginkább azt
relativizálni a visszatérő toposzok azonosításával és az elbeszélések szerkezetének összehasonlításával. A kötet időhatárainak megválasztása a nyugati udvari irodalom fénykorával esik egybe,
amit a világi megrendelők és közönség előtérbe kerülése éppúgy jellemez, mint az irodalmi és
a történeti műfajok elkülönülése. A szerző a címben ugyan nem szűkíti a bevont források körét,
de gyakorlati okokból a latin és német (középfelnémet) nyelvűeket veszi alaposabban górcső alá.
Ugyanakkor mellőzi az itáliai forrásokat és a rímes krónikákat. Kár, hogy a választott időkeretbe
a stájer Rímeskrónika nem fért volna be, pedig a közép-európai események szempontjából rendkívül fontos lett volna. A tárgyalt források közül magyar hadtörténeti szempontból – az egyébként a
kötet szempontjából szintén kései, a XII. század második feléből származó – a Pöhlder évkönyvnek (Annales Palidenses) a merseburgi (riadei) csatára vonatkozó részletei érdekesek. Ezt Gombos
Albin közölte „Catalogus”-ában, a magyar nyelvű forráskötetekből mégis ki szokták hagyni, tekintettel annak kései keletkezésére, s a forrás mesés epizódok iránti vonzódására. A forrást számos
alkalommal idézi a szerző, hiszen az jó példa arra, hogy a vezér, ez esetben I. Henrik az ellenség
könyörtelen kiirtására bíztatja katonáit (Tötungskompetenz des Helden), illetve az ellenfélen aratott győzelmet a szöveg kizárólag neki tulajdonítja.
A bevezető fejezetekben az elemzés elméleti alapjait járja körül, a források történetiségének
és forrásértékének a meghatározásával, a műfajok, a szerzők társadalmi helyzete, műveltsége és a
befogadó közönség jellemzőinek felrajzolásával. Rögtön meg kell jegyeznünk, hogy jelen munka
1
vö.: Hans-Henning Kortüm: Krieg im Mittelalter. Hadtörténelmi Közlemények, 116. (2003) 2. sz. 606–
607. o.
2
Martin Clauss: Kriegsniederlagen im Mittelalter. Darstellung – Deutung – Bewältigung. (Krieg in der
Geschichte; Bd. 54.) Paderborn etc., 2010. Ism.: Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 2. sz. 631–633. o.
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tudatosan figyelmen kívül hagyja a leírt harci események történeti körülményeit, az azokra vonatkozó hadtörténeti irodalom eredményeit (talán egy, az 1176-os legnanói csata kivételével). A kötet
célkitűzéseivel ugyanakkor egybevág, hogy az egyes csaták hadtörténeti vizsgálatától tartózkodik, pusztán az azokra vonatkozó források irodalmi megfogalmazására koncentrál. A leírások így
mintegy dehistorizálva jelennek meg, ami megkönnyíti összehasonlításukat, ám a következtések
levonásának értékét mindenképpen csökkenti. Az olvasó a konkrét események kapcsán csak akkor
tudja a leírtakat a rekonstruálható valóság tükrében értékelni, ha háttérinformációkkal is rendelkezik. Ebből következik, hogy számos esetben elmulasztja az ugyanarra az eseményre, csatára
vonatkozó párhuzamos források ütköztetését, valamint a szerző érdeklődésén érthetően, de sajnálatos módon kívül rekednek az okleveles források, ami mégis csak a legmegbízhatóbb kortárs forrástípusnak tekinthető.
Egyet lehet éretni a szerzővel abban, hogy a narrativitás elemeinek azonosításából nem lehet
a hitelességre semmilyen következetést levonni, toposzok és irodalmi motívumok felismerése
és azonosítása miatt nem lehet azonnal elvitatni egy elbeszéléstől annak hitelét és forrásértékét.
A közönség, a befogadó és megrendelő, a „mecénás” által a történeti elírásoktól megkívánt szempontok nagy súllyal esnek a latba, hiszen a szerzőknek a kívánalmakhoz mindenképpen igazodniuk
kellett, ha meg kívántak felelni a „valósághoz való hűség” igényének. A megfelelés kényszere különösen a többszörösen fel- és átdolgozott témák, mint például az antik regényekben, vagy a Roland
történetben jól megragadhatóan tetten is érhető.
A krónikák és szépirodalmi művek csataleírásainak számtalan motívumához hoz találó párhuzamokat, s emeli ki azok beillesztésének tudatosságát a történetbe. Mindez természetesen nem
jelenti azt, hogy azok ne történtek volna meg, vagy éppen hasonló epizódokra ne került volna sor.
Ilyenek a hősnek a csatában az első sorban való küzdelme, az alatta megsebesült, elhullott lovak
hangsúlyos említése. Rendkívül érdekes, hogy a csatában történő címer-, illetve fegyverzetcserét (71. o.) a gyávaság jeleként ábrázolja, míg ugyanez a motívum más megközelítésben éppen
a hűbérúr, az uralkodó iránti lovagi önfeláldozás mintapéldájaként kerül említésre. A motívum
a magyar elbeszélő hagyományból is jól ismert, elég, ha a krónikaszerkesztés László-történetére
vagy I. Károly királynak az 1330-as posadai csatában megörökített és a Képes krónikában kétszer
is ábrázolt címercseréjére gondolunk. Újabban Robert W. Jones gyűjtötte egybe a harci megtévesztés néhány találó példáját: 3 Evesham előtt I. Eduárd király Simon de Montfort-t azzal próbálta
becsapni, hogy zsákmányolt zászlók felvonultatásával csapaterősítés látszatát próbálta kelteni, de
Montfort heraldikában jártas borbélya azonban rájött a turpisságra. Ordericus Vitalis egy breton
lovagról, Ralph the Gaelről írja, hogy Breteuil vára franciák elleni védelme során többször elfedte
kilétét, hogy ezzel megzavarja az ellenfelet. Vannak a magyar történethez egészen hasonló esetek is, mint amikor Poitiers-nél János, francia király címerét húsz másik lovag viselte. A courtrai-i
csatában a megsérült Willem van Jülich vonult vissza lepihenni, miközben szolgája, Jan Vlaminc
öltötte magára ura címeres fegyverzetét, hogy ura távolléte ne csökkentse a harci kedvet.
Hasonlóképpen tanulságos a párviadalok, a taktika, így a menekülés, megfutamodás, a színelt megfutamodás, a hadicselek történeti és irodalmi példáinak és mintáinak egybevetése. Utóbbi
vonatkozásában újabb példákat olvashatunk a színelt visszavonulás nyugati ismertségéről és sikeres használatáról. A leírásokban a szerző mindvégig megkülönbözteti, hogy a vizsgált motívumot
a forrás szerzője a saját oldal vagy az ellenség esetében írja-e le, illetve szembesíti a történeti és
szépirodalmi források eltérő megközelítését. Számos példát olvashatunk a vezérek csaták előtti
beszédeiről, s azok vitatott forrásértékéről. 4 Hasonlóképpen kiemeli a szerző a csataleírások fegyverzetre és harci lovakra, hadiménekre vonatkozó leírásait.
A ménfői csatára gondolva nagy érdeklődéssel és haszonnal olvashatjuk a természeti jelenségek szerepére vonatkozó példákat. E jelenségek már át is vezetik az olvasót az isteni beavatkozás,
az istenítéletek, illetve az azokkal szorosan összefüggő létszámbecslések témájára, melyre szin-

3
Robert W. Jones: Bloodied Banners. Martial Display on the Medieval Battlefield. Woodbridge, Boydell,
Rochester, Ny, 2010. 25–26. o.
4
Veszprémy László: Szónokló hadvezérek. Összehasonlító normann–magyar harctéri retorika. Magyar
Könyvszemle, 2012. 2. sz. 159–169. o.
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tén kínáltak volna további példát a hazai krónikák. Számos olyan helyet tudnánk megnevezni, ahol
a magyarországi elbeszélő források nagyon jó párhuzamot kínáltak volna az idézett nyugati példákhoz. Az erőszak képeinek bemutatásánál akár a stájer Rímeskrónikából is nyugodtan idézhette
volna a kunok számtalan kegyetlenségére tett, részben irodalmi indíttatású leírását, így a csata után
levágott fejek küldésének szokását.
A kötet gazdag példatárával és árnyalt elemzéseivel nagyban hozzájárul a középkori csataleírások kritikai elemzéséhez és forrásértékük megállapításához. A számtalan példa értelmezéséhez a csaták történeti környezetbe való elhelyezése nem lett volna haszontalan, egyúttal az ugyanazon csatára vonatkozó leírások ütköztetése is tanulságos lett volna, például a gyakran említett
933-as merseburgi, vagy éppen az 1146-os Lajta menti csata kapcsán. A magyarországi oklevelek Mályusz Elemér francia nyelvű cikkének 5 köszönhetően nyugaton is ismert katonai hőstetteket elbeszélő narrációi pedig – még ha időben túl is nyúlnak a vizsgált időszakon – számos esetben
frappáns párhuzamait nyújthatták volna a kötetben is idézett elbeszélő forrásoknak.
Veszprémy László
5
Mályusz, Elemér: La chancellerie royale et la rédaction des chroniques dans la Hongrie médiévale. LeMoyen Age, 75. (1969) 52–86., 219–225. o.

B. SZABÓ JáNOS

Mohács. régi kérdések – új válaszok
a Magyar királyság hadserege az 1526. évi mohácsi csatában
(HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Line Design, Budapest, 2015. 144 o. ISBN: 978-963-7097-74-4)

A középkori magyar államiság végét szimbolizáló 1526. évi mohácsi összecsapás kutatása több
mint egy évszázados múltra tekint vissza. A csatavesztés nagyobb évfordulói alkalmából többször
tettek kísérletet hadtörténészek és történészek az összecsapással kapcsolatos szintézisek megalkotására (így 1926-ban, 1976-ban, 1986-ban vagy 2006-ban). Nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az
elmúlt évek legjelentősebb, a mohácsi csatával kapcsolatos hadtörténeti értekezései B. Szabó János
tollából származnak. 1 Jelen könyv B. Szabó Mohács-kutatásainak összegző szintézise, aktualitását a csata 490. évfordulója is adja.
A puha fedelű könyv borítóját egy, az 1524. évi orszai csatát ábrázoló festmény alapján készített, a korabeli lengyel nehézgyalogság védekező harcrendjének képe díszíti. A tíz fejezetre tagolt,
konzekvens lapalji jegyzetekkel ellátott kötetet a rövidítve idézett művek jegyzéke (9 o.) és képtáblák (3 o.) rekesztik be.
A bevezető fejezet Gyáni Gábor Történetírás – hadtörténetírás. Paradigmák, utak és módszerek elnevezésű, 2005-ben a HIM-ben megrendezett konferencián előadott előadásának címét
viseli. 2 A tulajdonképpen előszóként is funkcionáló rövidebb könyvrész az összecsapás nemzeti
narratívában betöltött szerepére reflektál. A szerző cáfolja Szakály Ferenc 1975-ben közölt azon
észrevételét, miszerint a mohácsi csata nem volt „nagyszabású”, B. Szabó az 1444. évi várnai és az
1525. évi páviai csata példáján keresztül láttatja, hogy egy összecsapás jelentősége nem a történések időtartamán keresztül mérhető le. A második, A forrásokról című fejezet a csata írásos forrásbázisát elemzi. A rövid terjedelem ellenére a szerző kitekintésében az elmúlt időszak jelentős forrásfeltáró eredményei is megtalálhatóak. Hivatkozik Antonín Kalous (Palacky Univesity, Olmütz)
egy Antonio Burgio pápai nuncius 2006–2007-ben megtalált, II. Lajos hadra keléséről tudósító,
1
A mohácsi csata és a „hadügyi forradalom” I. Hadtörténelmi Közlemények, 117. (2004) 2. sz. 443–480. o.
és A mohácsi csata és a „hadügyi forradalom”. II. Hadtörténelmi Közlemények, 118. (2005) 3. sz. 573–634. o)
2
Gyáni Gábor tanulmányának közlése: Elbeszélhető-e egy csata hiteles története? Metatörténeti megfontolások. Hadtörténelmi Közlemények, 119. (2006) 1. sz. 121–133. o.
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korábban nem ismert római kéziratára, illetve a Péterfi Bence (MTA BTK Történettudományi
Intézet) 2015. évi müncheni kutatása során talált újabb, a csatával kapcsolatos dokumentumokra.
A továbbiakban a Magyar Királyság hadserege 1526-ban című rész nagy részletességgel ismerteti a késő középkori magyar állam hadseregének felépítését (udvari csapatok, határvédelmi katonaság, a telekkatonaságra épülő bandériumok, a szabad királyi városok zsoldosai, a nemesi felkelés, Erdély lokális hadserege, a parasztok általános mozgósítása, zsoldosok, külföldi segédcsapatok). Fő kérdése, hogy mennyire volt „késő középkori” vagy „feudális” a Mohács mellett,
a törökkel megütköző „magyar” sereg. B. Szabó János véleménye szerint az 1526 nyarán a támadó
török ellen vonuló erők felépítése és nagysága csupán a Xv. század végi hadügyi rendelkezések
alapján nem ismerhető meg, az erők tagozódása és számarányai pedig már markánsan eltértek
a Hunyadi Mátyás korabeli jellemzőktől. A fejezet gondolatmenetét a következő tematikus részben (Csapatnemek, fegyverzet, taktika) a korabeli lovasság, gyalogság és tüzérség kérdéskörének
tárgyalásával folytatja a szerző. A mohácsi csata idején a „csatadöntő” fegyvernem még a nehézlovasság volt, de a magyar seregben sejthető létszáma és a korszakra jellemző harceljárások alapján a könnyűlovasságnak koránt sem volt elhanyagolható a szerepe. 3 A fejezet további része a tűzfegyverek XVI. századi magyarországi elterjedtségét és a mohácsi csatára vonatkoztatott szerepüket tárgyalja.
Az ötödik fejezet (A magyar hadvezetés) II. Lajos seregének fővezéreit, illetve azok megválasztásának szemléletét mutatja be. Köztudott tény, hogy a magyar sereget Tomori Pál érsek és
(Szapolyai János távolétében annak testvére) Szapolyai György vezette a végzetes összecsapás idején. A katonai tapasztalataik alapján eredetileg Nicolas Salm grófnak és Frangepán Kristóf horvát
bánnak szánták a sereg vezetését; továbbá a haditanácsban nyilvánvaló tekintéllyel és súllyal rendelkezett a tapasztalt szerb Bakics Pál, vagy a (szekerekkel védett hadrend mellett állást foglaló)
lengyel Gnoyensky személye. A hatodik fejezet (Miért éppen Mohács) a folyamvédelem problémáját, a korabeli mozgósítás kérdéskörét és a haditanács döntését elemzi. Több történész eleve elhibázottnak tartotta a csata Mohács melletti vállalását. B. Szabó ebben a fejezetben sorra veszi azokat az írásosos forrásokból és az újabb hadtörténeti kutatásokból származó szempontokat (a sereg
egyben tartása és ellátása, a dunai vízi út kihasználása), amelyek végül a magyar hadvezetés tudatos döntését eredményez(het)ték.
A magyar haditerv problémája címet viselő rész a magyar sereg – írásos forrásokból megismerhető – hadrendjének magyarázatát adja. A hazai kutatás már korábban is felismerte, hogy II. Lajos
seregének csatarendje inkább védekező volt, semmint támadó; az aktív védekezést elősegítő, szélesen elnyújtott vegyes, rugalmas csatarenddel kapcsolatos gondolatmenetet külföldi hadtörténeti
példák felhasználásával B. Szabó János már korábbi írásaiban is kifejtette. A magyar erők bemutatását követően a nyolcadik fejezetet (Az oszmán hadsereg felvonulása) a támadó oszmán-török
sereg jellemzésének szenteli. A szerzőnek a ruméliai, az anatóliai, valamint a szultáni hadtestre,
illetve az irreguláris katonaságra vonatkozó számadatai az oszmán-török forrásokra és a forráskutatás eredményeire támaszkodnak.
A csata rekonstrukciójával és a csatatér topográfiai kérdéskörével a monográfia utolsó két fejezete foglalkozik (A csata és A csatatér topográfiájáról). Az események menetéről a magyar hadtörténetírás meglehetősen sok, rekonstrukciós és lokalizációs elméletet hoz. B. Szabó János kutatásaiban is jelentős szerepet kap a csatatér kulcsfontosságú tereppontjának, a késő középkori Földvár
falu helyének azonosítása. Földvár falu azonosítására három lokalizációs elmélet is született
a XIX. és a XX. században: a középkori faluhely az azonos nevű, Földvár-major (Sátorhely) térségébe való helyezése (Kápolnai Pauer); Földvár Majstól délkeletre és Dályoktól nyugatra történő
lokalizálása (Gyalókay, Halmay); a település Majs közvetlen térségében való feltételezése (Szűcs,
Kiss). A középkori faluhelyre vonatkozó írásos források alapvetően korlátozottak, a csata legjelentősebb elbeszélője, Brodarics István is csak annyit említ meg Historia verissimájában, hogy
a magyar sereg előtt színpadszerűen elhúzódó domb oldalánál feküdt Földvár falu és annak temploma. Földvár falu lokalizációját talán még két írásos forrás segítheti közvetetten: egy, az 1338.
3
A magyarországi könnyűlovasság történetéhez lásd még B. Szabó János összefoglaló munkáját: A honfoglalóktól a huszárokig. A középkori magyar könnyűlovasságról. Budapest, 2010.
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évben és egy, az 1413. évben, visegrádon kelt oklevél alapján „terra Moysa” és „terra Felduar” egymás mellett helyezkedtek el; a Majs és Földvár közti út a Borza-völgyben („vallem Barza”) futott;
Földvárhoz egy időben nagy, a Dunáig kiterjedő birtoktest tartozott. 4 Földvár falu Majs melletti
azonosítását Négyesi Lajos fémkereső műszeres terepbejárásai, a Janus Pannonius Múzeum és
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum geofizikai felméréseken és intenzív terepbejárásokon alapuló
kutatásai is alátámasztani látszanak. A kérdés végleges tisztázása természetesen további régészeti
kutatást igényel, de a település jelenlegi lokalizációja jól beilleszthető B. Szabó János eseményrekonstrukciójába és az általa rekonstruált csatatér topográfiájába.
A szerző mohácsi csatával foglalkozó kutatási eredményeit összegző munkája a történészek és
a történelem iránt érdeklődők számára is értékes monográfia. B. Szabó János kötete jól szemlélteti, hogy az 1526. évi mohácsi csatával kapcsolatos kutatások nem értek véget, az eddig meg nem
válaszolt kérdésekre, illetve az újonnan keletkező felvetésekre a forráskutatás és a régészet adhat
megfelelő válaszokat.
Polgár Balázs
4
Az okleveles források közléséhez lásd: Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et
vásonkeő. i. k. Szerk. Nagy Imre – Nagy Iván – Véghely Dezső. Pest, 1871. 507. o. és Codex diplomaticus
domus senioris comitum Zichy de Zich et vásonkeő. vI. k. Szerk. Nagy Imre. Budapest, 1894. 159. o.

B. ANN TLUSTY

THE MARTIAL ETHIc IN EARLY MODERN gERMANY
civic duty and the right of arms
(Early Modern History: Society and Culture. New York, Palgrave Macmillan, 2011. xv+372 o.
ISBN: 978-0-230-57656-8)

Ann Tlusty, jelenleg a Bucknell University tanára, szakterülete a gender studies és a kultúrtörténet a kora újkor évszázadaiban. Könyveiben igyekszik Európa alsó társadalmi rétegeit megszólaltatni, az ő perspektívájukon keresztül ábrázolni azokat a kulturális jelenségeket, amelyek meghatározták a hétköznapi emberek életét, gondolkodását és attitűdjét az őket körülvevő világ felé. Ebből
*
a szemszögből vizsgálta már a taverna-kultúrát és az alkoholfogyasztás társadalmi szokásait,
és
ugyanebben a szellemben íródott a The Martial Ethic in Early Modern Germany című monográfiája is.
A mostani könyv témája a fegyverhordás és -használat, a hozzájuk kapcsolódó jogok és kötelességek, mint a kora újkori identitás aspektusai, továbbá a fegyverek kultúrája és a polgárság,
illetve a hadi-etika. vizsgálatának fő terepe, melyen keresztül mindezt bemutatja, Augsburg és
Nördlingen városa a XV–XVIII. században. Bár a kora újkor a hadseregek professzionalizálódását
hozta, így a civil egységek csupán kiegészítő szerepre számíthattak a csatamezőn, mégis, kulturális szerepe miatt még igen sokáig megmaradt a polgári fegyverviselés szokása. Része volt a férfi
identitás kifejezésének, emellett státusszimbólum, divat kiegészítő volt, és jelképe a civil rendfenntartási jognak. Az elemzés közelebbről tehát elsősorban a német területen a kora újkorban is
továbbélő, igen fejlett polgári fegyveres kultúrára irányul, amelynek különböző társadalmi aspektusait a szerző tíz fejezetben tárgyalja széleskörű szakirodalom és levéltári források alapján.
Az első két fejezet párban áll, az első a polgári városvédelem elméletével foglalkozik, míg a
második a gyakorlati kivitelezéssel. A városokban egymásnak esküdött fel a vezetés (lojalitásra) és

* Ann Tlusty: Bacchus und die bürgerliche Ordnung. Die Kultur des Trinkens im frühneuzeitlichen
Augsburg, Augsburg, 2005.; Uő: The World of the Tavern. The Public House in Early Modern Europe.
Aldershot, 2002.; Uő: Public Drinking in the Early Modern World. voices from the Tavern, 1500–1800. London, 2011.
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a lakosság (engedelmességre): a német jog szerint mindenkinek lehetősége volt megvédeni magát,
vagyonát, családját, közösségét. Többek közt ezt szolgálta a polgárőrség is.
A polgárnak az adófizetés melletti másik fő kötelessége az őrködés, vagyis a város védelmében és a rend fenntartásában való részvétel volt. A XvI. századtól az egy háztartásban élők, illetve
a szomszédságnak nevezett, kisebb területi-közösségi szerveződések adták az őrséget. Az özvegyeknek fizetniük kellett az őrszolgálat megváltásaként; a klerikusoknak, a tisztségviselőknek és
más szellemi foglalkozást űzőknek nem kellett őrt adni vagy szolgálatot teljesíteni. A fegyverkezés
mértéke és a küldött emberek száma vagyontól és rangtól is függött. A fegyverigény a korral változott, a vizsgált időszak elején a pika helyett az alabárd terjedt el, majd a XvII. században megint a
pika vált népszerűbbé, miközben a számszeríjat fokozatosan felváltotta a puska. A páncélok pedig
ez idő alatt fokozatosan eltűntek.
A városvédelem hierarchiája tükrözte a társadalmi hierarchiát. A városi őrség vezetője a kapitány volt, alatta a városnegyedek, majd a szomszédságok kapitányai álltak. Az őrszolgálat életkor
szerinti szabályozása városonként különböző volt. Az alsó korhatár 14-18 éves kor körül alakult,
míg a szolgálat kötelessége 60-65 éves korig tartott, de Ulmban például 70 éves korig volt valaki
szolgálatra kötelezhető.
A város védelmére szolgáló fegyverek egyben a reprezentáció eszközei is voltak: a hatalom jelképei. A szálfegyverek és a páncél segítették az őrök felismerését. Az alabárd ennek tipikus példája volt: tűzfegyverek ellen, és közelharcban nem állta meg a helyét, viszont meg lehetett vele
állítani akár egy lovat is, összességében tehát inkább szimbolikus, mint gyakorlati értéke volt. Az
ágyúknak hasonlóképp – amellett, hogy az olasz erődítésrendszerrel együtt tényleg hatásosak voltak - reprezentációs értékük volt méretük és hangjuk miatt. Azt, hogy ezeknek a fegyvereknek a
puszta jelenléte mennyit számított, jelzi, hogy voltak belőlük olyan darabok mind a magán-, mind
a városi gyűjteményekben, amelyek ugyan igazán látványosak voltak, de eredeti funkciójukat nem
tudták betölteni.
Az őrség feladatai négy fő részre voltak oszthatóak: hadi védelem, tűzoltás, rendfenntartás,
reprezentáció és szolgálaton kívül is, mint polgári kötelességek működtek. Az éjjeli őrjáratok párban vagy csapatban zajlottak. Az őrségben fontos elem volt a hangjelzés, az őrjáratok egymás
közt ezekkel kommunikáltak. Vészjelzéseknél mindenkinek – szolgálaton kívül is – egy bizonyos
helyre kellett gyűlni teljes fegyverzetben.
A gyakorlatban ez a rendszer nem működött tökéletesen: a tűzoltóvödröket és pumpákat nem
tartották készenlétben, egyáltalán a helyükön, vészhelyzet esetén a polgárok sokszor nem jelentek meg kellő számban a mustrapontokon, és akik összegyűltek, nem mindig voltak kellőképpen
felszerelkezve. A problémák másik aspektusát az jelentette, hogy a közös szolgálat alatt eltöltött
idő nem csak a közösségtudat fejlesztésére volt alkalmas: a személyes és csoportos érdekek gyakran ellentmondtak egymásnak, konfliktusok alakultak ki, amelyektől a rendfenntartás is csorbát
szenvedhetett. A fő problémát azonban a szerző szerint a fegyverek, illetve karbantartásuk hiánya
jelentette, ami mögött gyakran állt anyagi indok, de az is előfordult, hogy a fegyvereket szerencsejátékon eljátszották. végül, az alkoholfogyasztás szintén gondot jelentett, amiből egyébként akár
bírósági ügy is lehetett.
Fontos ütközőpont volt a nem szolgálatban lévő polgárokkal való bánásmód: adott esetben ismerősök, vagy éppen ellenségek voltak, akikkel szemben el kellett járni. Illetve, mivel a város rendjének védelme szolgálattól függetlenül is polgári kötelesség volt, az improvizatív járókelői intézkedés is okozhatott konfrontációt a szolgálatban levőkkel. Azt azonban mindenképp hozzá kell tenni,
hogy a fenti problémák ritkán merültek fel, az őrség nagyrészt lojális volt és jól végezte a dolgát.
A harmadik fejezet arról szól, hogy mikor lehetett legálisan személyes és csoportos védelemre
fegyvereket használni. Elméletben bármely szabad férfi viselhetett fegyvert a klerikusok és a zsidók kivételével. A fegyverhordás, -használat szabályai azonban ennél jóval bonyolultabbak voltak. A ház szent volt, még egy kést sem illett az ajtóba vágni. Nem is zárták az ajtókat, ez egy kulturális megegyezés volt, erősebb, mint a lakat, és a ház védelme egyet jelentett az önvédelemmel.
A tulajdonos megtámadása durvább sértés volt az otthonában, mintha vendéget támadtak volna
meg. Vagyonvédelem szempontjából a betöréses lopás sokkalta komolyabban volt büntetve, mint
például az utcán elkövetett, sőt, az illetéktelen behatolót bármikor szabadon meg lehetett ölni.
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Nemcsak a házak álltak különleges védelem alatt, de egyéb helyek is, ahol a biztonság és a szabadság fontos volt. Így például templomok, piacépületek és céhcsarnokok. Ezekről a helyekről volt,
hogy teljes mértékben kitiltották a fegyvereket. Nagyobb ünnepeken a tilalom az egész városra
kiterjedt. Mivel a fegyverhordás jog volt, így nem azt korlátozták, hanem az agresszív viselkedést,
és a nem tisztességes harc miatti fegyverek viselését, mint például a kő, fejsze, töltött puska, kalapács, csákány, székláb, fém vagy fa ütő, elrejthető, vagy rejtve hordott fegyverek. Fegyvert viselni
tehát lehetett, de elővenni már csak meghatározott feltételek között volt megengedett.
Mivel a polgárok közti tettlegesség teljes megszüntetése irreális cél volt, ezért fokozatokat
vezettek be – kicsi és nagy – a sérülések szintje szerint. A harmadik, az egyszerű kategória, nem
tartalmazott testi kontaktust, csak kihívó, agresszív magatartást, mint ökölrázást, fegyverrántást.
Az ilyen esetekben enyhébb büntetést kaptak a gyerekek, a nők és a ranggal rendelkezők, míg a szegények esetében a bírság mértékét csökkentették vagy részletfizetést engedélyeztek. Gyilkosság
esetén is voltak fokozatok, úgymint tisztességes és tisztességtelen. Tisztességesnek minősített esetén csak bírságot kellett fizetni az áldozat családjának, a tisztességtelen viszont egyenesen az állam
elleni bűnnek számított. A fegyverviseléshez való jogot meg lehetett tiltani, de ez személyre szóló
büntetés volt és nem teljes közösséget érintő fegyverkorlátozás. Lehetett tiltás minden fegyverre,
bizonyos típusokra, hosszra, de a korlátozás akár addig is elmehetett, hogy az érintett csak egy
törött hegyű kést hordhatott magánál. A büntetés lehetett ideiglenes és örökre szóló.
A hidegfegyverekkel ellentétben a lőfegyverek komolyabb korlátozás alá estek. Nem csak tilos
volt őket elsütni a városfalon belül, de nem is lehetett ezeket megtöltve hordani. Nem csak azért,
mert bárki véletlenül elsüthette a megtöltött pisztolyt, hanem mert tűzveszélyes is volt. Mint korszerű technológiát, magát a lövészetet pártolta a város, de ezt szigorúan a városon kívül kiépített
lőtereken engedélyezték.
A falvak lakóinak éppúgy volt fegyverviselési joga, mint a polgárságnak, erre a könyv
Württemberg példáját hozta. Ez azonban nemcsak önvédelmi képességeiket növelte, hanem eszközt is adott a kezükbe a lázadáshoz és az orvvadászathoz, amely már inkább aggasztotta a falvak
földesurait. Ennek ellenére még a parasztháborúk – mint az 1525 -1526-os – után is csak azokat
fegyverezték le, akik nem adták meg magukat. Az orvvadászat esetében is a fegyver viselését és
nem a birtoklását akarták korlátozni, a harmincéves háború után pedig már csak az orvvadászatot
büntették, azt viszont szigorúan.
A következő fejezet a civil párbajokkal foglalkozik. A becsület megvédése önvédelemnek számított, innentől kezdve, még ha haláleset történt is, az a tisztességes gyilkosság kategóriájába esett,
annak ellenére, hogy hivatalosan a nem nemesek, a katonák, vagy a tudós emberek, literátusok
által vívott párbajok nem számítottak becsületbeli ügynek. Még ha a párbaj formái és leginkább
a felhasznált fegyverek eléggé különbözőek voltak is a társadalom egyes rétegeiben, a vonatkozó
szabályokat viszonylag általánosnak mondhatjuk. Betartásukat a párbaj szemtanúi garantálták,
akik később tanúként működtek a hatóságok előtt. Istenítéletként vívott párbajok már a középkori
német területeken is voltak, a becsületbeliek viszont a XVI. század második felében jelentek meg.
1572-ben látott napvilágot az első tiltó rendelet, azonban a törvények épp az ellenkező hatást érték
el, a kockázattal a résztvevőknek kijáró tisztelet is nagyobb lett. A tiltás ellenére a becsületbeli
ügyek és a tisztességes harc, illetve az ennek során okozott sérülések mindig enyhébb elbírálás alá
estek, mind a katonáknál, mind a civileknél.
A törvények mellett a keresztény felekezetek is tiltották a párbajt. A jó halál a kor felfogása szerint nyugodtan történt, társaságban, ima mellett, ami a párbajokban csak akkor volt biztosítható, ha
a sérültek elég ideig éltek utána, ezért, ha előre megbeszélt vívás volt, szokássá vált előre gyónni.
A párbajokban és általánosságban is a kard volt a fő fegyver. Rangot és szaktudást jelképezett. Ezt
még az se tudta megváltoztatni, hogy az arisztokrácia megpróbálta kisajátítani a kardviselés jogát,
és csupán a XVIII. századra vált teljesen nemesi privilégiummá a fegyveres virtus.
A könyv a továbbiakban arról szól, hogyan oszlottak meg a fegyverviselési és -használati szokások nemtől, kortól, vagyoni és társadalmi helyzettől, fizikai állapottól, sőt, a személyes ízléstől
függően. A XvII. század elején a vizsgált városok háztartásainak 92%-ában volt valamilyen fegyver. A fegyverek száma a háztartás jellegétől függött, így a szegényebb háztartásokban, vagy azokban, ahol nő volt a háztartásfő, kevesebb volt belőlük. A fegyverek őrzésére csak a leggazdagabbak
tarthattak fenn külön fegyverszobát, a többi esetben a házban szétszórva tárolták őket.
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A nemek közti megoszlás is különböző volt, a nők csak ritkábban tartottak fegyvert otthon és
csak különleges esetekben hordták magukkal. Sokkal kevesebb volt köreikben a fizikai agresszió is,
bár az ilyen esetekről készült feljegyzések számát az is redukálta, hogy nem mindig jelentették be
ezeket a városi hatóságnak: mivel a nők nem voltak teljesen önállóak, kevésbé tartották őket felelősnek saját tetteikért. A köztük lévő viszályt nem vették komolyan, mivel nem használtak fegyvert,
csak véletlenszerűen felkapott tárgyakat, és a komolyabb sérülés is ritka volt. Ha férfi is érintett
volt, a viszályról szóló jelentés azért maradhatott el, mert nőkkel verekedni szégyennek számított.
A társadalom más rétegeiben szintén különféle mintákkal találkozhatunk. A katonák általában karddal harcoltak civilben is, a kereskedők inkább késsel, a szegények leginkább ököllel.
A város polgári közösségén kívüli rétegek, mint a zsidók, a klerikusok és a diákok, szintén másmás módon viszonyultak a fegyverekhez, erről szól a hatodik fejezet. Az egyetemi autonómia
burkában élő diákság köreiben a Xv. században jelent meg a fegyverviselés, és onnantól kezdve
ragaszkodtak is hozzá. Ebből és a vadászathoz való jogról való elképzelésükből számos alkalommal támadt összetűzésük mind a városi hatóságokkal, mind a birtokosokkal, akik orvvadászatnak minősítették a tevékenységüket. A diákok, annak ellenére, hogy viseltek fegyvert, nem voltak
részei a polgári városvédelemnek.
A parasztok is hordtak fegyvert, de körükben ez kevésbé volt olyan általános, mint a polgárságnál. Általában puskával és „langmesserrel” voltak felfegyverezve, a kard ritkának számított. A falu
éppúgy rendelkezett polgári őrséggel, mint a városok. A zsidók esetében is volt fegyverviselési kultúra. A jogi iratok alapján ugyanannyiszor kerültek fegyveres összetűzésbe, mint a keresztények, és
ugyanazok a belső szabályok voltak érvényben a becsületes harccal kapcsolatban, sőt a fegyverviseléssel összefüggő nemi, és társadalmi sajátosságok is ugyanolyanok voltak, mint a keresztényeknél. A különbséget inkább a fegyverek kulturális szerepében lehet megtalálni, amely a zsidóknál
közel sem volt olyan erős, mint a keresztényeknél. A hosszabb távú utazásnál kíséretet kérhettek, ez egyrészt a védelmüket, másrészt ellenőrzésüket szolgálta, de ha veszélyes helyeken utaztak,
hordhattak fegyvert és levehették a megkülönböztető jelzést.
Az egyháziak esetében is volt fegyveres kultúra, mely az önvédelmi szokásokra vezethető viszsza. Ha egy papnak hosszabb útra kellett indulni, szükséges volt, hogy meg tudja magát védeni.
Fegyveres összetűzések ugyan csak elszórtan fordultak elő köreikben, de nem ez volt az egyetlen
kapcsolata a klerikusoknak a fegyverekkel, hiszen a világiakéhoz hasonlóan az egyházi birtokok
védelméhez is szükség volt fegyverekre. Személyes érdeklődésük azonban békésebb formát is ölthetett, úgy, mint vívni tanulás, vívókönyv írás, vagy lövészversenyen való részvétel.
A lövészversenyek minden városban nagy látványosságnak számítottak, a nagyobb rendezvények akár nemzetköziek is lehettek, ami a hetedik fejezet témája. A lövészet nem csak sport volt,
hanem motiváció az újabb technológiák alkalmazására és alkalom a vagyon és a hatalom fitogtatására. A versenyeket megalapozó lövő- és vívóegyesületek nem a védelmi rendszer részei voltak,
habár a hatóságok támogatták őket. Az ilyen közösségek szerveződése korban megelőzte a lőfegyvert – ez volt a számszeríjászok céhe, mely a XVII. századig fennmaradt bizonyos formában.
A nagyobb versenyek igazi ünnepségnek számítottak, nagyszámú közönséggel, egyéb játékokkal (kődobás, lóverseny), szerencsejátékokkal, a versenyzőknek pedig értékes nyereményekkel. Nem egyszer kivételes alkalmakhoz - a birodalmi tanács összehívása, koronázás, nagyobb
esküvő - kapcsolódó ünnepségsorozatok keretében rendeztek lövészversenyeket. A verseny ideje
alatt a lövészmesterek feleltek a biztonságért, sőt kisebb ügyekben, mint szitkozódás, fegyverrántás, bírságot is kiszabhattak. A helyi hatóságok csak akkor léptek közbe, ha komolyabb sérülés
vagy haláleset történt.
Egy ilyen rendezvény nemcsak a szórakozást és szórakoztatást szolgálta, de lehetőséget teremtett a társadalmi kapcsolatok építésére, ápolására, vagy vitás ügyek békés elrendezésére is. A békés
szellem nem mindig volt fenntartható az elharapódzó viták miatt, de nem lett belőle soha tényleg
komoly diplomáciai botrány. A versenyek hanyatlása a harmincéves háborúval és a vele járó gazdasági mélyponttal kezdődött. Nemcsak az egyesületek és versenyek támogatottsága szűnt meg, de
ekkor vált végképp ketté a polgári és a katonai lövészet is.
A XVI-XVII. században élték virágkorukat a vívóiskolák is. Bár a vívás az udvari kultúrának
is fontos része volt, az oktató mesterek nagyrészt a polgárság soraiból kerültek ki. A vívóiskolák a
lövészegyesületekkel szemben nem állandó intézmények voltak, hanem versenyek, és tanfolyamok
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keretein belül működtek. Ebből is következik, hogy a mesterek a megélhetés érdekében vagy vándoroltak városról városra, vagy katonai karriert futottak be. A XVI. századtól alapultak meg a fontosabb vívócéhek, a Marxbrüder és a Federferchter, amelyek ettől kezdve irányadói voltak a német
vívóművészetnek.
A vívóversenyek virágkorukban hasonlóak voltak a lövészversenyekhez, népszerűségük azonban sose volt olyan nagy, mint a tűzfegyvereké, gyakran mellékműsorként futottak azok mellett.
Egy másik, víváshoz kapcsolódó látványosság volt a kardtánc, amely a vívóversenyekkel együtt
élte fénykorát. Koreográfiából és rendes vívásból állt, a hangot dobok, sípok, kardcsattogás és a
táncosok által hordott csengők adták. Az ilyen előadásokra általában valamilyen kiemelkedő eseményhez kapcsolódóan került sor, de igyekeztek összekötni a vívóiskolák rendezvényeivel is. Egy
előadáson akár több száz táncos is felléphetett, de rendszerint 12-40 fő között alakult a számuk.
Bár a könyv végig számos konkrét eset felidézésével segíti az ábrázolt rendszer megértését,
azok az eddig ismertetett fejezetekben inkább csak az elemzést segítő, kiegészítő illusztrációként
szolgálnak. Ezzel szemben a nyolcadik és a kilencedik fejezetben három eset részletes vizsgálata
kerül az elemzés középpontjába. Az első esettanulmány a Rothenburg és Komburg városa közt
fekvő Gebsattel nevű faluról szól, vizsgálata a szokásjog és a tradíciók erejére világít rá a törvényekkel szemben. A másik esettanulmány a civil és a katonai őrségek közötti viszonyt, illetve
ellentéteiket mutatja be egy 1633-ban Nördlingenben megtörtént konfliktus alapján. A harmadik
egy 1584-ben Augsburgban kirobbant összetűzést dolgoz fel, ahol felekezeti viták fajultak el és
vezettek tettlegességhez.
végül, a kötet zárásaként, a szerző a már tárgyalt témakörök összefoglalása mellett egy rövid
kitekintés keretében kitér a korabeli Európa más országainak, sőt az amerikai kolóniák polgári
fegyverviselési szokásaira is.
Ann Tlusty könyve átfogó elemzést ad a kora újkori német városok polgárainak fegyverviselési szokásairól, amit a lehető legtöbb szemszögből vizsgál, esettanulmányai pedig a mai ember
számára is élővé és érthetővé teszik az akkori polgári habitust. Igazán értékes munkává az teszi,
hogy egyszerre elemzi a városok szokásjogát, írott törvényeit és a módot, ahogy ezek a társadalom életében a gyakorlatban is ténylegesen megjelentek. Ezáltal be tudja mutatni a városvezetés
szándékait és az általuk létrehozott jogi rendszer hatékonyságát is, de nem marad ki az sem, hogy
a vezetés alatt élő polgárság mindennapi konfliktusainak kezelése és régi fegyverviselési szokásai miként illeszkedtek a városi élet keretei közé. Magát a várost alkotó társadalmat is több szempontból és többféle módszer segítségével vizsgálja, részletesen elemezve a városi népességen belül
a vagyoni helyzet, a kulturális jellemzők, vagy származás szerint elkülöníthető különféle csoportokat. Ezáltal strukturált és átfogó képet ad a városok működéséről, a mindennapi élet kereteit adó
rendszerről.
Dolozselek Tünde
PAPP SÁNDOR

török szövetség – habsburg kiegyezés
a bocskai-felkelés történetéhez
(Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, Budapest, 2014. 402 o.
ISBN: 978-963-236-859-7)

Őszintén megvallva nem kevés aggodalommal fogtam bele Papp Sándor kötetének bírálatába.
Tisztáznom kellett önmagammal, hogy irodalomtörténészként lehetek-e egy olyan – oszmanisztikai
súlypontú − történelmi monográfia recenzense, amely lényegében mindvégig a saját szakterületének keretei között mozog. végigolvasva a könyvet, aggályaim csökkentek. Olyan történeti mű ez,
amely a korszak iránt érdeklődő nem történész és nem oszmanista kutatók (például irodalmárok,
művészettörténészek) számára is nagy fontossággal bír. A kora újkorral foglalkozó különféle stúdiumok rendkívül szorosan egymásra vannak utalva. A kultúrakutatás nem képzelhető el szilárd
történeti alapok nélkül. Bocskai István 1604-től 1606-ig tartó felkelésének története a kora újkori
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magyar, európai és oszmán történelem nagyon fontos fejezete. Elismeri ezt mindenki, vélekedjék
bármiként magáról Bocskai Istvánról, értékelje bárhogyan az általa vezetett mozgalmat.
Papp Sándor könyve szorosan kapcsolódik azokhoz a hosszan hullámzó Bocskai-vitákhoz,
amelyek az elmúlt évtizedben erősen foglalkoztatták a tudományos közvéleményt. Ez a mű azonban nem bekapcsolódni kíván ezekbe a disputákba, hanem új szemlélettel és új bázison vizsgálódva, új alapokra kívánja helyezni a Bocskai-korszak kutatását. Oszmanistaként olyan levéltári
forrásanyagot tud megszólaltatni, amelyre az elmúlt korok történetírói alig, vagy egyáltalán nem
támaszkodtak. A szerzőnek szilárd meggyőződése, hogy csakis a török kútfőkből juthatunk igazán biztos ismeretekhez a felkelés oszmán orientációjának megértéséhez – márpedig Bocskai török
szövetsége (és később az oszmánoktól való fokozatos eltávolodás) az elmúlt évek vitáinak homlokterében állt. Szimpatikus és sikeres törekvés ez. Kimondatlanul bár, de azt üzeni mindenkinek: ad
fontes; vagyis a viták meddő körei helyett nézzük meg inkább, miről tanúskodnak maguk a történeti források.
A könyv nemcsak oszmán szemszögből vizsgálja tárgyát. Teljes igényű monográfia ez, mely
az újonnan bemutatott (sokszor felfedezésszámba menő) iratanyagot mindig szembesíti az eddig
ismeretes, kiadott és kiadatlan kútfőkkel, és ebből az összehasonlításból tud új történeti tudáshoz
jutni, vagy újszerű következtetéseket levonni. átfogó korrajz a kötet, egyedül a Bocskai-felkelés
vallási (protestáns) mozgatórugóinak részletes bemutatásától tekint el – tudatosan, vállaltan. Nem
állítom, hogy ez a szál nem hiányzik az olvasónak, de elismerem, hogy túlfeszítette volna a mű
kereteit.
Papp Sándor keményen megdolgoztatja olvasóját. Három narratív síkon halad előre a mű: a forrásanalízis, az eseménytörténet és a történelmi szintézis síkjain. A könyv szemléleti sajátossága,
hogy ezeken a síkokon mindig egyszerre, egy időben mozog, nyilvánvalóan azt sugallva ezzel,
hogy a három sík feltételezése merőben spekulatív: csak a vizsgálódó kutató tudatában válnak
külön ezek, a valóságban teljesen egybeesnek. Most mégis megkísérlem elkülöníteni ezeket a síkokat. Megjegyzéseimet előbb a forrásokhoz, utána az eseménytörténethez, végül a történelmi szintézishez igyekszem hozzákapcsolni.
Papp Sándor forráskezelése mikrofilológiai alaposságú. A körültekintő vizsgálódás meghozza
a várt sikert, és szinte mindig a történeti értelmezés új lehetőségeit rejti magában. Jó példája ennek
az oszmán−magyar érintkezések kulcsfontosságú irattípusának, az ahdnâménak (szultáni szerződéslevélnek) a fogalmi elemzése. Kiderül, hogy az oszmánok és a magyarok nem ugyanazt értették
ahdnâmén, és ez olykor komoly diplomáciai zavarhoz vezetett.
A Bocskai megsegítésére indított oszmán hadjáratok idején kimenő török parancsok szoros
olvasata azt a meglepő eredményt hozza, hogy Kádizáde Ali pasának a hadjárat idején alárendelt
szerep jutott Bocskaival szemben, tehát az oszmánok valóban nagy reményeket fűztek a fejedelemhez.
Újdonság az is, hogy a Bocskai meggyilkolásáról, megmérgezéséről szóló híresztelések hivatalos oszmán forrásokban is megjelennek.
A kor magyar nyelvű leveleinek értelmezése gyakran legalább olyan nehéz, mint az oszmán iratoké. Nagy László, az egyik legszorgalmasabb Bocskai-kutató például Illésházy István egyik levelét gyilkosságra való felszólításként értette: úgy gondolta, hogy Illésházy adott utasítást a Bocskai
megmérgezésével vádolt Káthay Mihály kancellár felkoncolására. Papp Sándor történeti szövegelemzése kimutatja, hogy ez az olvasat megalapozatlan. Rimay Jánosnak Bocskai vélt megmérgeztetéséről Illésházynak beszámoló levelét viszont szerintem Papp Sándor némiképp túlinterpretálja, amikor a sajnálat és a részvét hiányát rója fel Rimaynak. A humanista költő tudálékos (orvosi
kérdésekben is szakértőnek mutatkozó) stílusa félrevezető lehet. Amúgy Rimay fogalmazta meg
Bocskai verses sírfeliratát, meglehetősen szépen. Másfelől nem is igen volt szüksége arra, hogy
Illésházyn keresztül „átmentse magát” a Bocskai halála utáni időkre, hiszen Bocskai udvarában, a
fejedelem titkáraként, már korábban is Illésházy érdekeit képviselte. Bocskai „kormányának” és
diplomáciai karának összetétele a politikai erőviszonyokat tükrözte.
A kötet talán legbonyolultabb dokumentumértelmezése a történeti szakirodalomban „szerencsi
kiáltványként” ismert szövegtípus különféle változatainak bemutatása és kontextusba helyezése.
Papp eme kutatásai párhuzamosan haladnak Kees Teszelszky és Zászkaliczky Márton hasonló tárgyú vizsgálódásaival. Papp Sándor kimutatja, hogy Bocskai propagandája az európai célközönség
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és a politikai helyzet változásait követte. Történeti szöveganalízis segítségével sikerült a kiáltvány
különféle redakcióit megnyugtatóan elhelyezni a napról napra átformálódó politikai erőtérben.
A lábjegyzetekben olvasható az a sokatmondó megjegyzés, hogy az általában megbízhatatlannak mondott Szerémi Györgynek a Szent Korona török kézbe kerüléséről szóló információit török
források igazolják. Ezzel Papp Sándor Szakály Ferenc megérzéseit igazolja, Szakály ugyanis a szokásosnál nagyobb történeti hitelt tulajdonított Szerémi művének.
Papp forrásértelmezései közül számomra a Bocskainak ajándékozott (a bécsi Schatzkammerben
őrzött) török korona elemzése volt a legérdekesebb. A koronáról szóló fejezetek a művészet- és kultúrtörténet területét is érintik, egyszersmind az írott dokumentumokhoz hasonló történeti forrásként kezeli a szerző a nevezetes fejéket. Kimutatja, hogy a korona nem értelmezhető oszmán felségjelvényként. Formája, jellege, üzenete csakis keresztény kontextusban bírt jelentéssel. A törökök a magyar Szent Koronához némiképp hasonló, zárt királyi fejéket kívántak adni Bocskainak.
A tárgy a szultáni kincstárból elővett és sebtében felújított görög (bizánci) korona. Izgalmas az a
feltételezés, hogy Bocskai egyik tallérján és kolozsvári szülőházának címerdíszén a török korona
stilizált ábrázolása látható. Ha ez igaz, akkor annak messzemenő történeti jelentősége lenne, azt
bizonyítaná, hogy Bocskai nemcsak elfogadta, hanem uralkodói díszként is viselte a török koronát. Meggyőző bizonyítékkal ezt az állítást persze aligha lehet alátámasztani. A szerző, gondosan
mérlegre téve a korona elfogadásának vagy el nem fogadásának sokat vitatott gesztusait, inkább
az elfogadás irányába hajlik.
A monográfia historiográfiai bevezetése, bibliográfiája példaszerű. Melléksiker, de komoly,
hogy Papp Sándornak sikerült felfedeznie a Ráday Levéltárban Benda Kálmán lappangó kéziratát,
a Magyar Országgyűlési Emlékek 13. és 14. kötetének nyomdakész anyagát. (Ezt a kéziratot egyébként Benda jóvoltából az 1970-es években én is használtam.) Talán érdemes lett volna még Ötvös
Péter Illésházy Istvánról szóló kandidátusi értekezését és Bíbor Máté Gyulaffi Lestár erdélyi emlékíró életműve című kiváló doktori értekezését is felhasználni, pusztán azért, mert Illésházy kulcsszerepet játszik a kor történetében (és persze Papp Sándor könyvében), Gyulaffi Lestár pedig eminens forrásnak számít. Szamosközy Istvánnak a Bocskai-korra vonatkozó, sokat idézett magyar
nyelvű jegyzetei, feljegyzései esetében esetleg jobb lett volna a nyelvészek által 1991-ben készített modern kiadást (is) használni. A Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores XIX. századi
szerkesztői ugyanis a följegyzésekkel meglehetősen gondatlanul jártak el. (Gyulaffi jegyzeteiből
például valóságos „művet” konstruáltak.)
A monográfia folyamatosan tükrözteti a forrásanalízist az eseménytörténet síkjára. Így tudja
összeállítani például a felkelés előtörténetének szoros kronológiai rendjét. Ilyen módszerrel sikerül
korrigálni az erdélyi hadjárat eseménymenetét. Így tudja Papp Sándor megrajzolni Bocskai mozgalmának fejlődésmenetét, kijelölve ebben a legfontosabb fordulópontokat. Ilyen volt például az
1604. november 12-én megtartott kassai gyűlés, amikor Bocskai megkapta a Portától a fejedelmi
jelvényeket. De ilyen volt 1605 júliusának és augusztusának fordulója is, amikor Bocskai „az addig
határozott portai együttműködést… feladta, és az addigitól eltérő, viszont a saját személyes múltjával, hagyományaival összeegyeztethető irányba haladt tovább”. Így sikerül rámutatni arra, hogy
amit a történettudomány „szerencsi kiáltványnak” nevez, azt sokkal inkább „korponainak” kellene
nevezni, mert Szerencsen jószerével semmiféle kiáltvány nem keletkezett.
Ezeknél még sokkal bonyolultabb kronológiai mutatványokra is képes ez a könyv. Csak így
volt lehetséges történetileg hitelt érdemlően bemutatni az egy időben zajló, de logikailag és politikailag ellentétes folyamatokat, vagyis az oszmánok és a Habsburgok közötti háborús eseményeket és a folyamatos béketárgyalásokat, és mindezekkel párhuzamosan Bocskai hadi vállalkozásait és kiegyezési törekvéseit, a törökök Bocskait megsegítő hadmozdulatait, amelyek egyúttal a
Hódoltság területének megnövelésére, tehát végső soron Bocskai ellen (is) irányultak (lásd Lippa
és Esztergom bevételét).
Ezekből a párhuzamos és ellentétes eseményekből logikusan következik az, amit fentebb a történelmi szintézis síkjának neveztem. Ez a szint, az általános következtetések szintje, éppen a fent
vázolt érvelési struktúrából adódóan áttetsző és cseppet sem ideologikus vagy didaktikus. Jó pél1
Varsányi Krisztina: Bethlen Gábor királlyá választása a korabeli német nyelvű nyomtatott sajtóban. In:
Bethlen Gábor és Európa. Szerk. Kármán Gábor – Kees Teszelszky. Budapest, 2013. 275–310. o.
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dája ennek az az elemzés, amely az Esztergom elleni 1605. évi török támadás hátterét megvilágítja,
leszámolva a török „kétszínűségének” évszázados kliséjével. A magyar források azzal vádolták a
nagyvezírt, hogy hitszegő módon az osztrák örökös tartományok helyett egy magyar várat támadott meg. A törököt azonban nem erkölcsi indokok vezették, hanem a szükség. Meg kellett erősíteni Buda előterét.
Bocskai török szövetségének indokait is roppant egyszerűen magyarázza meg Papp Sándor.
Idézek egy részletet a könyv bevezetéséből: „Erdélynek el kellett fogadnia, hogy egy időre az oszmán nagyhatalom befolyása, hatalma alá került. Tulajdonképpen ennyiben ki is merül a lényeg. Ezt
a helyzetet senki sem akarta, a kényszer rávitte a kortársakat, hogy együtt éljenek vele.”
Kitűnő az a párhuzam, amit Papp Sándor a Szapolyai János kori viszonyok és Bocskai kora
között von. Több is volt ez, mit hasonlóság: a Habsburg-ellenesség történelmi modelljeként funkcionált, és az idők során egyfajta üdvtanná fejlődött. Az erdélyi fejedelmek által uralt keleti erőtér a háborús időkben kissé átalakult, ilyenkor látszólag megnövekedett a fejedelmek mozgástere,
de ez a tér csakhamar beszűkült, és kisebb-nagyobb változásokkal helyreállt az eredeti állapot: az
oszmán vazallusállam. Még egy roppant beszédes mondatot idéznék a könyvből mindehhez: „Az
ellenkező oldalon állóktól… nem lehet elvárni, hogy a szabadság fogalmát egyformán értékeljék.” Bocskai támadását a Magyar Királyságban sokan idegen behatolásként, dúlás-fosztásként
élték meg. A hajdúkat ott nemigen várták tárt karokkal, és a Bocskai-ellenes küzdelemnek akadtak
magyar hősei: „Azért mivel hogy az én nemzetemben soha áruló nem volt, bizony én sem akarok
az első lenni…” – így indokolta a Habsburg király melletti kitartását a palotai főkapitány.
Nemcsak bonyolult narratív szerkezete van Papp Sándor művének, hanem feszes dramaturgiája is. A könyvnek – ha lehet ilyet mondani egy történelmi értekezésről – vannak igazi hősei. Ilyen
Bocskai, ilyen Illésházy, de ilyen Káthay Mihály is. A Bocskai halála körüli ideges feszültség hangulatában, a mérgezéssel megvádolt Káthay kancellár tragikus sorsának bemutatásával ér véget
a történet, és lényegében a monográfia is. Szimbolikus talán az az értékelés, amit a Kassa piacán
darabokra szabdalt Káthayról kapunk. Nyilvánvalóan nem ő mérgezte meg a fejedelmet, és alighanem más sem. Beteg ember volt ekkor már Bocskai, vízkóros. Káthayt tehát hamisan vádolták gyilkossággal. Bűntelennek azonban mégsem nevezhető, mutat rá Papp Sándor – ezzel teljesen egyetértek. Szinte bizonyos, hogy valamiféle alkut kívánt kötni a Habsburgokkal. Tegyük hozzá: éppen
ezt tette Bocskai is, Illésházy is, csak éppen másképp. A Bocskai-kor azért volt oly érdekes és izgalmas – és ezt a kötet ékesen bizonyítja −, mert a politikai kényszerpályákról alkalmasint akár le is
lehetett térni. Volt, akinek ez sikerült, volt, akinek nem.
Mindezeket a gondolatpályákat végigjárja a kötet, mégsem elégszik meg az „egyfelől−másfelől”
semmitmondó dialektikájával. Elsődleges célja az egyedi történelmi szituáció és az abban mozgó
egyének megértése. A történelem ugyanis csak részben ismétli önmagát, részben viszont mindig
hoz valami újat. Bocskai korában nagyon sok ilyen egyedi sajátosság volt. Én ezt éppen az ellentétek furcsa, és mai szemmel nézve olykor illogikus kiegyenlítődésében látom. Bocskai szobra talán
nemcsak azért áll ott a reformáció genfi emlékművén, mert a fejedelem a protestantizmus hitharcosa volt. Hanem talán azért is, mert európai formátumú egyéniség volt, aki tudott harcolni, ha
kellett, de tudott békét is kötni, mikor arra volt szükség. Papp Sándor monográfiája azért is kiváló
munka, mert mélységében tárja fel az oszmán szövetség szövevényét, egyszersmind rámutat a
kiegyezés felé mutató erős késztetésekre.
Talán nem merészség levonnunk azt a következtetést mindebből, hogy nincs egységes és egyértelmű értelmezése, értékelése a Bocskai-korszaknak, mert az − mármint a kor – állandó változásban volt. És nincs egységes önképe a régi magyarságnak sem, mert többféle volt, összetett
volt, önellentmondásos volt. Ezeket az ellentmondásokat csak néha lehetett feloldani, akkor is csak
ideig-óráig. Elfogadni kell őket, nem pedig igazságot hirdetni.
Ács Pál
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VARSÁNYI KRISZTINA

„hírlik, hogy bethlen…”
bethlen gábor fejedelem a német-római birodalom korabeli nyilvánossága előtt
német nyelvű nyomtatványok tükrében
(MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. Médiatudományi Könyvek. Budapest, 2014. 222 o.
ISBN: 978-963-9627-77-2)

A kötet Varsányi Krisztina, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
megvédett sajtótörténettel foglalkozó disszertációjának könyvvé szerkesztett változata. A szerző
azt a hazánkban kevésbé kutatott, Benda Kálmán által az 1940-es évek elején elindított, de hoszszú időre félbeszakadt kutatási irányt képviseli, ami az elmúlt másfél évtizedben G. Etényi Nóra
és tanítványai – akik közé tartozik varsányi Krisztina is – kutatásai által ismét erőre kapott. Ez
pedig nem más, mint a kora újkori politikai propaganda, annak szimbolikája, valamint a korszak
nyugat-európai – elsősorban Német-római birodalmi – sajtójában megjelenő magyar vonatkozású
hírek elemzése.
varsányi Krisztina a Német-római Birodalomban megjelent különféle sajtótermékek (röplapok,
vásári kiadványok, hetilapok vizsgálatán és elemzésén keresztül mutatja be Bethlen Gábor erdélyi
fejedelem korabeli nyugat-európai megítélését. A szerző megállapításait nagyon alapos és szisztematikus forráselemző munka előzte meg: a wolfenbütteli Herzog August Könyvtár, az Országos
Széchényi Könyvtár, valamint a brémai egyetem Deutsche Presseforschung intézete gyűjteményének anyagait használta fel. varsányi Krisztina elsősorban nem politikatörténeti elemzést tűzött
ki célul, hanem sokkal inkább a politika korabeli, meglehetősen új fegyverét, az olvasóközönség – alkalmanként propagandajellegű – tájékoztatásában rejlő lehetőségeket veszi górcső alá sajtóműfajokra lebontva.
A könyv bevezetőjében (7–13. o.) a szerző ismerteti módszertani célkitűzéseit és kutatási
témája relevanciáját, vagyis hogy be akarja mutatni az elsősorban a Német-római Birodalomban a
sajtó által kialakított Bethlen-kép jellegzetességeit: „Munkámban fontos célkitűzésem, hogy integrált módszerekkel, de alapvetően a befogadó közönség felől mutassam be azt a tematikailag sokszínű, olykor ellentmondásokkal teli Bethlen Gábor-képet, melyet egy – német nyelvű, nyomtatott híreket forgató – kortárs olvasó megismerhetett.” A bevezetőt követően (15–22. o.) az olvasó
rövid betekintést nyerhet a korabeli Európa hatalmi rendszerébe és ennek részeként Bethlen Gábor
politikájába. A rövid politikatörténeti ismertető és a korabeli információáramlás Magyarországot
is érintő vívmányainak rövid bemutatása után következik a bevezetőben lefektetettek szerint a
Bethlen Gáborról a német olvasóközönség felé kommunikált kép elemzése.
varsányi Krisztina a nem periodikus sajtó termékeinek bemutatásával kezdi a sort, és először a
birodalom területén kiadott röplapok világába kalauzolja el az olvasót (37–62. o.). A műfaji sajátosságok bemutatása után kitér a megjelentetők személyére és a kiadás helyeire is. A röplapok között
találhatunk Bethlent támogatókat, amelyek inkább csehországi területekről kerültek ki, és többnyire a szerző és a megjelenési hely megjelölése nélkül adták ki őket, tekintve, hogy a harminc éves
háború első (cseh) szakaszában (1618–1620) születtek. A fejedelem politikáját ellenzők neveivel is
találkozunk, mint például Széchy Györgyével vagy Leopolt Tobiaséval. A szerző egy ábrán (60. o.,
1. ábra) mutatja be a röplapok megjelenési helyeit, feltüntetve megoszlásukat, amit az adott helyszín köré rajzolt kör mérete jelez. Majd egy újabb ábra (61. o. 2. ábra) segítségével válik nyilvánvalóvá az olvasó számára az a varsányi Krisztina által hangsúlyozott tény, hogy a Német-római birodalmi röplapok pusztán a fejedelem nemzetközi politikát érintő tetteivel foglalkoztak.
Az illusztrált röplapok (62–88. o.) esetében is hasonló tendencia figyelhető meg, de ezek a
sajtótermékek a szélesebb – és az olvasni nem tudó – közönség számára is üzenetet hordoztak.
A szerző a forráskritika segítségével, a röplapok és illusztrációik propagandisztikus üzenetét elemezve a dátum nélkül megjelent kiadványok keletkezési idejét is megállapította, és kiemelte, hogy
az erdélyi államférfi törökösségét még a császár ellen küzdő protestánsok is fenntartásokkal kezelték. Csak egy momentumot kiemelve: nyilvánvalóan nem véletlen Bethlen Gábor rókaként való fel-
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tüntetése (76. o., 4. ábra; 77. o., 5. ábra, ill.; 210. o,. XvI. sz. melléklet és 211. o. XvII. sz. melléklet), hiszen a nevezett állat metaforája többfajta értelmezési lehetőséget is hordozhatott magában
– mint a fejedelem ravaszsága és egyúttal ennek dicsérő elismerése – az olvasóközönség számára.
Varsányi Krisztina a fejezetben kitér Bethlen birodalmi lapokkal szembeni ellenpropagandájára is,
amely nem bizonyult túlzottan hatékonynak. A szerző ezt követően Bethlen Gábor politikai mellékszereplő mivoltának bemutatására a Pfalzi Frigyesről szóló híreket veti össze a fejedelem politikáját említőkkel. Az összehasonlításból egyértelműen kitűnik, hogy az erdélyi politikus reprezentációja eltörpült (csupán tizedannyi) a választófejedelemével szemben. Ugyanakkor egyetértve
a szerzővel, szükséges kiemelni, hogy a röplapok elsősorban nem az eseménytörténetet, hanem
a szövetségi rendszereket taglalták, és így ebben különböznek a már fentebb említett műfajoktól.
Szintén lényeges momentum, hogy Frigyesről más nyelveken is jelentek meg röplapok. varsányi
Krisztina szerint azonban, ha minőségében hasonlítjuk össze a kiadványokat, Bethlen semmivel
sem tűnt/tűnhetett elhanyagolhatóbb személyiségnek.
Az úgynevezett vásári kiadványok (Messrelatio) esetében (88–130. o.) részletes műfaji jellemzést adott a szerző, melynek alapján képet kaphatunk a kiadványok felépítéséről, forrásaikról és
hírértékükről. Esetükben már tudatosan szerkesztett, rendszerezett, félévente (tavasz, ősz) megjelenő füzetekről volt szó, amelyek azonban nehezen vehették fel a versenyt a naprakészebb – ám
többnyire pontatlanabb – hetilapokkal. Varsányi Krisztina kronologikus sorrendben vizsgálja meg
a Bethlen Gábor uralkodási éveire vonatkozó vásári kiadványi bejegyzéseket. Az általa összeállított diagram (96. o., 6. ábra) rávilágít arra, hogy a Német-római Birodalom olvasóközönségét főképpen a nagypolitika eseményeiről tájékoztatták (52 %). A prominens személyekkel kapcsolatos események – esküvő, halál, stb. – a hírek közel negyedét (24 %) tették ki, az úgynevezett szenzációhajhász hírek a 10 %-ot sem érték el (9 %), míg a maradék (15 %) az egyéb kategóriába sorolható.
Varsányi Krisztina vizsgálatai középpontjába a prominens személyekkel kapcsolatos eseményekről való tudósításokat, híreket állítja, és egy külön fejezetben (131–158. o.) – mintegy önálló
egységként, amit korábban a szerző publikált is egy tanulmánykötetben 1 – a Bethlen Gábor királylyá választása kapcsán megjelenő kiadványokat veszi górcső alá. Azért is eshetett a választás erre a
témára, mivel az egyik, jelen kötetben szereplő diagramból (128. o., 7. ábra) egyértelműen kitűnik,
hogy éppen ez az időszak (1619–1621) mutatkozott a legtermékenyebbnek a fejedelmet érintő hírek
tekintetében. A szerző a rövid eseménytörténeti ismertető után sorra értékeli a királyválasztás kapcsán megjelent híreket, amiből világosan látható a magyar trón betöltése iránti érdeklődés a Németrómai Birodalom közvéleményében. Varsányi Krisztina rámutat arra is, hogy a hetilapok nem egyszer torz információkat közöltek a téma tárgyalásakor, hiszen például már jóval azelőtt megírták
Bethlen királlyá választását, mielőtt az valóban megtörtént, és természetesen a koronázást követően is felröppentek mindenféle, valóságalapot nélkülöző következtetések az erdélyi fejedelem terveit illetően. A törökösség témája is folyamatosan jelen volt ekkor, és szintén nyomon követhetőek
a különféle (császári, cseh) propagandagépezetek által képviselt nézetek is. Az is nyilvánvalóvá
válik, hogy az olvasóközönség aligha kaphatott pontos tájékoztatást az eseményekről, hiszen a cél
maga a tájékoztatás és nem a hitelesség volt. A blokk utolsó elemeként a szerző a besztercebányai
országgyűlésről készített, illusztrált röplapok összehasonlító elemzését végezte el mind tartalmuk,
mind pedig szimbolikájuk tekintetében. Azzal a következtetéssel zárja e részt, hogy a korszakban
a bizonytalan hír is jobb volt a semminél.
Az utolsó vizsgált egységet (159–168. o.) a korabeli irodalmi művek képezik. A szerző felvonultatja azokat a barokk munkákat, amelyekben Bethlen Gábornak valamilyen szerep jutott.
A harminc éves háborút feldolgozó irodalmi művekben többnyire megemlítik a fejedelmet, tárgyilagosságra való törekvésük azonban már változatosabb képet mutat. A színdarabokon belül inkább
az úgynevezett iskoladrámákban jutott szerephez Bethlen, azonban ezekből viszonylag kevés
maradt fenn az utókor számára. Az egységen belüli harmadik forráscsoportot a kártyalapok képezték, amelyeken szintén a legkülönfélébb szerepekben jelent meg a fejedelem – de minden esetben
magas célokra törő személyként ábrázolva –, és a rajtuk felbukkanó Bethlen-kép kimutathatóan
1
Varsányi Krisztina: Bethlen Gábor királlyá választása a korabeli német nyelvű nyomtatott sajtóban. In:
Bethlen Gábor és Európa. Szerk. Kármán Gábor – Kees Teszelszky. Budapest, 2013. 275–310. o.
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igazodott a korabeli sajtó Bethlen-képéhez, azaz a fejedelem kétszínű, illetve törökös politikáját
hangsúlyozó negatív képhez.
A könyv imént vázolt felépítése logikus és követhető. varsányi Krisztina több helyen is ábrákkal, diagramokkal segítette az általa közölt információk hatékonyabb megértését. A munka végén
mellékletként (193–222. o.) közli a tárgyalt képi ábrázolásokat, metszeteket, kártyalapokat, lelőhelyüket is feltüntetve. Emellett a korszak politikai viszonyait ábrázoló térkép (195. o.) is segíti az
olvasót a tájékozódásban. Egy másik térkép segítségével pedig a birodalmi hírközpontok eloszlását
és jelentőségét is (60. o.) szemlélteti. A mellékletek kapcsán – melyek az esetek zömében korabeli dokumentumok fakszimile példányai – fontos kiemelni, hogy a szerző minden esetben megjelölte az olvasó számára azt a részt, ahol Bethlen Gábor előkerült rajtuk, ami megkönnyíti a tájékozódást a szakmai olvasóközönség számára is. Szintén dicséretes, hogy Varsányi Krisztina minden
esetben készített magyar nyelvű fordítást az idézett német szövegekhez, sőt, a versbe szedett és
korántsem egyszerű nyelvezeten íródott idézeteket is igyekezett rímekben lefordítani, amit talán
leginkább a Bethlent udvari bolondként feltüntető vers fordítása szemléltet: „Wann dem Hofnarren
sein Herr stirbt / Sein gantze Lupperey verdirbt / Drum wil ich jetzt wol bescheiden sein, / Mein
Narrenstallen ziehen ein.” – „Ha az udvari bolondnak meghal az ura, / akkor az egész bohósága oda
/ Ezért most inkább hallgatok, / Bolondistallómba takarodok.” (81. o.). Bár a könyv elsődleges célja
nem az eseménytörténet felvázolása volt, és nyilvánvalóan Bethlen Gábor a leggyakrabban emlegetett személynév benne, a többi előforduló személy- és helynévre való rákeresés megkönnyítése
érdekében a kötet véleményem szerint kaphatott volna egy személy- és helynévmutatót.
A munka tartalmi vonatkozásait tekintve a szerző olyan szálakat is megpendített, amelyek
további kutatási irányvonalakat jelölhetnek ki. Nagyon érdekesek a kevésbé publikus hírek kiszivárogtatóiról és családi összeköttetéseikről tett említések (103. o.), hiszen ezzel a kérdéskörrel mindeddig nem sokat foglalkozott a történésztársadalom. Szerintem az egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legproblematikusabb, legszubjektívebb eleme a korabeli híráramlásnak. Varsányi Krisztina
munkájában kitér egy bizonyos békeszerződés szövegére (123. o.) is, amit azonban – érthető okokból, hiszen közlése és elemzése nem tartozott a kitűzött kutatási célokhoz – nem közölt. De ha
további kutatási lehetőség felvillantásaként értelmezzük, akkor fontos megjegyezni, hogy az ilyen,
feltehetően a magyar király és Bethlen közötti, valamint a császár és a szultán közötti békeszerződések szövegeinek összevetése az eredeti példánnyal (amennyiben fennmaradt és főleg, ha a német
szöveg annak pusztán csak fordítása) olykor rendkívül tanulságos lehet, éppen a már többször említett propaganda szempontjából is.
varsányi Krisztina könyvéről összességében megállapítható, hogy a magyarországi történetírásban Bethlen Gábor kapcsán mindeddig nem kutatott témához nyúlt, ezzel utat mutatva más,
hasonló jellegű kutatások számára, mint például a többi erdélyi fejedelem külpolitikája sajtóvisszhangjának ugyanilyen típusú elemzésére, illetve a fentebb említett, még kutatásra váró területek
feltérképezésére.
Szabados János

TÓTH FERENC (SZERK.)

1664. A SZENTgOTTHÁRDI cSATA
háború és hétköznapok zrínyi Miklós korában
(Szülőföld Könyvkiadó, Szombathely, 2015. 400 o. ISBN: 978-615-5214-96-7)

Az 1664. évi szentgotthárdi csata a kora újkori Közép-Európa és a több részre szakadt
Magyarország meghatározó hadtörténeti eseménye volt. A kötet az összecsapás legújabb, forrásközpontú hadtörténeti szintézise. Az igényes, gazdag képanyaggal ellátott, keményborítású kötetet
Huszár Gábor szentgotthárdi polgármester többnyelvű köszöntője, Tóth Ferenc tudományos tanácsadó (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történelemtudományi Intézet) szintén többnyelvű
előszava és Csuk Ferenc költő a Szentgotthárdi csata című költeménye vezeti be. A könyv borítóját
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az eredetileg a szentgotthárdi cisztercita kolostor apáti fogadószobájában álló, Dorfmeister István
1795–1796-ban festett, a szentgotthárdi csatatéren Montecuccolit láttató olajképe díszíti. A kötet
gerincét kilenc (lapalji jegyzetekkel kísért) tanulmány képezi, a művet Rilke Kristóf kornétás szerelmének és halálának Rainer Maria Rilke fordításában közreadott legendája, egy, a csata emlékezetét bemutató közlés, egy többnyelvű összefoglaló, valamint egy komplex tudástár (kronológia, a
csatában és az előzményekben szerepet játszó személyek, fogalmak), végezetül a tartalomjegyzék
zárja le. A könyvben egy DvD-mellékletet és egy Henrik Ottendorf 1664-ben készített metszetét
megjelenítő térképmellékletet is talál az olvasó.
A tanulmánykötet első írása Perjés Géza (1917–2003) A szentgotthárdi csata (1664. augusztus 1.) című munkája. 1 Perjés közlése a Vasi Szemle 1964. évi 3. számának hasábjain írt tanulmányának R. várkonyi ágnes kutatásai eredményeiből is merítő továbbgondolása, napjainkban sem
meg nem haladott megállapításokat tartalmazó munkája. A csata eseményeinek bemutatása előtt
az 1663–1664. évi magyarországi törökellenes hadjárat új kontextusba hozott politikai és hadászati előzményeit, valamint a korszak katonai taktikáit, a korabeli lovasság és gyalogság, valamint a bataillon-rendszer jellegzetességeit ismertetette a szerző. (Az 1663–1664. évi magyarországi hadjárat megítélését és Zrínyi-Újvár jelentőségét is alapvetően új megvilágításba helyezte az
1661-ben megszületett Opinio Dominorum Consiliariorum Hungarorum című katonai előterjesztés. Montecuccoli Zrínyi-Újvár feladására vonatkozó magatartásához pedig a magyarországi hadszíntér viszonyainak és a szembenálló felek perspektíváinak teljességre törekvő ismertetése adott
új megközelítést.) A szentgotthárdi csata eseményeinek részletes, írásos forrásbázison nyugvó
leírását több sematikus vázlatrajz kíséri.
A kötet második tanulmánya Czigány István Furcsa háborútól a nagy háborúig 1661–1664
című írásának ismételt közlése. 2 Czigány István munkájának középpontjában az 1663–1664.
évi magyarországi törökellenes hadjárat előzménye, a Fényes Porta és Bécs „furcsa háborúja”,
Raimondo Montecuccoli 1661. évi erdélyi hadjárata áll. A rendelkezésre álló adatok segítségével
árnyalta Montecuccoli 1661. évi erdélyi hadjáratának a Zrínyi-propagandán is nyugodó negatív
megítélését (uralkodói titkos utasítás által, a „ratio belli” jegyében folytatott hadjárat jelentős sikerekkel ért véget, császári katonaság vonult be Kővár, Székelyhíd, Szamosújvár és Bethlen erősségébe, valamint Kolozsvárra).
Sudár Balázs (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történelemtudományi Intézet)
Török források Zrínyi-Újvár bevételéről című közlésében az 1663–1664. évi magyarországi hadjárat kulcsfontosságú erősségének, a Stájerországot védelmező és a török kézen levő Kanizsát veszélyeztető Zrínyi-Újvár ostromának és elestének oszmán forrásait (Nihádí, Erzurumlu Oszmán dede,
Evlia cselebi, Abdurrahmán Abdi pasa, Szilahdár Mehmed, Rasíd Mehmed és Szejjid Ibrahim
munkáit) tekinti át, illetve az elemzett írásműveket magyar nyelvre átültetve adja közre. 3
A könyv negyedik tanulmánya Hausner Gábor (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) és Nagy
Levente (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) Raimondo Montecuccoli
és a magyarok című írása. 4 Ez az írás jól szemlélteti, hogy a Montecuccoli-kép egyre árnyaltabb a
legújabb forráskutatásoknak köszönhetően. A szerzők kihangsúlyozzák, hogy hosszú ideig nem is
álltak a történészek számára rendelkezésre kritikai Montecuccoli-szövegközlések, továbbá a neves
hadvezér szépirodalmi művei és levelezése még ma is kiadatlan. A jelen összegző írás a hazai
Montecuccoli-kutatás fontos (a „Montecuccoli–Zrínyi-vita” szempontjából is jelentős) eredmé-

1
A tanulmány korábbi közlése: Perjés Géza: Csatakönyv. Tanulmányok a magyar és az egyetemes történelem csatáiról. Budapest, 2014. 56–122. o. Perjés Géza témára vonatkozó további publikációihoz lásd még:
A szentgotthárdi csata: 1664. vIII. 1. In: Szentgotthárd. Helytörténeti, művelődéstörténeti, helyismereti tanulmányok. Szerk. Kuntár Lajos, Szabó László. Szombathely, 1981. 117–174. o.; A szentgotthárdi csata, 1664. vIII. 1.
In: „Szentgotthárd - vasvár 1664”: háború és béke a XvII. század második felében: tanulmányok. Szerk. Tóth
Ferenc, Zágorhidi Czigány Balázs. Szentgotthárd, 2004. 71–83. o.
2
Első megjelenése: Hadtörténelmi Közlemények, 127. (2014) 4. sz. 892–908. o.
3
Sudár Balázs forrásfordításainak korábbi közléséhez lásd: Török források Zrínyi-Újvár bevételéről. In:
Zrínyi-Újvár emlékezete. Szerk. Hausner Gábor, Padányi József. Budapest, 2012. 66–68., 169–188. o.
4
Az írás első közlése azonos címmel: Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 3. sz. 679–740. o.
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nyeit foglalja össze az 1655. évi pozsonyi országgyűlés, az 1661. évi erdélyi és az 1663–1664. évi
magyarországi hadjárattal kapcsolatos Montecuccoli-iratok részletes vizsgálatával.
Tóth Ferenc A szentgotthárdi csata francia szemmel. Újabb francia források a szentgotthárdi
csatáról című közlésében két újabb, a magyar kutatás által 2014-ig nem ismert francia beszámoló
fordítását és elemzését olvashatjuk.5 A Bibliothèque National de la Franc (Párizs) és a Service
Historique de la Défense (vincennes) gyűjteményeiben fennmaradt munkák értékes forrásai az
1663–1664. évi magyarországi hadjáratba bekapcsolódó önkéntes francia csapatok vonulásának és
küzdelmeinek, továbbá adataik jól összevethetőek Charles Le Maistre visszaemlékezésével és a
Coligny-Saligny-memoár információival.
A kötet következő írása Négyesi Lajos A szentgotthárdi csata ábrázolása Henrik Ottendorf óriástérképén című tanulmánya, amelyben a szentgotthárdi csata három képi forrásának, így Gualdo
Priorato I. Lipót császár életéről szóló művének, a csatát láttató metszetének, Henrik Ottendorf réz6
karcának és egy ismeretlen olasz mester akvarell-munkájának szisztematikus elemzése.
A vizsgált képi források közül Négyesi a csata legjobb ábrázolásának az Ottendorf-metszetet tartja, a
szerző a közlés végén a metszet német nyelvű szövegrészeinek magyar fordítását is közreadja.
Négyesi munkáját Baráth Zsolt A Rába védelmi vonal és Szentgotthárd térsége a 17. század
derekán című írása követi. 7 Részletesen ismerteti a Rába folyó védelmével kapcsolatos kora újkori
intézkedéseket (például: „kelők” lezárása, „fentőzés”, „górék” állítása). A Rába folyó, mint kora
újkori háborús védelmi vonal, nem ismeretlen a hazai tájtörténeti kutatás számára, a témában
Vadas András (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) több tanulmányt is
publikált korábban, illetve vadas 2014. december 5-én, a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett „victis honor” elnevezésű konferencián Háborús környezet? A Rába-mente átalakulása az
oszmánok Kárpát-medencei jelenlétének idején címmel megtartott előadásában összegezte Baráth
Zsoltéval jól összevethető megállapításait.
Pálffy Géza (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történelemtudományi Intézet) Az
1663–1664. évi nagy török háború egyik meghatározó eseménye: hadimustra 1663. szeptember
17-én a Vas megyei Vatnál címet viselő közlése a szerző korábbi, Zrínyi Miklós karriersémája
szempontjából fontos történésre vonatkozó kutatásait összegzi. Az 1663-ban vatnál tartott hadimustra vizsgálata jelentős múltra tekint vissza, azonban számos, az eseménnyel kapcsolatos kérdés
(a mustra pontos ideje, helye, menete és a Zrínyi Miklós által elnyert „generalissimus” titulus pontos definiálása) nyitott maradt. Pálffy összegző írásában nagy alapossággal tekinti át a rendelkezésre álló írásos forrásokat. A mustra idejét 1663. szeptember 17-ére tette, helyét pedig a vas
megyei Vat („Vad”) településhez kötötte, továbbá nagy gondossággal határozta meg a Zrínyi által
elnyert katonai méltóságot (a dunántúli táborban összegyűlő magyar csapatok kapitánya) és a hadimustrán megjelenő gyalogos és lovas katonaság létszámát (8500-10 500 fő) is.
Az utolsó tanulmány Hausner Gábor rövid terjedelmű, A szentgotthárdi csatában részt vett
franciák bejegyzései Vitnyédy Pál album amicorumában című közlése, amelyben az Országos
Széchényi Könyvtár gyűjteményében fennmaradt becses emlékkönyv részletes elemzése olvasható. A 42 latin és francia nyelvű bejegyzés (a bejegyzést tevő neve, titulusa, méltósága és rövid
ajánlás) újabb értékes emlékei az 1663–1664. évi magyarországi törökellenes hadjáratban megforduló francia önkénteseknek.
A kötet kapcsán egyetlen súlyos kritikai észrevételt kell tennünk: a közölt tanulmányok jegyzetelésében inkonzekvencia figyelhető meg. Egyes tanulmányok (Czigány István, Hausner Gábor–
Nagy Levente, Tóth Ferenc írása) végén található külön bibliográfia, illetve a használt rövidítéseket
feloldó szövegrész, a többi (Sudár Balázsé, Pálffy Gézáé, Négyesi Lajosé, Baráth Zsolté, Hausner
5
Az ismeretlen szerzőkhöz kötött írások korábbi közléséhez lásd: Tóth Ferenc: Újabb francia források a
szentgotthárdi csatáról. Hadtörténelmi Közlemények, 127. (2014) 1. sz. 218–231. o.
6
Négyesi Lajos Henrik Ottendorf metszetével kapcsolatos korábbi kutatásához lásd: Henrik Ottendorf
szentgotthárdi csatát ábrázoló metszetének hitelessége a terepen végzett kutatások tükrében. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1998. 1. sz. 40–57. o.
7
Baráth Zsolt témára vonatkozó eredményeinek korábbi publikálásához lásd: A Rába mint védelmi vonal
a 17. században. – védelmi munkálatok és létesítmények a folyó vas megyei szakaszán. Vasi Honismeretei és
Helytörténeti Közlemények, 2014. 1. sz. 31–53. o.
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Gáboré) esetében azonban a hivatkozott művek bibliográfiai adatai a lábjegyzetekben kereshetők
vissza. Ez alól kivétel Perjés Géza írásának újbóli közlése, ahol sajnálatos módon a lábjegyzetekben sem oldhatóak fel a hivatkozott munkák rövidítései.
Tóth Ferenc a következő mondatokkal jellemezte röviden a könyv előszavában a széles alapokon nyugvó művet: „A jelen kötet az utóbbi időszak legfontosabb e témára vonatkozó tanulmányait
tartalmazza. Emellett megtalálhatóak itt a jubileumi megemlékezés legjelentősebb művészeti és
kulturális hozadékai is.” A kötet írásait az 1664. évi szentgotthárdi csata 352. évfordulója alkalmából rendezett, 2016. évi nemzetközi történészkonferencia (Szentgotthárd–vasvár) további, kiadatlan előadásainak közlése a későbbiekben tovább fogja még gazdagítani.
Polgár Balázs

RÉFI ATTILA

a császári-királyi ulánusezredek törzstisztjei a Francia
háborúk idején (1792–1815)
életrajzi lexikon
(Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 2016. 195 o. ISBN: 978-963--9818-40-8)

Réfi Attila 2014-ben megjelent nagyszabású huszár törzstiszti archontológiájának 1 ismertetésekor reményemet fejeztem ki, hogy ígéretének megfelelően, heroikus vállalkozásának folytatásaként várhatjuk a lovas fegyvernem karabélyos és vértes csapatneme törzstisztjeinek felsorakoztatását a francia háborúk időszakából. A szerző ennek az első kötet megjelentetésével eleget is tett, 2
de a pályázati- és elszámolási rendszer gyalogos négyszögeivel hiába bajlódni nem akarván, egy
huszárvágással most a császári-királyi ulánusezredek törzstisztjeit állította elénk.
Réfi jól bevált szerkesztői elveihez híven a bevezetőben méltatja az ulánus csapatnem jelentőségét, amelyet a büszke huszárok – hogyan is lehetett volna másként? – szinte egyenrangúnak
ismertek el. (Ifjúkorában Széchenyi István gróf sem restellt pár évig a Merveldt-dzsidások acélzöld
kurtkájában feszíteni.)
Ezt követően szerzőnk betekintést enged alkotói műhelyébe kutatásai tárgyát és alapvető forrásait részletezve. Legfontosabb könyves segítői most is az 1790-től évente megjelenő katonai sematizmusok, az óvatosan kezelendő (főleg korábbi) életrajzi-, alakulat- és kitüntetés-történeti szakirodalom voltak. Elsődleges levéltári forrásként a bécsi Kriegsarchivban őrzött mustrajegyzékek
(Musterlisten), állománytáblázatok (Standestabellen) valamint a nyugdíjazási könyvek újabb sorozata (Pensionsprotokolle jüngere Reihe) fáradságos feldolgozására volt szükség.
A szerző elöljáróban leszögezi, hogy a vizsgált személyek körét észszerűen csak az 1792–
1815 között valamely reguláris császári-királyi ulánusezrednél szolgált törzstisztekre korlátozza,
kizárva a kilépésükkor vagy nyugdíjazásukkor címzetes őrnagyként jegyzett kapitányokat, valamint a rövid ideig fennállt ulánus szabadcsapatok törzstisztjeit.
Az ulánus csapatnem kialakulásával, elterjedésével, szerepével és jelentőségével foglalkozó
fejezet összefoglalja az ezzel kapcsolatos legelemibb ismereteket. Kevesen tudják, hogy a ma egybehangzóan lengyel „találmánynak” vélt, és az első világháborúig bevetett ulánusok a XIv. század végén Litvániába menekült tatárok könnyűlovasságából, viszonylag zökkenőmentes asszimilációt követően váltak lengyel–litván talajon a legjellemzőbb lengyel csapatnem magjaivá, majd
meggyökerezve nemzeti jelképpé is. Polónia viharos újkori történelme és felosztásai természetszerűleg magukkal hozták ennek a jól alkalmazható lovas köteléknek többek között a császári-királyi hadseregbe való betagolását is. A szerző elmaradhatatlan adalékként ismerteti a legfontosabb
egyenruházati, felszerelési, fegyverzeti alapfogalmakat, s ennek kapcsán bizony számos hiányos1
Réfi Attila: A császári-királyi huszárság törzstiszti kara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk
korában (1792–1815). Budapest–Sárvár, 2014.
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ságunkra rájöhetünk. Az ulánusezredek szervezeti felépítésének és személyi állományának általános bemutatása révén a „mester” szintén igen nagy segítséget ad a később részletezett életrajzi adatok értelmezéséhez. Nem mellékesen átfogó képet kapunk az ulánusok addigi harctéri alkalmazásairól Európa akkori jelentős hadseregeiben – sokszor egymással szemben –, egészen a francia
háborúk korszakáig.
Réfi a csapatnem jelentőségét hangsúlyozva külön fejezetet szentel az ulánusok megjelenésének
és fejlődésének a császári-királyi hadseregben. A hagyományoknak és a birodalmi adottságoknak
megfelelően a legénységi állományt túlnyomórészt a felosztások eredményeként a volt lengyel Galícia
és Bukovina területéről toborozták. A tisztikar esetében nagyobb volt a szóródás, s bár érzékelhető a
„nagynémet” súly a tekintélyes cseh és lengyel elemek mellett, a lovassági csapatnemek közötti átjárhatóságnak is jelentős szerepe volt. Ezek a körülmények nem zárják ki a magyar, vagy „hungarus”
származású törzstisztek nem nagyarányú, mintegy tíz százalékos jól érzékelhető jelenlétét.
A korábbiakban általánosságban ismertetett szervezeti, vezényleti alapfogalmakat részletezve,
a szerző megadja az ulánusezredek alapítási éveit azok előzményeivel együtt, vagyis amikor a kezdeményeik még rövid életű szabadcsapatokként működtek. Megismerhetjük az átszervezések éveit,
a hadrendi számokat változásaikkal egyetemben, valamint az ezredtulajdonosok neveit. Tovább
tagolva a korábban már érintett témakört, újabb felszerelési, fegyverzeti és egyenruházati tudnivalók
kerülnek alapos magyarázatra, amelyekből számos mundértörténeti érdekességgel gazdagodhatunk.
A következő részben a francia háborúk immár megállapodott négy császári-királyi ulánusezredét szemléli a szerző, szervezetük és személyi állományuk tükrében, s most sem marad el az erre
az időszakra érvényes hadrendi változtatások átalakítások ismertetése, valamint az ezredtulajdonosok bemutatása. 3 Meg kell jegyezni, hogy a cs. kir., majd cs. és kir. ulánusezredek száma az első
világháborúig 11-re nőtt.
A lexikon felvezetéseként Réfi Attila lefekteti az életrajzi adatok szerkesztési alapelveit, s tájékoztat arról, milyen ismérvek szerint rajzolta meg az azonosított 84 ulánus törzstiszt pályáját.
A voltaképpeni lexikon szereplőinek identifikálásában a születési hely, a név, a szülők származási helye és a vallás is szerepet játszik, de a pályakezdés típusai, helye és ideje is megérnek pár
sort. A szerző ahol lehet, a szolgálati és a szolgálaton kívüli karrierívek általános elemzésével is
foglalkozik. Az alapadatok mellett többek között kitér a katonai pályafutás részletes ismertetésére,
a tanulmányokra, az előmenetelre, a kitüntetésekre (ideértve a nem katonai jellegű elismeréseket),
a családi állapotra. Noha Réfi Attila visszafogottságot ígér alanyai hadi pályájának méltatásában,
mégis sokszor elragadja a hév, s miközben lépésről-lépésre követhetjük szolgálati mérföldköveiket, röviden jelentős hőstetteik leírását is olvashatjuk. Az adatolás maximalizmusát jellemzi, hogy
a szerző a 165. sz. lábjegyzettől az 727. számúig terjedően alátámaszt bármilyen kis életrajzi vonatkozást. A mozgalmas pályákba olykor „becsúszott” egy-egy kényszerpihenő is hadifogság formájában, amelyből gyakran „becsületszóra” volt szabadulás. (E kifejezés magyarázata során fordul
elő egyetlen lábjegyzetszám-tévesztés: Chotek őrnagy esetében a 236. hivatkozás tévesen utal a
186.-ra, a másoknál többször is citált helyes 183. helyett.)
Réfi Attila ebben a munkájában nem szolgál származási és mobilitási statisztikai elemzésekkel,
hiszen amíg ezek a magyar gyökerű és többségű huszár törzstiszti kar esetében indokoltak voltak,
a nem jelentős magyar részarányt képviselő ulánus törzstisztek esetében e tekintetben mondhatni
érdektelenek. Ugyancsak hiányoznak a portrémellékletek, az ok valószínűleg a praktikumra törekvés, de az időhiány, valamint a szó szerinti és anyagi forrásszűke is lehetett.
A könyv végén a megszokott igényes és impozáns forrás- és irodalomjegyzéket lapozhatjuk át;
s ismételten a legnagyobb elismeréssel adózhatunk Réfi Attila újabb, nélkülözhetetlen adattárának.
Lenkefi Ferenc

2
Réfi Attila: Császári-királyi karabélyos és vértes törzstisztek a francia háborúk idején (1792–1815). Életrajzi lexikon I. kötet. A–H. Pápa, 2015. Bemutatására a II. kötet remélhetőleg mihamarabbi megjelenését
követően kerülhet sor.
3
A francia háborúk idején tulajdonosaik szerint az 1. Mészáros, majd Merveldt, a 2. Schwarzenberg, a 3.
Károly főherceg, a 4. (a mindenkori) Császár ulánusezred.
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CHRIS FLAHERTY

TURKISH UNIFORMS OF THE cRIMEAN wAR
(Partizan Press, 2014. 88 o. ISBN: 978-1-85818-687-0)

THE OTTOMAN IMPERIAL ARMY IN THE FIRST wORLD wAR
(Partizan Press, 2014. 109 o. ISBN: 978-1-85818-687-5)

Az ismertetés rendhagyó módon nem egy, hanem két kötetet mutat be, mert a témaválasztás
meglehetősen közel áll egymáshoz. A szerző, az ausztrál származású Christoper Flaherty foglalkozása szerint biztonságpolitikai szakértő, a Terrorism Research Center intézet munkatársa.
Szabadidejét az Ottomán Birodalomban használt egyenruhák kutatásának szenteli. 2009 óta publikál a témában, 2013-ban indította el saját honlapját, 1 melyet folyamatosan bővít újabb eredményeivel. A történelmi egyenruhák bemutatásánál igen fontos illusztrációkat maga készíti, jellegzetes stílusú színes rajzai jól kiegészítik a leírt szövegeket. 2015-ben a brit Partisan Press kiadásában
jelent meg első két önálló kötete, melyeket az alábbiakban szeretnék bemutatni.
A krími háború harcoló felei közül vitathatatlanul a török hadsereg számít a legelhanyagoltabbnak az egyenruha-történeti feldolgozások terén. Ez elsősorban az írott és a tárgyi források hiányára,
illetve feldolgozatlanságára vezethető vissza. Pedig a téma a magyar kutatók számára is érdekes
lehet, hiszen a szabadságharc több katonája szolgált az ottomán hadseregben, elég Bem Józsefre,
Kmetty Györgyre, vagy Guyon Richárdra gondolnunk. Az azonban kevéssé ismert, hogy egy honfitársunk jelentős forrásokkal járult hozzá a krími háború egyenruháinak tanulmányozásához.
A kolozsvári születésű Szathmáry Pap Károly, mint a világ első haditudósító fotósa, számos harctéri felvételt készített a harcok során, amelyek a brit Roger Fenton fényképeivel együtt értékes
információkat hordoznak a kor uniformisairól. Flaherty szöveges leírások, valamint a képzőművészeti alkotások alapján igyekszik rekonstruálni a korabeli török katonai viselteket. Utóbbi forráscsoportban feltétlenül meg kell említeni Vanson 2 francia tábornok Párizsban őrzött gyűjteményét,
aki maga is részt vett a krími háborúban.
A kötet tizenkét tematikus fejezetre van felosztva. Ezek közül a legbővebb az első, amely a császári haderő ruházatának általános bemutatását tartalmazza, hat alfejezetre tagolódik. A szerző
külön részt szentelt az egyéni felszereléseknek, a fejfedőknek, a zászlóknak, a török katonai kultúrában oly fontos szerepet játszó zenészeknek, a tábori csendőrségnek, valamint a rendfokozati
rendszernek, illetve a tiszti viseleteknek. Utóbbi téma azért is jelentős, mert az oszmán hadsereg pont a krími háború alatt tért át a hagyományos rangok rendszeréről az új rendfokozati rendszerre, amely már jobban igazodott az európai hadseregekéhez. A többi fejezet sorra veszi az egyes
csapatnemeket: a gyalogos és lovas vadászokat, a lövészzászlóaljakat, a lovasságot, a tüzérséget
és a műszaki alakulatokat. A hatodik fejezet tartalmazza a haditengerészet és a tengerészgyalogosok ruházatának leírását. Kevéssé ismert, hogy a krími háborúban részt vettek a két oszmán
vazallus állam, Tunézia és Egyiptom katonái is. Egyiptom korábbi uralkodója, Muhammad Ali
bő egy évtizeddel a konfliktus előtt még hadat viselt az oszmánok ellen, utóda I. Abbász azonban tizenötezer fős hadsereget és tíz hajóból álló flottát bocsátott I. Abdul-Medzsid szultán rendelkezésére. A szerző egy-egy külön fejezetet szentelt a két állam haderejének, csapatnemenként
mutatva be az egyenruhákat és a zászlókat. Mindkét esetben röviden ismerteti a hadseregek felépítését is. Flaherty nagy hangsúlyt helyezett a krími háború egy érdekes, bár jószerével ismeretlen
alakulatára: az Angol–Török Kontingensre, melyet 1855-ban állítottak fel Sir Robert John Hussey
vivian brit vezérőrnagy parancsnoksága alatt. A kontingenst az oszmán hadsereg katonáiból szervezték meg brit mintára, a vezényletet a Brit Kelet-Indiai Társaság hadseregének tisztjei látták el.
A nagy létszámú gyalogság mellett jórészt irregulárisokból álló lovassággal és tüzérséggel is ren1
2

http://www.ottoman-uniforms.com/ (A letöltés utolsó időpontja: 2016. május 11.)
Joseph-Emile vanson (1825–1900) francia tábornok.
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delkező egység a krími háború után is létezett még néhány évig. Ruházatukban és felszerelésükben keveredtek az angol és a török elemek, a rendfokozati jelzések megegyeztek a brit hadseregben használtakkal, a jelvényeken pedig viktória királynő névjele is megjelent. Az Angol–Török
Kontingens mellett ugyancsak érdekes színfoltnak számítottak a 11. fejezetben tárgyalt kozákezredek. Az első ezred szervezője Mehmet Sadik pasa, eredeti nevén Michał Czajkowski lengyel emigráns volt. Czajkowski a független Lengyelország újraélesztésén és a kozák Ukrajna megteremtésén
fáradozott, az alakulatot abban a reményben szervezte meg, hogy segítségére lesz céljai elérésében.
Később a két újabb ezred felállításával dandárrá fejlesztett kozákokat egy másik lengyel emigráns,
Władysław Stanisław Zamoyski 3 gróf parancsnoksága alá helyezték. A kötet utolsó, meglehetősen
szűkszavú fejezete az oszmán rendőrezredeket tárgyalja.
Chris Flaherty másik kötete a török hadsereg I. világháborús uniformisaival foglalkozik.
A centenárium miatt igen aktuális a témaválasztás, főként, hogy a nyugati szakirodalom nem túl
bőséges ezen a téren. Az Oszmán Birodalom egyenruhái az I. világháborúban címmel ugyan 2007ben török nyelven megjelent egy igen alapos és átfogó feldolgozás, 4 de sajnos ezt más nyelvre nem
fordították le. A magyar kutatók érdeklődésére is számot tarthat a kötet, hiszen számos osztrák–
magyar katona harcolt Törökországban, de viszonzásul a törökök is küldtek csapatokat Európába,
hogy támogassák a Monarchia háborús erőfeszítéseit.
A szerző az írott források és az archív fényképek mellett a fellelhető eredeti tárgyak tanulmányozására is gondot fordított. A török területen harcoló angol és ausztrál katonák előszeretettel vittek haza zsákmányolt felszerelési tárgyakat, illetve egyenruhákat, így a két ország múzeumi gyűjteményeiben is számos ilyen darab található.
A mű tizennégy nagy egységre oszlik, két fejezet van még kisebb egységekre tagolva. Az első
fejezet a szultáni udvarban szolgálatot teljesítőkkel foglalkozik, a második a török hadsereg tábori
egyenruháját mutatja be. Utóbbin belül hat további alfejezet ismereti a rendfokozati jelzéseket,
a ruhajelvényeket, a fejfedőket és a rohamsisakokat. A ruhajelvények jó részét a Monarchiában
készítették, minden bizonnyal ennek volt köszönhető, hogy a török haderő repülői is az osz trák–magyar légjárócsapat fegyvernemi jelvényét viselték. Ezeket követi a lovasság, valamint a
Széchényi Ödön által újjászervezett és vezetett tűzoltóság, bár sajnos a magyar szálról nem tesz
említést a szerző. Utóbbi legénységét – katonai alakulat lévén – bevetették a harctéren is. Az ötödik
fejezet a mozgósításkor kiosztott szükségruházatokról szól, a hatodik tárgyalja az 1916-ban bevezetett, főként a jelzésrendszer érintő változásokat. A következő, öt kisebb egységre bontott rész a
különleges feladatokat ellátó egységek ruházatát és felszereléseit ismerteti. Az európai hadszíntereken is alkalmazott, főleg kézigránátokkal operáló rohamcsapatok a török haderőben is megvoltak. E mellett az oszmánok külön alakulatokat szerveztek a magasabb parancsnokságok védelmére
is. Különösen érdekes a mesterlövészek bemutatása, ugyanis a török lövészeknél már ekkor megjelent – ha kezdetleges formában is – a személyi és a fegyverálca is. Az oszmán mesterlövészek nagy
veszteségeket okoztak a Gallipolinál harcoló brit és ANZAC csapatoknak. Számos tiszt esett áldozatul, köztük az 1. Ausztrál Hadosztály parancsnoka, Sir William Bridges vezérőrnagy, akit 1915.
május 15-én sebesített meg egy török mesterlövész. Bridges vezérőrnagy három nappal később, egy
kórházhajó fedélzetén halt bele a sérüléseibe. Ugyancsak ebben a fejezetben olvashatunk a tevés
alakulatokról, valamint az osztrák tisztek által felkészített sízászlóaljról, amely 1917-ben állt fel, és
a Kaukázusban vetették harcba. A következő három rész a különféle csapat-, illetve jelzőzászlókról
szól. A tizenegyedik fejezet az Oszmán vörös Félhold Társaság (a vöröskereszt helyi megfelelője)
szervezetét, illetve az ott viselt ruházatokat mutatja be, majd következik a hadsereg orvosi karának bemutatása. Az utolsó két rövid fejezet kiegészítő jellegű információkat tartalmaz a legénységi
állomány, valamint a tisztikar egyéni felszereléseire nézve.
Megjegyzendő, hogy az I. világháborús kötetben több tárgyfotó is helyet kapott, sajnos ezek
minősége többnyire nem üti meg azt a színvonalat, amit az olvasó egy könyvben (pláne szakkönyv-

3
Władysław Stanisław Zamoyski gróf (1803–1868). Eredetileg a Kongresszusi Lengyelország hadseregének parancsnoka, a novemberi felkelés után, 1831-ben emigrált.
4
Orses Tunca – Necmettin Ozcelik: I. Dunya Savasi’nda Turk askeri kiyafetleri (1914–1918). Isztambul,
2007.
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ben) elvárna. A felvételek életlenek, rosszul vannak megvilágítva, nehezen érthető, hogy a kötet
készítői miért pont ezen a nagyjából 15 fotón spóroltak.
A két kötetnek sajnos több közös hiányossága van a szerkesztés, valamint a jegyzetapparátus terén. A legzavaróbb az, hogy képaláírások többnyire nincsenek. Az ábrák (a kötetben Figure)
meg vannak számozva, az ábrákon belül pedig az egyes rajzok szintén saját tételszámokat kaptak.
A szerző a folyó szövegben utal egyes rajzokra az ábra- és a tételszám megjelölésével, mint (Figure
39:4). A fő probléma az, hogy a hivatkozott képanyag sokszor oldalakkal odébb található. Ennek a
szerkesztési módnak a legnagyobb hátulütője akkor jelentkezik, ha nem olvassuk a könyvet, hanem
csak az egyik ábrához tartozó feliratot szeretnénk meglelni.
A hivatkozások feltüntetésére is igen szerencsétlen módszert választottak a kötet alkotói,
ugyanis láb-, vagy végjegyzetek helyett a folyó szövegben helyezték el azokat zárójelbe téve.
A többször hivatkozott művek címét rövidítés helyett minden egyes alkalommal kiírják, ami nagyon
zavaró a könyv olvasása közben. A szerző ráadásul számos digitális forrást is felhasznált munkája
során, így bosszantóan sokszor találni a szövegben több sort elfoglaló internetes hivatkozásokat.
Mindkét kötet végén bibliográfia található, sajnos ezek összeállítása is meglehetősen gyengén
sikerült. A források egyszerűen ábécé-sorrendbe vannak szedve szerzők szerint, illetve ahol szerző
nem volt, ott cím alapján lettek besorolva. Ezen túlmenően egyáltalán nincsenek rendezve, vagy
csoportosítva, a könyvészeti és digitális források, adatbázisok, képzőművészeti alkotások mind
ugyanabban a listában szerepelnek. Sajnos több forrásmunka adatai hiányoznak.
A bemutatott két kötet saját témájában hiánypótló mű is lehetne, mivel viszonylag nehéz a korabeli török egyenruházatról hozzáférhető feldolgozást találni. Annál is inkább sajnálatos, hogy a
pusztán technikai jellegű hiányosságok ennyire rányomják a bélyegüket a művekre. Kicsivel több
munka, esetleg némi anyagi ráfordítás árán igazán jó színvonalú munkát lehetett volna létrehozni,
mivel a szerző a téma kevés szakértőjének egyike.
Bálint Ferenc
AXEL NIESTLÉ

gerMan u-boat losses during World War ii.
details of destruction
(Frontline Books, London, 2014. 305 o. ISBN: 978-1-84832-210-3)

A második világháború német tengeralattjáróinak – a nagy közérdeklődésre való tekintettel – kisebb könyvtárnyi szakirodalma van, azonban a témáról írt művek közül igen sokban sem
új, önálló kutatáson alapuló adatok, sem pedig innovatív, továbbgondolásra érdemes meglátások nincsenek. Axel Niestlé német tengeralattjáró-veszteségeket tárgyaló kötete még véletlenül
sem ezek közé a könyvek közé tartozik. A témával foglalkozó kutatók között nagy névnek számító szerző évtizedek óta kutatja tudományos igénnyel, mindkét oldal elsődleges forrásait felhasználva a második világháború német tengeralattjáró-veszteségeit, emellett leginkább a német
tengeralattjáró-típusok műszaki történetével foglalkozik, de publikált már a tárgyidőszak német–
japán tengerészeti kapcsolatairól is. Niestlé német tengeralattjáró-veszteségekről írt könyvének ez
a második, javított kiadása: a kiadvány első, régebb óta elfogyott és így beszerezhetetlen kiadása
1998-ban jelent meg a nagy presztízsű U. S. Naval Institute Pressnél. A második kiadás tizenhat
évnyi további kutatómunka eredményeként az elsőhöz képest jelentős mennyiségű további adatot,
korrekciót, pontosítást tartalmaz, többek között az első kiadáshoz képest hatvanöt tengeralattjáró
végső sorsa lett pontosan megállapítva, illetve korrigálva és a kötetbe egy 32 darab fekete-fehér
fotót tartalmazó melléklet is került.
Bevezetőjében a szerző bemutatja a téma historiográfiai előzményeit, megfogalmazza az okokat, illetve céljait, melyek a kötet megszületéséhez vezettek, valamint magyarázatokat nyújt az
olvasó számára a főszöveg használatához, melynek táblázataiban nagyon sok rövidítés szerepel.
A kötet első, rövid fejezete a tengeralattjáró-veszteségek megállapításának korabeli problematikáját vázolja fel mind német, mind pedig szövetséges szempontból. Ezzel kapcsolatban különö-
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sen nehéz volt a német haditengerészet helyzete, hiszen tengeralattjáróik távol, ellenséges vizeken
működtek, így azok zömének megsemmisüléséről nem rendelkeztek pontos, vagy akár csak körülbelüli információkkal sem. Ezért az elveszett tengeralattjáróik nagy része eltűntként volt nyilvántartva. Ha saját csatornáikon keresztül nem jutottak információhoz a veszteség dátumáról és okáról,
akkor kiegészítő forrásként néha a vöröskereszten keresztül jött hír a szerencsés kevesekről, akik
az elsüllyesztett tengeralattjárók személyzetéből hadifogságba estek, illetve néha a szövetséges
propaganda is jelentette egy-egy nevesített német egység elsüllyesztését (ennek ellenére a háború
végén a németek az elveszett tengeralattjáróiknak több mint 60 %-áról semmilyen információval
nem rendelkeztek). A szövetségesek ennél sokkal jobb helyzetben voltak, de a német tengeralattjárók elleni támadásaik eredményét sokszor ők sem tudták egyértelműen megállapítani (ezért vezettek be egy tízfokozatú skálát is a tengeralattjárók elleni támadások becsült eredményéről).
A második, szintén rövid fejezetben a szerző az 1935 és 1945 között megrendelt, legyártott és
szolgálatba állított német tengeralattjárókat sorolja fel táblázatban. Itt a hat oszlop közül az első a
megrendelt tengeralattjárók neveit tartalmazza (rendelési csoportokban), a második a típust, a harmadik a rendelés dátumát, a negyedik a gyári számokat és az ötödik a gyártót jelzi. Ez a fejezet listázza a külföldi eredetű, német szolgálatba állított tengeralattjárókat is – köztük a török rendelésre
Kielben épült, de a háború kitörése miatt lefoglalt UA-t, mely a brit bérletben hajózó magyar Kelet
gőzöst is elsüllyesztette az Atlanti-óceánon 1940. augusztus 19-én, illetve a zsákmányolt brit, holland, francia és olasz tengeralattjárókat. A könyv harmadik fejezete a leghosszabb és a legfontosabb a műben, mely több mint 150 oldalon keresztül típus alapján csoportosítva, oldalanként hat
oszlopra bontva listázza a német tengeralattjáró-veszteségeket. Ebben a fejezetben az oszlopok
közül az elsőben a tengeralattjáró neve, a másodikban szolgálatba állításának ideje, a harmadikban
a bázisáról való utolsó kifutásának ideje a megsemmisülése előtt, a negyedikben az utolsó bázisának neve, az ötödikben a veszteség bekövetkeztekor a tengeralattjáró-parancsnok neve és rendfokozata, míg a hatodikban a tengeralattjáró végső sorsának, elvesztésének tömör leírása szerepel,
sok rövidítéssel.
A harmadik fejezetet a négy részből álló függelék követi, ebből az első kronologikus sorrendben listázza a tengeralattjáró-veszteségeket, míg a második táblázatos formában, havi bontásban jelzi a tengeralattjáró-veszteségek okait. A harmadik és a negyedik függelék a háború végén
szolgálatban álló tengeralattjárók helyzetét, illetve a kikötőben magukat megadó, illetve elfoglalt tengeralattjárókat listázza. Ezt követi kilenc tengerészeti térkép azokról a térségekről, ahol
német tengeralattjárók működtek, rajtuk az elsüllyedt tengeralattjárók pozíciójának megjelölésével.
A térképeket a jegyzetek, majd a bibliográfia követi. A jegyzetek kivétel nélkül magyarázó jegyzetek, másfél oldalnyi a második fejezethez és tizennyolc oldalnyi a harmadik fejezethez, melyekben a bizonytalan sorsú, illetve korábban rosszul beazonosított és általa pontosított tengeralattjáró-veszteségekkel foglalkozik a szerző. A kiadványt gazdag névmutató zárja, melyben előbb
névsorrendben a tengeralattjáró-parancsnokok szerepelnek az általuk parancsnokolt tengeralattjáróval, majd ugyanúgy névsorrendben azok a szövetséges és tengelyerőkhöz tartozó tengerésztisztek
és pilóták neve került listázásra az érintett tengeralattjárók neveivel, akik német tengeralattjárók
elsüllyesztésében vettek részt (német és olasz tisztek esetében ezek természetesen tévedésből, baleset okán történt elsüllyesztések voltak). A névmutató harmadik részében a szövetséges és tengelyerők tengeralattjáró-elsüllyesztésben részt vevő hajóinak neve szerepel névsorrendben – velük
együtt az általuk elsüllyesztett tengeralattjárók is –, míg negyedik, utolsó részében a szövetséges
repülőszázadok kerültek listázásra számsorrendben, ha német tengeralattjárók elsüllyesztésében
vettek részt (természetesen az általuk elsüllyesztett tengeralattjárók itt is listázásra kerültek).
Ha nagyon szőrszálhasogató akarok lenni, akkor kritikai megjegyzésként két dolgot említenék a kiadvánnyal kapcsolatban. A kötet szövegállománya jó néhány elütést tartalmaz, melyet
egy ilyen hosszú ideig készült anyagban egy alapos, végső átolvasással ki lehetett volna javítani.
A másik kritikai megjegyzésem arra vonatkozik, hogy a jobb kereshetőség okán a névmutatóba
talán a német tengeralattjárók számsorrend szerinti listázása is bekerülhetett volna. Mivel a harmadik fejezetben típus és ezen belül gyártási blokkok alapján szerepelnek a német tengeralattjárók,
nem számsorrend alapján, ezért ha valaki egy konkrét német tengeralattjárót keres a száma alapján – és a típusát nem ismeri –, akkor ezt itt egy kicsit lassabban találja meg.
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Összességében elmondható, hogy Axel Niestlé műve alapkutatáson nyugvó kiadvány, a témát a
szerző előtt még soha senki sem járta körül ilyen alaposan, mindkét oldal elsődleges forrásait rendkívüli alapossággal, részleteiben feldolgozva. Ezért ez a mű mindenképpen nagyon fontos hozzájárulásként értékelendő a téma szakirodalmi bázisához, helye van mind a jelentősebb hadtörténeti
szakkönyvtárakban, mind a téma iránt érdeklődő szűkebb szakmánál és a nagyon „vájtfülű” olvasóknál. Mivel nem kifejezetten olvasmányos, gyakorlatilag száraz adathalmaz, ezért a hétköznapi
érdeklődők számára véleményem szerint Guðmundur Helgasonnak a közösségi internet hajnala –
1995 óta – szépen prosperáló, folyamatosan karbantartott és fejlesztett, rendkívül adatgazdag honlapja is elegendő (http://uboat.net/), melyen a legszükségesebb alapadatok megtalálhatóak, és szintén nagyon sokat merített Axel Niestlé művéből.
B. Stenge Csaba

HORTHy MIKLÓSNÉ

naPló 1944–45
(Szerk. és az előszót írta Bern Andrea. Libri Kiadó,[ Budapest,] 2015. 200 o. ISBN: 978-963-310-771-3)

Kulcsfontosságú kötetet tarthat kezében az olvasó, aki Horthy Miklósné 1944–45 között íródott, 2015 végén kiadott naplóját forgatja. A kormányzó felesége ugyanis e bő esztendő kivételével nem írt naplót, és eddig ennek létezéséről sem tudtunk. Horthy Miklósné 1944. november 6. és
1945. december 5. között vezette naplóját. A kézirat felfedezése Bern Andrea történész érdeme, aki
vállalta, hogy a jelenleg a kormányzó unokája, Horthy István Sharif tulajdonában lévő, Londonban
található hagyatékot rendezi és adatbázissá építi. A szerkesztő több anyag kiadatását is tervezi,
Sa sort Horthyné naplójával indította. A napló jelentősége vitathatatlan: eddig ismeretlen információkhoz juttat bennünket a család németországi tartózkodásáról. A könyv jelentősége nem csupán
ebben merül ki, igen fontos ugyanis, hogy Horthy Miklósné jelleméről is megtudhatunk sok mindent, melyeket később összerakva pontos kép tárul elénk a kormányzóné lelkületéről és arról, hogy
milyen kérdések foglalkoztatták leginkább.
Szerkezetileg a könyv remekül van felépítve: ahogy a szerkesztő írja is előszavában (melyet
Horthy István Sharif előszava megelőz), a laikus és a történész kollégákra egyaránt gondolni szeretett volna, így a jegyzeteket a könyv végén helyezte el. A naplóbejegyzéseket időrendi sorrendben, eredeti helyesírással közli, és érdekességképpen gyakran beszúrt egy-egy fotót a bejegyzések
közé, többször használva magáról a kézírásról készült fotográfiákat. A képek a megfelelő helyeken vannak elhelyezve, nem zavarják az olvasót. A lábjegyzetek körültekintőek, már-már túl sok
információt is tartalmaznak, ám a szerkesztő célja érthető: megjegyzéseivel a megértést szerette
volna elősegíteni. Kitűnő ötlet a kötet végén található névjegyzék, amely ábécé-sorrendben tartalmaz minden, Horthyné által a naplóban említett nevet, hivatkozással együtt. A könyvet Zeidler
Miklós részletes utószava zárja, amely sok mindent megmagyaráz, ami esetleg eddig nem volt
világos az olvasó számára és elemzi a kötet jelentőségét is. Sajnos, azonban az utolsó bekezdésében benne felejtődött egy komoly elírás, ugyanis a könyvről Horthy Istvánné naplójaként beszél,
Horthy Miklósné naplója helyett.
A kormányzóné nem írt minden nap feljegyzést, többnyire 4-5 naponta születtek a naplójegyezetek. Érdekesség, hogy 1945. május 4-étől kezdve a napló levéllé változik, innentől ugyanis
a feleség amerikai vizsgálatra távozott férjéhez írja sorait, amelyre külön fel is hívja a figyelmet:
„Mától kezdve naplómat levél formájában hozzád intézem, drága Mindenem, ha a jó Isten megsegít, és még egyszer összekerülünk, megtudod, hogy éltünk, éreztünk és szenvedtünk, mialatt távol
voltunk egymástól” (84. o.). Az egyes bejegyzések többnyire tömörek, lényegre törőek, stílusuk
érthető, olvasmányos.
Ami a tartalmi részt illeti, egyértelmű számunkra, hogy Horthy Miklósné elsősorban mint
aggódó feleség, anya és nagymama jelenik meg előttünk. Nem bocsátkozik semmiféle politikai
elemzésbe, csupán egy-egy elhintett mondata van például Roosevelt elnökről vagy épp Mussoliniről.
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A kötet szerkesztője szerint ez egyfajta tudatos hallgatás, és a szerző szándékosan nem megy bele
semmiféle olyan politikai témába, amelynek tárgyalása esetleg később árthat családjának. Érdemes
azonban elgondolkodni azon, hogy tulajdonképpen mi volt a célja Purgly Magdolnának ezzel
a naplóval, valóban tudatosan nem írt politikáról? Tudnunk kell róla, hogy rendkívül érzelmes
ember volt, és szociális érzékenységéről igen sokszor tett tanúbizonyságot. Naplóját azért kezdte el
írni 1944-ben, mert ahogyan maga is jelzi, a németországi lét igen unalmasan telt, és fiáért, családjukért, barátaikért és a hazáért való aggódás felemésztette. A naplóírás ilyen válságos időkben egyfajta mentsvár lehet, amely megkönnyebbülést ad az embernek. Minden bizonnyal Horthynénak is
ez volt a célja, nem feltétlen gondolt arra akkor, hogy ezeket a füzeteket egyszer az utókor történésze megtalálja, majd kiadatja, és értékes forrás válik belőle. Épp ezért egyáltalán nem biztos, hogy
a politikai témákról való hallgatása tudatos volt. Elképzelhető, hogy egyszerűen fel sem merült
benne, hogy ilyen témákat érintsen, hisz’ egy naplót az ember elsősorban magának ír. Amikor
mégis említ egy-egy komolyabb gondolatot, többnyire azok is családjával, férjével vagy gyermekeivel kapcsolatos érzelmi megnyilvánulásaihoz köthetők, például amikor István fia rejtélyes repülőgép katasztrófájával kapcsolatban megjegyzi, hogy „Mennyit gyönyörködtem ennek a gyermekemnek a testi, szellemi fejlődésében, s milyen szilárdan élt bennem a meggyőződés, hogy még nagyon
nagy hasznára fog válni országának. Aztán egy zuhanás – biztosan bűnös kezek merénylete, megrongálása a gépnek. Mióta tapasztaltam, hogy hadseregünk mennyire meg volt rontva hazaáruló,
hazafiatlan, nyilas emberektől, biztos vagyok benne – és ennek a szép, tehetséges életnek, a mi és
a haza reménységének vége volt” (39. o.).
Érdemes arról is szót ejteni, hogy vajon nem túlzás-e, hogy a naplóíró gyakran használja ottlétükre a fogság, de még olykor a fogolytábor vagy éppen nyomortanya kifejezést is. Igen, valóban
száműzetésben éltek Németországban, ellenőrzés alatt, ám magukkal vihették Budapestről legszükségesebb holmijukat, Horthy Miklós az inasát, felesége és menye pedig két szobalányt és a kis
István nevelőnőjét is. Főztek rájuk, noha a háború végén már igen csekély mennyiségű ételt kaptak, és a fűtés is problematikus volt, de nem éheztek, és volt fedél a fejük felett. Néha meg is említi
a szerző, hogy véleménye szerint a magyarok többségének náluk sokkal rosszabb körülményekkel kellett szembenézniük azokban a hónapokban. Természetesen a németországi körülmények
meg sem közelítették azt az életszínvonalat, amelyet a család a Budai várban megszokott, ám talán
fogolytáborról beszélni kissé túlzóan hat. Mindezek ellenére magát a jólét hiányát Horthyné abszolút nem tragikusan fogta fel: „Egész biztos hasznunkra válik ez a megszorítás, lemondás a jólétről,
gondtalanságról...” (103. o.).
Mivel véleményem szerint – vagy mondhatnám úgy is, hogy számomra – a napló jelentősége
leginkább abban rejlik, hogy Horthy Miklósné jelleme kitűnően kirajzolódik előttünk, ezért elengedhetetlennek tartom megemlíteni, hogy a hazaszeretet többször megjelenik soraiban, illetve,
hogy ez az asszony rendkívül odaadóan szerette férjét és családját, még menyéről is rendkívül szépen, szeretettel beszél. Előfordul, hogy elmélázik azon, hogy vajon miért ezt a sorsot szánta nekik
az élet, hisz’ mindig igyekeztek mindent megtenni hazájukért, példásan, szeretetben élni – vagy
talán pont ez volt a gond? – teszi fel a kérdést az alábbi sorokban: „Azt hiszem, mindketten mindig híven teljesítettük kötelességünket, iparkodtam segíteni férjemnek, nehéz hivatásában, becsülettel megálltam helyem, mint feleség és anya, vagy azért kellett fizetni, mert házaséletünk olyan
boldog, olyan harmonikus és megértő volt? Nem tudom.” (40. o.) Kétségtelen, hogy a Horthyné
életével foglalkozó kutatások sok új információval gazdagodtak a naplónak köszönhetően, hisz’ a
kormányzóné ugyan csak rövid ideig írta naplóját, ám általános jellemvonásai híven tükröződnek
benne.
Horthy Miklósné naplójáról elmondhatjuk, hogy nem csak egy remek és érdekes olvasmány, de
egy rendkívül fontos forrás is a korszakot kutató történészek számára. A bejegyzések alapvetően
érzelmi alapokon nyugszanak, áthatja őket a végtelen aggódás, a haza és a család iránt érzett szeretet. Nem csak egy kiemelkedő forrás a németországi tartózkodás mindennapjairól (hiszen például
Horthy Miklós emlékirataiban ezekről a mindennapi dolgokról vajmi keveset írt!), hanem tulajdonképpen egy jellemrajz is egyben a kormányzónéról.
Bárány-Szilfai Alida

626

