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A kötet sajnos teljes mértékben nélkülözi az illusztrációkat és hiányoznak a személy- és hely-
névmutatók is. Ezekkel, valamint egy kicsit gondosabb szerkesztői munkával, a lábjegyzetek, hi-
vatkozások formai egységesítésével színvonalasabbá, jobban használhatóvá lehetett volna tenni a 
kötetet. Mindezek ellenére azonban elmondható, hogy a benne szereplő tanulmányok hasznosan 
járulnak hozzá 1848–49 történetének alaposabb megismeréséhez, és végre azok tevékenységéről is 
olvasható egy-egy alaposabb összefoglaló, akik „csak a második vonalban” működtették a szabad-
ságharc hadseregét.

Solymosi József
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A Balkán-félsziget történetét – amely a középkortól kezdve elválaszthatatlanul összefonódott 
hazánkéval – feldolgozó művek napjainkra már önálló könyvtárat is megtölthetnének. A XIX. 
század utolsó harmadában lezajlott, a korábbi balkáni erőviszonyokat alapjaiban megváltoztató és 
az Oszmán Birodalom sorsát több évtizedre meghatározó eseményekről, mint például Bosznia–
Hercegovina 1878-ban bekövetkezett osztrák–magyar okkupációjáról több színvonalas feldolgozás 
született magyar és idegen nyelven, azonban a korszak több fontos történése és összefüggése alig 
került a történészek homlokterébe. Az 1879 szeptemberében az Osztrák–Magyar Monarchia csapa-
tai által részben megszállt és harminc éven át, 1908 októberéig az oszmánokkal közösen irányított 
Novipazari Szandzsák történetéről, a császári és királyi csapatok jelenlétéről és tevékenységéről 
részletes, tudományos igényű összefoglaló munka mindezidáig nem született.

Tamara Scheer neve sokak számára ismerősen cseng, a fiatal osztrák történész hölgy a Ludwig
Boltzmann Történeti Társadalomtudományok Intézet ösztöndíjasa, a Bécsi Egyetem lektora, aki-
nek a Peter Lang kiadó sorozatában már 2009-ben is megjelent egy, az osztrák–magyar első világ-
háborús katonai közigazgatások történetét összefoglaló kötete.

Mostani művének megírásához felhasználta a bécsi, a budapesti és a boszniai levéltárak anya-
gait, a korabeli német nyelven kiadott újságokat, továbbá a témára vonatkozó német, angol, szerb, 
magyar és olasz nyelvű szakirodalmat.

A bevezetésben köszönetet mond azoknak, akik segítették munkáját, majd röviden összefoglal-
ja a Szandzsáknak mint európai és balkáni régió politikai és átpolitizált történetét 1870-től egészen 
a mai napig. Felsorolja az általa felhasznált legfontosabbnak tartott forrásokat, továbbá kitér a kö-
tetben előforduló földrajzi és etnikai nevek használatának problematikájára.

Az első fejezet azt járja körül, hogy a Szandzsák mit jelentett a balkáni régióban meghatározó 
szerepet játszó európai államok politikájában és milyen nemzetközi szerződések születtek vele kap-
csolatban. Elsőként a gróf Andrássy Gyula közös külügyminiszter neve által fémjelzett osztrák–
magyar külpolitikát követi nyomon az 1870-es években, bemutatja Ausztria–Magyarország külpo-
litikai irányultságának, érdekeinek alakulását ebben az időszakban. Megismerhetjük az 1877–78-as 
orosz–török háborút végleg lezáró berlini kongresszuson, az európai nagyhatalmak és Törökország 
képviselői által 1878. július 13-án aláírt szerződés főbb határozatait, melyek közül a 25. cikkely fel-
hatalmazta az Osztrák–Magyar Monarchiát a Szerbia, Montenegró és Bosznia–Hercegovina közé 
beékelődött, stratégiai fontosságú Novipazari Szandzsák megszállására és ott katonaság állomá-
soztatására. A mű írója megismerteti az olvasóval az 1879. április 21-én a Porta és a Monarchia 
között Konstantinápolyban megkötött szerződés főbb pontjait, melyek értelmében az osztrák–ma-
gyar katonaság bevonulása után a közigazgatás, az igazságszolgáltatás és az adóbeszedés továbbra 
is török kézen maradt. Részleteket tudhatunk meg az 1879. július végétől szeptember végéig az 
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osztrák–magyar és a török vezérkar képviselői között Szarajevóban folytatott, a bevonulás részle-
teit tisztázó megbeszélésekről, illetve a Szandzsákba való bevonulás érdekében a dunai birodalom 
részéről tett katonai előkészületekről.

A szerző rávilágít arra, hogy a Szandzsákban való katonai és politikai jelenlét milyen belpoli-
tikai vitákat generált a Monarchia osztrák és magyar felében. (A bevonulás politikai célja többek 
között az volt, hogy biztosítsák a tartományban a dunai birodalom befolyását, a Szalonikibe vezető 
közlekedési és kereskedelmi útvonalat, megakadályozzák egy Montenegró és Szerbia egyesülé-
sével létrejövő nagy délszláv állam kialakulását, egy, a cári Oroszország elleni háború esetére a 
Monarchia stratégiai előnyöket bírjon, továbbá kedvezőbb hadászati-védelmi helyzetet alakítsanak 
ki a két okkupált tartomány, Bosznia és Hercegovina számára.)

Betekintést nyerünk a Szandzsákban szolgáló, jórészt a történelmi Magyarországról kiegészült 
császári és királyi alakulatok muszlim lakossághoz és a Törökországhoz való viszonyába. Scheer 
körüljárja az osztrák–magyar megszállás alatt lévő, a Novipazari Szandzsák nyugati részén létre-
hozott ún. Plevljei Szandzsákban az albán kérdés lényegét, megismerhetjük a megszállók szom-
szédos Szerbiához, Montenegróhoz valamint az ortodox vallású lakossághoz fűződő viszonyát is. 
Felvillantja, milyen kép alakult ki a Szandzsákról az osztrák–magyar és a nemzetközi sajtóban.

A második nagy témaegység először a Monarchia katonai előkészületeit és az 1879. szeptember 
elején a Szandzsákba történt bevonulást mutatja be. A Wilhelm Württemberg herceg, táborszer-
nagy által irányított megszállásban egy 5000 fős hadosztály (soraiban több magyar kiegészítésű 
császári és királyi alakulat, pl. a kaposvári 44. gyalogezred, a szabadkai 4. huszárezred részei, 
az otočaci 31. tábori vadászzászlóalj) vett részt, melyek a stratégiailag fontos Priboj, Prijepolje és 
Plevlje városokban állomásoztak.

Belepillanthatunk továbbá a Plevljei Szandzsákban működő osztrák–magyar vezető szervek, 
így pl. a plevljei dandárparancsnokság munkájába. Ismereteket szerezhetünk a legfelsőbb kato-
nai parancsnokság és a melléje beosztott civil biztosok személyi politikájáról, a civil biztosság 
és a konzulátus mindennapi tevékenységéről. Részleteket tudhatunk meg a garnizonok (Plevlje, 
Prijepolje, Priboj) élén álló katonai állomásparancsnokságok igazgatási és hírszerző feladatairól, a 
lakosság – akár kulturális misszióként is értelmezhető – orvosi ellátásának megszervezéséről.

A harmadik nagy fejezet a berlini szerződéssel megszerzett mandátum és a politikai érdekek 
gyakorlatba történő átültetéséről szól. A szerző bemutatja az osztrák–magyar szervek együttmű-
ködését a Szandzsákban párhuzamosan létező oszmán közigazgatáséval, a császári és királyi ka-
tonaságnak a nyugalom és a rend biztosítása érdekében tett intézkedéseit a tartományban. Kitér a 
katonai és a kereskedelmi közlekedési infrastruktúra osztrák–magyar részről történő berendezésé-
re, kialakítására és fenntartására, szól a Monarchia gazdasági érdekeinek és a kultúrpolitikájának 
keresztülvitele érdekében tett intézkedésekről.

A negyedik nagy témaegység az osztrák–magyar kolónia mindennapjairól szól. Megismerhetjük 
a Plevljei Szandzsákban élő, egy-egy időszakban átlagosan 2–3000 fős császári és királyi katonai 
kolónia összetételét, a magasabb társadalmi rétegekhez tartozók (elsősorban a tisztek és feleségeik) 
életkörülményeit. Scheer bemutatja az osztrák–magyar jelenlét hatását a helybéli lakosok minden-
napi életre, a k.u.k. katonaság összetűzéseit, súrlódásait a szintén jelenlévő török lakossággal és 
hatóságokkal.

Az utolsó fejezet az osztrák–magyar csapatoknak a Plevljei Szandzsákból 1908 októberében 
történt kivonulását, a Monarchia jelenlétének politikai és gazdasági, kulturális jelentőségét boncol-
gatja. A mű írója összefoglalja a Bosznia–Hercegovina annexiója nyomán 1908–1909-ben kialakult 
nemzetközi politikai válság és az Ifjútörök Forradalom, valamint a kivonulás összefüggéseit, meg-
vonja a harminc éves jelenlét mérlegét, feltárva annak politikai és katonai jelentőségét, szélesebb 
összefüggéseit Ausztria-Magyarország számára.

A kötet végén található függelékben a Monarchia által a Szandzsákba küldött és ott meghatá-
rozó szerepet játszott katonai és civil személyiségek rövid életrajzait tanulmányozhatjuk. A művet 
gazdag forrás- és irodalomjegyzék, továbbá korabeli térképek, fényképek és karikatúrák egészítik 
ki és járulnak hozzá a leírtak jobb megértéséhez.

A téma összes vonatkozását alaposan körüljáró, elsősorban a szakmai közönségnek íródott 
könyvet bátran ajánlhatom az Osztrák–Magyar Monarchia valamint a Balkán XIX. és XX. századi 
történetét kutató történész kollégák figyelmébe, s remélhetőleg számos, a korszak eseményei iránt
elkötelezetten érdeklődést tanúsító olvasók kezébe is eljut majd.
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