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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 ábrák-
kal, diagramokkal segítette az általa közölt információk hatékonyabb megértését. A munka végén 
mellékletként (193–222. o.) közli a tárgyalt képi ábrázolásokat, metszeteket, kártyalapokat, lelő-
helyüket 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 kora-
beli dokumentumok fakszimile példányai – fontos kiemelni, hogy a szerző minden esetben megje-
lölte az olvasó számára azt a részt, ahol Bethlen Gábor előkerült rajtuk, ami megkönnyíti a tájéko-
zódást 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 emle-
getett 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 kiszivá-
rogtatóiról és családi összeköttetéseikről tett említések (103. o.), hiszen ezzel a kérdéskörrel mind-
eddig nem sokat foglalkozott a történésztársadalom. Szerintem az egyik legizgalmasabb, ugyan-
akkor legproblematikusabb, legszubjektívebb eleme a korabeli híráramlásnak. Varsányi Krisztina 
munkájában kitér egy bizonyos békeszerződés szövegére (123. o.) is, amit azonban – érthető okok-
ból, 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 békeszerző-
dések 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 emlí-
tett propaganda szempontjából is.

varsányi Krisztina könyvéről összességében megállapítható, hogy a magyarországi történet-
írásban Bethlen Gábor kapcsán mindeddig nem kutatott témához nyúlt, ezzel utat mutatva más, 
hasonló jellegű kutatások számára, mint például a többi erdélyi fejedelem külpolitikája sajtóvissz-
hangjának 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, forrás-
központú hadtörténeti szintézise. Az igényes, gazdag képanyaggal ellátott, keményborítású kötetet 
Huszár Gábor szentgotthárdi polgármester többnyelvű köszöntője, Tóth Ferenc tudományos tanács-
adó (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 sze-
relmének és halálának Rainer Maria Rilke fordításában közreadott legendája, egy, a csata emléke-
zetét 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. augusz-
tus 1.) című munkája.1 Perjés közlése a Vasi Szemle 1964. évi 3. számának hasábjain írt tanulmá-
nyának 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 hadá-
szati előzményeit, valamint a korszak katonai taktikáit, a korabeli lovasság és gyalogság, vala-
mint a bataillon-rendszer jellegzetességeit ismertetette a szerző. (Az 1663–1664. évi magyaror-
szági hadjárat megítélését és Zrínyi-Újvár jelentőségét is alapvetően új megvilágításba helyezte az 
1661-ben megszületett Opinio Dominorum Consiliariorum Hungarorum című katonai előterjesz-
tés. Montecuccoli Zrínyi-Újvár feladására vonatkozó magatartásához pedig a magyarországi had-
színtér 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 sike-
rekkel ért véget, császári katonaság vonult be Kővár, Székelyhíd, Szamosújvár és Bethlen erőssé-
gébe, valamint Kolozsvárra). 

Sudár Balázs (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történelemtudományi Intézet) 
Török források Zrínyi-Újvár bevételéről című közlésében az 1663–1664. évi magyarországi hadjá-
rat kulcsfontosságú erősségének, a Stájerországot védelmező és a török kézen levő Kanizsát veszé-
lyeztető 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 törté-
nelem 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 tanul-
mányok. 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 óri-
ástérképén című tanulmánya, amelyben a szentgotthárdi csata három képi forrásának, így Gualdo 
Priorato I. Lipót császár életéről szóló művének, a csatát láttató metszetének, Henrik Ottendorf réz-
karcának és egy ismeretlen olasz mester akvarell-munkájának szisztematikus elemzése.6 A vizs-
gált 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 megren-
dezett „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 hadi-
mustra 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 pon-
tos definiálása) nyitott maradt. Pálffy összegző írásában nagy alapossággal tekinti át a rendel-
kezésre 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 hadi-
mustrán 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 olvas-
ható. 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 megfor-
duló francia önkénteseknek.

A kötet kapcsán egyetlen súlyos kritikai észrevételt kell tennünk: a közölt tanulmányok jegy-
zetelésében 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 Honismere-
ti 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 lábjegyzetek-
ben sem oldhatóak fel a hivatkozott munkák rövidítései.

Tóth Ferenc a következő mondatokkal jellemezte röviden a könyv előszavában a széles alapo-
kon 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 alkalmá-
ból rendezett, 2016. évi nemzetközi történészkonferencia (Szentgotthárd–vasvár) további, kiadat-
lan 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 archontológiájának1 ismerteté-
sekor reményemet fejeztem ki, hogy ígéretének megfelelően, heroikus vállalkozásának folytatása-
ként várhatjuk a lovas fegyvernem karabélyos és vértes csapatneme törzstisztjeinek felsorakozta-
tását 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 jelen-
tőségét, 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 forrá-
sait részletezve. Legfontosabb könyves segítői most is az 1790-től évente megjelenő katonai sema-
tizmusok, az óvatosan kezelendő (főleg korábbi) életrajzi-, alakulat- és kitüntetés-történeti szak-
irodalom voltak. Elsődleges levéltári forrásként a bécsi Kriegsarchivban őrzött mustrajegyzékek 
(Musterlisten), állománytáblázatok (Standestabellen) valamint a nyugdíjazási könyvek újabb soro-
zata (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, vala-
mint 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 egy-
behangzóan lengyel „találmánynak” vélt, és az első világháborúig bevetett ulánusok a XIv. szá-
zad végén Litvániába menekült tatárok könnyűlovasságából, viszonylag zökkenőmentes asszimi-
lációt követően váltak lengyel–litván talajon a legjellemzőbb lengyel csapatnem magjaivá, majd 
meggyökerezve nemzeti jelképpé is. Polónia viharos újkori történelme és felosztásai természetsze-
rűleg magukkal hozták ennek a jól alkalmazható lovas köteléknek többek között a császári-kirá-
lyi hadseregbe való betagolását is. A szerző elmaradhatatlan adalékként ismerteti a legfontosabb 
egyenruházati, felszerelési, fegyverzeti alapfogalmakat, s ennek kapcsán bizony számos hiányos-

1 Réfi Attila: A császári-királyi huszárság törzstiszti kara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk 
korában (1792–1815). Budapest–Sárvár, 2014. 


