
nyai. Egy ilyen monográfia létrehozásához el
engedhetetlen a török levéltárakban való to
vábbi intenzív búvárkodás, ahonnan még sok 
új információ remélhető. 

Ugyanakkor meglepődve, jólesően fedez
tem fel Seres könyvének olvasásakor, hogy 
milyen sokan vannak, akik önzetlenül, időt és 
fáradságot nem kímélve, minden hivatalos 
megbízás nélkül is foglalkoznak a két nép kö
zös múltjával, a kiemelkedő személyekhez 
kapcsolódó emlékek ápolásával. És miután a 
másik oldalon is hasonló hozzáállást találtak, 
így a közös munka eredményeként áll most az 
új Thököly-emlékmü. A Seres munkája végén 
található könyvjegyzék mutatja, hogy a Ma
gyar-Török Baráti Társaság tevékenysége ré

vén már számos könyv látott napvilágot, több 
török szerző művét fordították le magyarra, 
tudományos konferenciák anyaga került k i 
adásra a két nyelven, és még sorolhatnánk az 
eredményeket. Ugyanakkor fáj az ember szí
ve, hogy ennek a sok önzetlen, áldozatkész 
embernek a fáradozásáról, produktumáról még 
az érintett szakterületen dolgozók is nagyon 
keveset tudnak, a közvélemény pedig még 
annál is kevesebbet. Pedig ezek az emberek 
megérdemelnék, hogy a sajtó, rádió és televí
zió rendszeresen ismertesse, és a közvéle
ménynek bemutassa munkájukat, tevékenysé
güket és eredményeiket. 

Bánkúti Imre 

MICHEL DEPEYRE 

T A C T I Q U E S E T S T R A T E G I E S N A V A L E S D E L A F R A N C E E T 
D U R O Y A U M E - U N I D E 1690 A 1815 

(Bibliotheque Stratégiqite, Ed. Economica, Paris, 1998.) 

Az európai katonai gondolkodás történe
tének egyik legérdekesebb fejezete a haditen
gerészeti taktikai és stratégiai elméletek kora 
újkori szakasza. Ekkor alakulnak ki a különfé
le haditengerészeti elméleti rendszerek, ame
lyek két legfontosabb csoportját a francia és 
az angol iskola alkotta. Michel Depeyre dok
tori disszertációjában, majd arra épülő köny
vében e két fontos gyakorlati és elméleti irány
zat bemutatására vállalkozott, és igazi hiány
pótló munkával lepte meg a hajózás és a ten
geri hadászat és harcászat iránt fogékony kö
zönséget. 

Az általa vizsgált korszakot más néven a 
„második százéves háborúnak" is nevezi a 
nyugat-európai történetírás, hiszen az Augs-
burgi Liga háborújától kezdve a X V I I I . szá
zadi dinasztikus és gyarmati háborúkon át 
egészen a francia forradalmi és napóleoni há
borúkig az angol-francia ellentét vált a hábo
rús konfliktusok egyik legállandóbb elemévé. 
A haditengerészet mindkét állam hadviselé
sében fontos szerepet játszott, mivel a had
műveletek gyakran a kontinentális európai had
színtértől távoli területeken, illetve a tenge

reken zajlottak. Másrészt pedig a haditen
gerészet a korabeli hadviselés legfejlettebb, és 
kétségkívül legköltségesebb válfaja volt, ezért 
gyakran az államok hadi potenciálja abszolút 
fokmérőjének is tekintették. Mindezeket fi
gyelembe véve a Michel Depeyre könyvében 
összegyűjtött gazdag ismeretanyagot semmi
képpen sem tekinthetjük egy szűk, speciális 
szakterületet átfogó munkának, hanem két 
nagy európai nemzet katonai csúcstechno-
lógájának elméleti alapjait bemutató műnek. 

A szerző a bevezetésben a franciákra oly 
jellemző kartéziánus alapossággal vázolja fel 
a mű témáját, megnevezve a kutatott korszak 
legfontosabb forrásait és természetesen kitér 
kutatásai módszertani alapjaira is. Ugyanitt 
meghatározza a téma legfontosabb alapfo
galmait, különös tekintettel a taktika és az ak
kor még nem, vagy csak inkább a gyakorlat 
szintjén létező stratégia fogalmaira. Szintén 
nagy jelentőséget tulajdonít az emberi ténye
zőnek, és részletesen bemutatja a haditengeré
szet személyi állományának toborzási és k i 
képzési jellegzetességeit a vizsgált terüle
teken. 



A következő, Prológusnak nevezett rész
ben munkája elméleti alapvetéseinek tisztázá
sát a haditengerészet anyagi tényezőinek be
mutatásával folytatja. Részletesen kitér a kü
lönféle hajótípusok bemutatására a gályáktól a 
sorhajók megjelenésén keresztül a fregattokig, 
hangsúlyozva a két ország hajóépítési szoká
sait. Bemutatja, hogy hogyan hatottak egy
másra a különféle angol és francia újítások és 
találmányok, melyekkel a hadihajók sebessé
gét, védelmét és biztonságát növelni lehetett. 
Ezt követően a fegyverzet fejlődését és annak 
taktikai hatását veszi górcső alá. Elsősorban a 
tüzérség szerepét vizsgálva kiemeli, hogy míg 
a franciák az ellenséges hajók árbocaira cé
loztak, az angolok elsősorban a hajótest ron
csolására törekedtek. A hajózás igazi mester
sége természetesen a vitorlázásban rejlett. A 
szél segítségével különböző, előnyös harcvo
nalak kialakítása, az ellenséges harcrend fel
bontása és szétzilálása haditengerészeti takti
ka legalapvetőbb elemét képviselte, amelynek 
elméleti síkra fektetése mindkét országban 
megtörtént a vizsgált időszak során. 

A következő fejezetekben a szerző sorra 
veszi a haditengerészeti taktikai és stratégiai 
gondolkodók jelentősebb müveit, és azok alap
ján próbálja felvázolni a fejlődési irányokat. 
Meghökkentő módon az első ilyen gondolko
dók nem katonaemberek, hanem tudós jezsui
ták voltak, mint például Paul Hoste atya, aki 
matematikai indíttatású müvével valóságos 
iskolát alapított a XVI I . század végén. Köve
tői és a haditengerészeti taktikai gondolkodás 
valódi kifejlesztői már a felvilágosodás szá
zadának emberei voltak. Mint ismeretes, XV. 
Lajos és különösen X V I . Lajos nagyon jelen
tős fejlesztéseket hajtott végre a haditen
gerészet területén. Michel Depeyre könyve 
bemutatja azt is, hogy a gyakorlati munka 
mögött milyen fontos szellemi műhelyek áll
tak. Ma már szinte senki sem ismeri Bigot de 
Morogues, Bourdé de Villehuet vagy du Pa
villon lovag nevét. Munkáik nélkül azonban 
nehezen képzelhető el a X V I I I . század máso
dik felében tapasztalható francia haditengeré
szeti fellendülés, amely az államkincstár óriá
si összegeit emésztette fel. Depeyre a for
radalom előtti évtizedekre helyezi a tengeri 
hadviselés megújulásának hőskorát. Verdun 
de La Crenne, Grenier vicomte és Amblimont 
márki nevéhez fűződik az úgynevezett „új 
taktikai" irányzat megjelenése, amely a geo
metriai pontosságot igyekezett az egyéb nehe

zen előre látható tényezőkkel (szél, sebesség, 
időjárási viszonyok) kombinálni. Nagy jelen
tőséget tulajdonítottak a hajók egymás közötti 
jelzésrendszerének fejlesztésének is, amely 
különösen ködben és éjszaka jelentett nagy 
gondot. 

A francia elméleti gondolkodás fejlődésé
vel párhuzamosan az „angol iskola" első sor
ban gyakorlati vonatkozású taktikai müveket 
hozott létre, amelyek főként az angol haditen
gerészeti képzés empirikus jellegét hangsú
lyozták ki . A leggyakrabban „Fighting In
structions" és „Signals Books" néven megje
lent munkák hosszú sora után, a skót John 
Clerk of Eldin munkássága révén, a franciás 
elméleti iskola is gyökeret vert a szigetor
szágban. Az említett francia szerzők müvei
nek angol fordításai után az ő nevéhez fűző
dik az első angol haditengerészeti taktika 
elkészítése. A nagy lépésekben fejlődő hadi
tengerészeti taktikai iskolák lendületét a fran
cia forradalom eseményei törték meg. Ezt kö
vetően Michel Depeyre a francia forradalmi 
és napóleoni háborúk hatását elemzi a hadi
tengerészeti gondolkodás forrásain keresztül. 
Az események felgyorsulásával a tettek ideje 
érkezett el, amely nem kimondottan kedvezett 
az elméleti munkáknak. Mindehhez hozzájá
rult a forradalmi emigráció negatív hatásai is, 
amelynek következtében jelentős mértékben 
kicserélődött a tisztikar. Néhány név fémjelzi 
e korszak termését: az angol David Steel mel
lett a francia Audibert de Ramatuelle, Suzan
ne és La Rouvraye lovag alkotott ezidőtájt. 

A mü második részében a haditengerészeti 
szakirodalom főbb taktikai és stratégiai kérdé
sét vizsgálja a szerző. A különféle értekezések 
módszertani vizsgálata során kiemeli a karté
ziánus filozófia alapvető hatását. A müvek 
pedagógiai jellegére szintén nagy hatással 
voltak a jezsuita és janzenista didaktikai isko
lák, ami nem csak tartalmi, hanem formai 
elemekben is tetten érhető. Fontos szerepet 
kaptak az illusztrációk, ábrák is, amelyek a 
geometria térnyerésével fokozatosan egyre 
inkább egyszerűsödtek. A geometria, és álta
lában matematika szerepe különösen az úgy
nevezett „francia iskolában" vált meghatáro
zóvá. Érdekes eredményeket hozott a haditen
gerészeti alakzatok esztétikai elemzése, ahol a 
korabeli balett és kertépítés hatása mellett a 
vaubani építészeti esztétika hatását is meg le
het figyelni. A szerző megvizsgálta a történe
lem szerepét is az értekezésekben és arra a 



következtetésre jutott, hogy a haditengerészet 
sokkal kevésbé nyúlt vissza a régi, elsősorban 
ókori és középkori szerzőkhöz, mint például a 
szárazföldi katonai gondolkodás. Sokkal in
kább a közelmúlt eseményei, csatái foglalkoz
tatták a szerzőket és ez minden bizonnyal a 
harcmodor jelentős változásának köszönhető. 
A történelmi események leginkább az állítások 
igazolása és az elméletek bizonyítása szem
pontjábóljátszottak szerepet. 

A következő részben Michel Depeyre kí
sérletet tesz a korabeli haditengerészeti szak
irodalom szellemi genealógiájának létrehozá
sára, a gondolkodás fejlődési stádiumainak 
megragadására és a szerzők müvei egymásra 
gyakorolt hatásának ábrázolására. Kutatásai 
alapján megállapítja, hogy a didaktikus jelle
gű értekezések után a korszak vége felé a 
spekulatívabb esszék irányzata vált meghatá
rozóvá, az oktatási hajlam átadta a helyét a 
gyakorlatiasabb jellegű, győzelemre koncent
ráló elméleteknek. Érdekes kvantitatív vizsgá
latok és hatásvizsgálatok után ismételten le
szögezi a francia iskola elméleti elsőbbségét 
az angollal szemben. A korszak nagy szerepet 
játszott a haditengerészeti harcászati termino
lógia megszilárdulásában is. A szerzők defi
níciói nyomán a szakkifejezések folyamato
san közelítettek egymáshoz és lassan kialakult 
a terület általánosan is elfogadottá vált szak
szókincse. A könyv utolsó fejezete összefog
lalja azokat a gondolatokat, amelyek a kora
beli stratégiai gondolkodás kezdeteire utal
hatnak. A szerző érinti az úgynevezett „indi

rekt háborúzás" (pl. kalózkodás, blokád létre
hozása stb.), az offenzív és defenzív hadvise
lés, a döntő ütközet, valamint a tengeri had
viselés geopolitikai tényezőit. A munka végén 
megemlékezik még a gőzhajózás megjelené
sének forradalmi jelentőségéről. A mű jelen
tősége első sorban abban rejlik, hogy az újko
ri vitorlázás virágkorának haditengerészeti 
gondolkodásáról ad átfogó, kritikus és elemző 
képet. 

A munka magas színvonala mellett kisebb 
„bakikról" is meg kell emlékeznünk. A gondo
san szerkesztett könyv 287. oldalán egy Ligne 
hercegtől való idézet egyszerűen lemaradt, má
sutt pedig (például a 212. oldalon) a lábjegyzet 
hiányos, bár a pontos bibliográfia minden ké
telyt eloszlat. Módszertani szempontból bizo
nyára még érdekesebb lehetett volna, ha a szer
ző angliai levéltári kutatásokkal is kiegészítette 
volna a francia iskolát nagyívüen ábrázoló, de 
az angol iskolával - jelentőségéhez képest -
jóval kevésbé foglalkozó munkáját. Az angliai 
nyomtatott munkák hiánya mögött valószínű
leg jelentős számú, kéziratban fennmaradt el
méleti anyag rejtőzhet a neves angol admiráli
sok könyvtári és levéltári hagyatékában. 

Véleményünk szerint a korabeli angol hadi
tengerészet franciák feletti gyakorlati fölényé
nek titkát a vizsgált korszakban nem csak a 
tengeri viharokban és a hadi szerencsében, ha
nem a nagy múltú, sikeresen kifejlesztett és szi
lárd elméleti alapokon nyugvó brit tengeri had
viselésben kell keresni. 

Tóth Ferenc 

T. MÉREY KLÁRA 

A D É L - D U N Á N T Ú L F Ö L D R A J Z A K A T O N A S Z E M M E L 
A 19. S Z Á Z A D E L E J É N 

(Lornart kiadó, Pécs, 2007. 252 o.) 

A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Inté
zete közel hét évtized múltával indítja újra 
„Geographia Pannonica" című sorozatát, mely
nek a „Nova" elnevezése arra utal, hogy egy 
régi sorozat felelevenítéséről van szó. A meg
újult sorozat célja, az eredetiéhez hasonlóan 
az, hogy bemutassa a Pécsi Tudományegye
tem Földrajzi Intézetében és doktori iskolájá
ban született színvonalas munkákat. 

Az új sorozat első kötete méltó a nagyhírű 
hagyományokhoz. Külön érdekessége, hogy 
szerzője, Mérey Klára, magyar-történelem-
müvészettörténet szakot végzett tanár írt föld
rajzi témájú könyvet a Dél-Dunántúl XIX. szá
zad eleji természeti és gazdasági földrajzáról. 

Már az Osztrák Birodalom I . katonai fel
méréséhez (1763-1787) tartoztak „Ország
leírások," amelyek a térképen nem ábrázolha-


