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„Majd a Buday!" Ez a címe a remek mes
terszakács népszerű tévésorozatának, melynek 
alapötlete: hogyan lehet néhány, önmagában 
nem túl sokat ígérő hozzávalóból ínycsiklan
dozó fogásokat kreálni. Oláh Lajos gyűjtő és 
Szabó József János hadtörténész közös köteté
ről a recenzensnek óhatatlanul ez a produkció 
jut az eszébe. A gasztronómiával felfedezett 
párhuzam remélhetőleg nem tűnik majd pro
fánnak a szerzőpáros egyik tagja számára 
sem: Buday Péter saját hivatásában nemzet
közileg is híres konyhafőnöknek számít. 
Egyébként az igazán érintett kettejük közül a 
hadtörténész, hiszen a kötet gyakorlatilag az ő 
munkája. Ez világosan kiderül a belső borító
ról, mely szerint „szerkesztette, a szöveget ír
ta és a képeket válogatta" kitűnő kollégánk, 
Szabó alezredes, aki nem csupán a hadtörténet 
kutatásában és oktatásában, hanem népszerű
sítésében is az egyik legsikeresebb és legaktí
vabb a honi szakemberek között. Oláh Lajos, 
az ismert gyűjtő hozzájárulása ezek szerint 
alighanem a gazdag fotóanyag biztosítására 
korlátozódott. 

Ez a kollekció lett volna hivatott alap
anyagot szolgáltatni - a szerzőpáros intenciói 
szerint - a nagykunsági katonák történetének 
bemutatására Ferenc József uralkodása alatt. 
A bevezetőben olvashatjuk: „Ma még lehetet
len egyetlen nagy monográfiában Összefog
lalni a korszak hadtörténetét, de egy-egy táj
egység helytörténeti gyűjteményeit felhasz
nálva lassan megrajzolható lesz a kép. Ez a 
könyv is egy ilyen ecsetvonás a magyar had
történelem freskóján." Később azonban az is 
kiderül, hogy a megadott időintervallumból a 
legutolsó - és talán a legfontosabb - négy év, 
az első világháború kikerült a szerző(k) ér
deklődési köréből: „A nagykunsági katonák a 
Monarchia fegyveres erejének szinte minden 
fegyvernemében megfordultak. Az igazi, 
nagy hagyományokkal rendelkező gyalogez
redek közül a nagykunsági fiúk egy közös és 
három honvéd gyalogezred állományában 
szolgáltak. Ez azonban csak a „boldog béke

időkre" vonatkozik, mert a Nagy Háború kitö
rését követően számos menet-, népfelkelő- és 
hadtápalakulat katonájaként a háború minden 
hadszínterén harcoltak. Ezek nyomon követé
sét most nem tekintjük feladatunknak, mind
össze arcot szeretnénk adni a XIX. század 
második felében katonáskodott nagykun férfi
aknak, bemutatva mindennapi életük szép, il
letve sanyarú oldalát." (Kiemelés nem az ere
detiben. P. F.) Csak sajnálhatjuk ezt az ön
korlátozást: nem csupán azért, mert így a 
nagykunsági férfiak legkeményebb próbatéte
léről, áldozatos helytállásáról nem (vagy csak 
igen töredékesen) kapunk híradást, hanem 
azért is, mivel ezáltal - hogy a gasztronómiai 
vonalat újra felvegyük - az elkészült fogás 
nagyban nélkülözi az egyéni és karakteres 
ízvilágot. A kötet ennélfogva bemutatja, mi
lyen volt a katonáskodás Ferenc József sere
gében általában a „boldog békeidők" alatt és 
ehhez illusztrációként mellékeli a fotókat. Ez 
utóbbiak azonban - eltekintve néhány, a kun 
jelleget jól felismergető módon tükröző, mar
káns férfi arctól - keveset mondanak arról, 
miben különbözött a nagykun katonák sorsa 
az ország más tájegységeiről be vonultakétól. 
Nem is mondhatnak, hiszen ez a katonasors 
lényegében egyforma volt birodalomszerte. 
Ami különbözött, az az olvasóközönség szá
mára kevés érdekességet jelent és általában 
elolvasható az ezredtörténetekben: milyen 
volt az alakulatok diszlokációja, kik voltak a 
parancsnokok és a tisztek, mikor és hova vo
nultak gyakorlatra stb. A hosszú békeperió
dust alig zavarták meg tényleges hadművele
tek, amelyek változatosságot jelenthettek 
volna az egyhangú hétköznapokhoz képest. 
Egyszóval: a kunok (illetve a jászok és a ku
nok) eredetére és történetére vonatkozó terje
delmes fejezetet leszámítva alig marad olyan 
része a kötetnek, amely ne lenne könnyűszerrel 
beilleszthető egy másik tájegységről behívottak 
katonáskodásáról szóló munkába. így azután 
elmondható, hogy az olvasó nem egészen azt 
kapja, amit a cím (illetve az alcím) ígér. 
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Néhány esetben a felhasznált alapanyaggal 
is baj van. A magozott gyümölcsök ellenőrzé
se mellett is előfordult, hogy a csonthéj benn
maradt. Ráadásul, mivel a képaláírások egy 
része magából a főszövegből került kiemelés
re, kétszeresen is: a hadifoglyokkal kapcsola
tos állítás (mely szerint „a genfi egyezmény 
1/2. cikkelye szerint csak a sebesült és beteg 
katona tekinthető hadifogolynak") a rákövet
kező fotó alatt is elolvasható. Ha ez így lett 
volna, akkor vajon az a katona, akit szeren
cséje (vagy balszerencséje) épen és egészsé
gesen juttatott az ellenség kezére, nem is ré
szesülhetett volna a hadifoglyokra vonatkozó 
védelemben? 

Az 1907-es IV. hágai konvenció mellékle
tének második fejezete mindazonáltal meg
nyugtatóan és egyértelműen rendezte a hadi
foglyokkal kapcsolatos nemzetközi szabá
lyokat, így nem volt arra szükség, hogy a be
tegekre és sebesültekre vonatkozó rendel
kezéseket „az első világháború alatt a had
viselő felek kiterjesszék a magukat megadó 
ellenséges katonákra is." 

Hasonlóan „csikorog" a 138. oldalon felül 
szereplő arany vitézségi ťrem aláírása is: a 
képen látható kitüntetés kizárólag a legénysé
gi és altiszti állománynak volt adományozha
tó; a tiszti arany vitézségi érem szalagja ellen
ben nem ilyen. Ezek mindenesetre apró kel
lemetlenségek, amelyek érdemben nem csök
kentik a kötet tartalmának kiválóságát. 

De nézzük most már a (gasztronómiában 
is igen fontos) külső-belső szerkezetet. Maga 
a könyv, a manapság oly divatos keménytáb
lás borítójának és a papírjának köszönhetően, 
csinosnak mondható. A képreprodukciók álta
lában szépek. A kötet gondozója azonban már 
nem végzett ennyire egyértelműen jó munkát. 

A tartalomjegyzék (illetve a fejezetek 
strukturálása), sajnos, egyáltalán nincs össz
hangban a választott tipográfiai megjelenítés
sel, így azután legnagyobb meglepetésünkre 
„III. Ferenc József császár és király" ötlik a 
szemünkbe két ízben is, ami annak köszönhe
tő, hogy a fejezet római sorszáma és a címe, 
szerencsétlen módon, egymás mellé került. 

Gondatlanság tapasztalható a könyv végén 
található bibliográfiával kapcsolatban is. Itt 
tartalmilag kifogásolható a (jász)kunság tör
ténetére vonatkozó munkák túltengése és a 
hadtörténeti müvek viszonylagos hiánya. Va
jon miért maradt ki például a felsorolásból a 
68. gyalogezred két ezredtörténete? Ami pe
dig a külcsínt illeti, az ábécébe rendezettséget 
kérhetjük teljes joggal számon. 

Végezetül le kell szögezni: a kötet megje
lentetése jó ötlet volt, habár az olvasó nem 
egészen azt kapta, amit ígértek neki. Állítólag 
Kádár János szokta volt mondani, hogy „egy 
krumplileves legyen mindig krumplileves!" 
Alighanem igaza volt: akkor igazán finom. És 
ehhez nem kell „a Buday"... 

Pollmann Ferenc 
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