
nak a fegyveres harcokban részt vevő 
magyar ellenállók és partizánok bá
tor tetteiről, az Ideiglenes Kormány 
által szervezett új, demokratikus had
sereg megalakulásának kezdeteiről, il
letve a nácik elleni harcba való be
kapcsolódásáról. 

A magyar és a szovjet hadtörténé
szek nemes szándékának eredménye
ként született művel a szerzők mara
dandót alkottak. Amikor a hősökre 
emlékeznek és emlékeztetnek, egyben 
figyelmeztetnek is arra a sötét kor
szakra, amelyben olv kegyetlen rabság 
sújtotta népünket, s amelynek dölyfös 

Ez a reprezentatív külsejű könyv 
1974 végén jelent meg az osztrák köny
vesboltok kirakataiban. Borítólapján 
művészi fotómontázs (a 74. oldalon a 
kötetben is megtalálható), amelynek 
szimbolikus jelentését a korszakot kö
zelebbről ismerő hadtörténésznek nem 
nehéz felismerni. Az előtérben osztrák 
zászlón két dragonyos-sisak, keresztbe 
fektetve rajtuk egy 1845-ben rendsze
resített porosz lovassági kard. A hát
térben Rudolf von Ottenfeld „Die Ar
meegeschützreserve nach der Schlacht 
Königgrätz"1 című nagyméretű festmé
nyének egy részlete látható. A néma 
ágyúk mellett katonák holttestei, lovak 
kadáverei, s a tompa színek csak fo
kozzák mindazt a hatást, amely a há
ború borzalmairól általában az embe
rek képzeletében él. 

A könyv szövegrészének szerzőjét, 
Johann C. Allmayer-Becket, az oszt
rák Hadtörténelmi Múzeum (Hadtudo
mányi Intézet) igazgatóját, részleteseb
ben nem szükséges bemutatni. Katonai, 
hadtörténelmi folyóiratok hasábjain, 
valamint önálló kiadványókkal folya
matosan jelentkezik, így munkássága, 
legalábbis szakmai körökben, megíté-

* A k.(u.)k. hadsereg 1848—1914. 
1 „A hadsereg tüzértartaléka a KÖnig-

grätzi csata után". Sokan azonban „Die Bat
terie der Toten" néven ismerik, amelyen 
azt kell értenünk, hogy az üteg katonái az 
utolsó emberig kitartottak. 

urai oly rettenetes tragédiába juttat
ták nemzetünket. 

E rövid ismertetőben csupán jelezni 
lehet az eseményeknek azt a mérhe
tetlen sokaságát, amellyel a mű rész
letesen foglalkozik. Annyit azonban 
még megjegyeznék, hogy a kötet érté
két csak növeli a nyolc szerző egyéni 
stílusának változatossága, hiszen a 
könyv kilenc fejezetét hét magyar és 
egy szovjet szakember írta. S mindezt 
tetézi, hogy az irodalmi igényű mű 
megértését mintegy nyolcvanöt kép és 
tizenhat vázlat segíti. 

Sztana Béla 

lésünk szerint, jól ismert. Munkatársa, 
Erich Lessing, a képanyag (reproduk
ciók) gondozója, nemzetközileg elismert, 
haladó szellemű fotóművész, számos 
kultúrtörténeti képesalbum alkotója. 

A közös történelmünk utolsó fejeze
tét (kivéve az első világháború idő
szakát) jelölő cím már önmagában is 
„kötelez" bennünket arra, hogy a 
szomszédos Ausztriában megjelent 
könyvre felhívjuk hadtörténészeink fi
gyelmét. Szeretnénk hangsúlyozni a 
hadtörténész szót, mert annak ellenére, 
hogy a kiadó a művet elsősorban a 
szép képeket kedvelő szélesebb közön
ségnek szánta, megítélésünk szerint 
mégis nekik nyújt többet. Meríthetnek 
belőle fegyvertörténészek, egyenruha
szakértők és biztosan örömmel veszik 
kézbe azok is, akik a történelmi ese
ményekkel szívesebben ismerkednek a 
szép és a korszakra jellemző festmé
nyek és eredeti fényképfelvételek tük
rében. A munkában ugyanis több mint 
kétszáz képmelléklet található, amely
nek közel fele színes nyomdatechnikai 
eljárással készült. A fényképmellékle
tek, festmények nagyobb része az oszt
rák Hadtörténelmi Múzeum gyűjtemé
nyéhez tartozik, de találhatók itt szá
mos más bécsi közgyűjteményből (töb
bek között: Bécsi Történeti Múzeum, 
Osztrák Hadtörténelmi Levéltár, Oszt
rák Nemzeti Könyvtár stb.), sőt ma
gántulajdonból származó felvételek is. 

ALLMAYER-BECK LESSING 
DIE K.(U.)K. — ARMEE 1848—1914* 

(C. Bertelsmann Verlag, München. 1974. 254 o.) 
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Meg kell jegyeznünk, hogy a fényké
pek között számos, eddig ismeretlen, 
vagy legalábbis nem publikált pél
dány található, amelyek a szakemberek 
körében már önmagukban is érdeklő
désre tarthatnak számot. Itt szükséges 
megemlíteni, hogy sajnálatos módon 
a képmellékletek, különösen az egyen
ruhákat, zászlókat ábrázolók, nem min
den esetben adják vissza az eredeti 
színeket. Szakember tudná megállapíta
ni, hogy ez a hiba a nyomdatechnika, 
vagy a képek, festmények gondozója 
rovására írandó-e. 

A könyv formátuma és a képanyag 
nagy száma felületes átlapozás után azt 
a benyomást keltheti, hogy itt elsősor
ban egy képes történelmi kiadványt 
adtak közzé. Ez azonban csak az első 
betekintésre látszik így, ennél sokkal 
többről van szó. 

A könyv nem kronologikus sorrend
ben felépített hadtörténelmi munka. 
A szövegrész szerzője hét számozott — 
egymással bizonyos mértékig össze
hangolt — fejezetekben megkísérli a 
k.k., majd a k.u.k. haderő fundamen
tális kérdéseit, az időszak fontosabb 
katonai, illetve katonapolitikai esemé
nyeit, a hadsereg felépítését — szép, 
színes illusztrációkkal tűzdelve — az 
olvasó számára emberközelségbe hoz
ni. A történelem folyamata szempont
jából nézve a könyvben szereplő ki
sebb-nagyobb írások sorát a Habsburg 
birodalom „harmadik hősi korszaká
nak" utolsó fejezetével foglalkozó ta
nulmány nyitja meg.'2 (Az osztrák fel
fogás szerint az elsőt Szavojai Jenő, 
a másodikat Károly főherceg, Metter
nich és Schwarzenberg neve fémjelez
te.) E „harmadik hősi korszak" Ra-
detzky mély benyomást keltő alakjá
hoz kapcsolódik. A kétségtelenül jó 
katona és hadvezér neve azonban — 
gondoljunk a múlt század ötvenes 
éveinek észak-olaszországi eseményei
re — már csupán a katonai helytállás 
erényével emelkedik ki a háborús ese
mények folyamatából. A következő fe
jezetek Königgrätzen3 át vezetnek el 
bennünket az utolsóhoz: „Fin de siècle 

2 A fejezet címe: Radetzky apánk, vagy 
a harmadik hősi korszak. 

3 A Habsburg birodalmat 1848—3914 között 
Königgratznél érte a legnagyobb katonai és 
politikai vereség. Poroszország 9000 elesett 
katona árán kiszorította Ausztriát Német
országból. Ebben a küzdelemben a soknem
zetiségű monarchia 40 000 katonát veszített. 
(A fejezet címe: A Königgrätzhez vezető út.) 

— dem Krieg entgegen."4 Az első vi
lágháború az Osztrák—Magyar Mo
narchia elkerülhetetlen széthullását 
hozta magával. Ezzel természetszerű
leg a k.u.k. haderő is letűnt a törté
nelem színpadáról, amit a szerző az 
első fejezet címében nagyon kifejezően, 
de ugyanakkor tapintatos választékos
sággal így fejez ki: „Die versunkene 
Wehrmacht".5 

A nagyrészt színes képmellékletek
kel illusztrált és számozott fejezetek 
közé beépítve négy — rövid bevezetők
kel és alcímekkel ellátott — kép
esszét is tartalmaz a könyv, az alábbi 
címekkel: „K.k. katonai nevelőinté
zetek 1860 körül", „Kereszt Guadal-
canaron"11, „Császári hadgyakorlat", 
„Szolgálatra mindig készen állva"7. A 
kép-esszékben található korabeli fel
vételek közül a garnizonokat, a kato
nák mindennapi életét ábrázoló képek 
tetszenek leginkább. A második kép
esszé, amely az „Albatros" ágyúnaszád
nak a Salamon-szigetek egyikére in
dított gyarmatszerző, kalandos expedí
cióját szemlélteti, a többiekhez viszo
nyítva inkább kuriózumnak tűnik. 

Amikor Allmayer-Beck és Leasing 
könyvét a kiadó bemutatta a sajtó kép
viselőinek, a rákövetkező napon a leg
tekintélyesebbnek tartott napilap, a 
„Die Presse" egyértelműen nosztalgi
kusnak nevezte a könyvet. Megítélé
sünk szerint az ítélet elhamarkodott 
volt. Ha az érdeklődő alaposabban ta
nulmányozza az egyes fejezeteket, ak
kor rá fog jönni, hogy többről van szó, 
mint amit leegyszerűsítve nosztalgiá
nak lehet nevezni. A szerző számos 
fontos kérdés tapintatos, talán kissé 
elfogult tárgyalása ellenére nem azt 
tűzte ki célul, hogy „díszcsarnokot" 
állítson a k.u.k. hadsereg részére. 

Allmayer-Beck munkásságára általá
ban és jelen esetben is jellemző, hogy 
vitára, véleménycserére inspiráló 
problémákat vet fel és állást foglal 
elvi kérdésekben. A könyv egy sok
színű palettához hasonló, s éppen ezért 

4 „Az évszázad vége — szemben a hábo
rúval". 

5 A fejezet címe: A letűnt haderő. 
6 Guadalcanar a csendes-óceáni szigetcso

porthoz tartozik. (A japánok 1942. július 6-án 
megszállták, majd az amerikaiakkal folyta
tott súlyos harcok után 1943. február 8-án 
feladták.) 

7 Az eredeti cím így hangzik. „Dem 
Dienstes immer gleichgestellte Uhr", ame
lyet a szerző Schiller „Wallenstein" című 
drámájának második felvonásából vett át. 
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csupán a korszak alapos ismerői tud
ják kielégítően megítélni, hogy az 
egyes fejezetek mit nyújthatnak a 
szakembernek, melyek azok a megál
lapítások, amelyek alapvetően szemben 
állnak a marxista történetírás elveivel, 
illetve eddig leszűrt eredményeivel. 

A szerző felvet és tárgyal alapvető 
katonapolitikai kérdéseket, például : 
miként használták fel a fegyveres erőt 
a bel- és külpolitika érdekében; fog
lalkozik az egyre erősödő nemzetiségi 
és munkásmozgalommal, a nacionaliz
mussal, amelyek a hadsereget is érzé
kenyen érintették — a mélyen fekvő 
gazdasági és társadalmi okok alaposabb 
elemzése azonban elmarad. 

A németekből, magyarokból, olaszok
ból, szlovákokból, ruténokból, esetiek
ből, románokból, horvátokból, szerbek
ből és még néhány kisebb nemzetiség
ből álló soknemzetiségű hadseregben 
sokkal erősebb volt a nemzetiségi el
lentét, a széthúzó erő, mint ahogyan 
arról a „Das Völkerheer"8 című feje
zetből értesülünk, annak ellenére, hogy 
ez a fejezet — megítélésünk szerint — 
a legjobban sikerültek közé tartozik. 
A hadseregben a nemzetiségi ellentétek 
mellett mindinkább érezhetővé váltak 
az osztályellentétek, amelynek pregnáns 
megjelenési formája volt a tisztikar és 

8 A soknemzetiségű hadsereg. 

a legénység közötti ellentét erősödése. 
A legénységgel szemben alkalmazott 
durva, embertelen bánásmód kiáltó el
lentétben állt főleg a hivatásos tiszti
kar egy részének életmódjával. 

Allmayer-Becknek ez a könyve is 
bizonyság arra, hogy jól ismeri a kor
szak forrásanyagát és elismerésre mél
tóan szép, választékos stílusban kom
ponálta meg az egyes fejezeteket és 
általában a szövegrészt. 

A kötet használatát megkönnyíti a 
szakszerűen összeállított hely-, név- és 
tárgymutató. Hasznos melléklet a k.u.k. 
haderő gyalogezredeiről készített, az 
1914. évi diszlokációt, az ezredek ne
veit, alapítási éveit stb. tartalmazó 
összeállítás. Hiányoljuk ugyanakkor, 
hogy ehhez hasonló összeállítás nem 
készült a lovas- és tüzérezredekről. 

A szép kiadványt a hasznos és szük
séges népszerű-tudományos könyvek 
közé soroljuk. A jegyzetek elhagyását 
éppen ezért nem hiányoljuk, de a leg
fontosabb levéltári és könyvészeti for
rások mellékletben történő megadását 
igen. 

Summa summarum: az értékes, gon
dos munkát mind a hadtörténészek, 
mind a hadtörténelem iránt érdeklő
dők figyelmébe ajánljuk. 

Kun József 

A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÜJ TÉRKÉPTÖRTÉNETI KIADVÁNYAI 

Néhány évvel ezelőtt a Magyar Heli
kon és a Kartográfiai Vállalat (Car-
tographia) közös kiadásában megjelent 
a Nemes Klára szerkesztette „Carto-
graphia Hungarica I. (Editio prima)" 
című 10 lapból álló fakszimile gyűjte
mény. Ezt a kezdeményezést folytatja 
most — az International Cartographic 
Association keretén belül megalakult 
Magyar Térképtörténeti Munkacsoport 
titkárának, Csendes László alezredes
nek, a Hadtörténelmi Térképtár veze
tőjének kezdeményezésére — a Had
történelmi Intézet. 

Ezúttal négy térképlap került ki a 
Néphadsereg Térképészeti Intézete sok
szorosító üzeméből, fakszimile kiadás
ban. 

A négy térkép közül egyik, a Willem 
Janszoon Blaeu és Johannes Blaeu ké
szítette „HUNGARIA-REGNUM", azaz 
a Magyar Királyságnak 1647 körül ké
szült szép, fametszetű térképe (B IX a 
484*), azonos a Nemes Klára szerkesz
tette gyűjtemény 7. sz. térképével. De 
amíg ott a színezett kiadvány hason
mását kaptuk, itt egy színezetlen pél
dányról készült a fakszimile. Ezzel 
szemben előnye a most ismertetett ki
adásának az, hogy Csendes László köz
li a Bíaeu-féle térkép hátlapján levő 
latin nyelvű magyarázó szöveget is. 

* A térképszelvények ismertetése során zá
rójelben feltüntetett jelzet(ek) a Hadtörté
nelmi Térképtár gyűjteményében meglevő 
eredeti szelvények leltári jelzetére utalnak. 
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