
119. ÉVFOLYAM 2006. DECEMBER 4. SZÁM 

II III III »11 III IP '" »'1 Щ Hl IP I IT TU 111 111 II! Ill 111 m n i 

j ^ i ^ V y . 
TIT III III H I Ш III III ' " M I n i n i n i n i i n i n Щ m i n ITT » 

A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ES MÚZEUM FOLYÓIRATA 

* * * * * ARGUMENTUM KIADÓ NYOMDAÜZEME, BUDAPEST * * * * * 



QUARTERLY OF 
MILITARY HISTORY 

Journal of the Institute and Museum 
of Military History 

Established 1888 

Editor in Chief Ferenc Csákváry 

Managing Editor Gábor Hausner 

Review Editor Ferenc Pollmann 

Editorial Board 

Gábor Ágoston, Tibor Ballá, Gábor Bona, 
Attila Bonhardt, István Czigány, Tamás 

Csikány, Lóránd Dombrády, Tibor Hajdú, 
Róbert Hermann (President), József Holló, 

Miklós Horváth, Ferenc Lenkefi, József 
Lugosi, György Markó, Imre Okváth, Géza 
Pálffy, Ferenc Pollmann, Erwin A. Schmidl, 

Vladimír Seges, Sándor Szakály, György 
Székely, Ferenc Tóth, Aladár Urbán, János 
Varga 1, László Veszprémy, József Zachar 

Published by the Institute and Museum 
of Military History of the 

Ministry of Defence 
2-4 Kapisztrán tér Budapest 1014 Hungary 
Postal address: PO Box 7, Budapest H-1250 
Phone (36 l)-325-16-00, Fax: (36-1)-325-16-04 

Editorial and Publishing Office 

2-4 Kapisztrán tér Budapest 1014 Hungary 
Postal address: PO Box 7, Budapest H-1250 

Phone (36-1) -325-16-44, Fax (36-1)-325-16-46 

E-mail: hadtkk@vipmail.hu 
Electronic version: www.epa.oszk.hu/hk 

Subscription fee 

2000 HUF annually, 500 HUF quarterly 

Distribution 

Magyar Posta Rt. 
Business and Logistics Centre 

Subscription abroad 

Központi Hírlap Centrum 
1 Orczy tér Budapest 1089 Hungary 

Postal address: Budapest H-1900 
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu 

REVUE D'HISTOIRE 
MILITAIRE 

^ubhcation^rimestrîelle^e Г Institut et dir 
Musée d'Histoire Militaire 

Fondée en 1888 

Rédacteur en chef: Ferenc Csákváry 

Responsable editorial: Gábor Hausner 

Chef de la rubrique Revue: Ferenc Pollmann 

Comité editorial: 

Gábor Ágoston, Tibor Ballá, Gábor Bona, 
Attila Bonhardt, István Czigány, Tamás 

Csikány, Lóránd Dombrády, Tibor Hajdú, 
Róbert Hermann (President), József Holló, 

Miklós Horváth, Ferenc Lenkefi, József 
Lugosi, György Markó, Imre Okváth, Géza 
Pálffy, Ferenc Pollmann, Erwin A. Schmidl, 

Vladimír Seges, Sándor Szakály, György 
Székely, Ferenc Tóth, Aladár Urbán, János 
Varga J., László Veszprémy, József Zachar 

Éditée par l'Institut et le Musée 
d'Histoire Militaire 

(Ministère de la Défense) 
2-4 Kapisztrán tér Budapest 1014 Hongrie 

Adresse postale: PO Box 7, Budapest H-1250 
Tél.: (36-l)-325-16-00, Télécopie: (36-l)-325-16-04 

Rédaction et Maison d'Édition 

2-4 Kapisztrán tér Budapest 1014 Hongrie 
Adresse postale: PO Box 7, Budapest H-1250 
Tél.: (36-0-325-1644, Télécopie: (36-1) -325-1646 

E-mail: hadtkk@vipmail.hu  
Version électronique: www.epa.oszk.hu/hk 

Tarif d'abonnement: 

2000 HUF (annuel), 500 HUF (trimestriel) 

Diffusée par 

Magyar Posta Rt. 
Centre d'Affaires et Logistique 

Abonnement à l'étranger: 

Központi Hírlap Centrum 
1 Orczy tér Budapest 1089 Hongrie 
Adresse postale: Budapest H-1900 
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu 

mailto:hadtkk@vipmail.hu
http://www.epa.oszk.hu/hk
mailto:hirlapelofizetes@posta.hu
mailto:hadtkk@vipmail.hu
http://www.epa.oszk.hu/hk
mailto:hirlapelofizetes@posta.hu


HADTÖRTÉNELMI 
KÖZLEMÉNYEK 

Az alapítás éve 
1888 

E számunk a 
Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával jelent meg 

Nemzeti Kulturális Alap 

119. ÉVFOLYAM • BUDAPEST • 2006.4. SZÁM 

A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM FOLYÓIRATA 



E SZAMUNK MUNKATÁRSAI 

Bánkúti Imre, a történelemtudomány kandidátusa, ny. főigazgató-helyettes, Budapesti Történeti 
Múzeum (Budapest); Jean-Pierre Bois egyetemi tanár, Université de Nantes (Angers); Bojtásné 
Damó Csilla tudományos főmunkatárs, Hadtörténeti Könyvtár (Budapest); Bolyósné Ujfalusi Éva 
tudományos munkatárs, Hadtörténeti Könyvtár (Ercsi); Cseh Valentin történész-muzeológus, Olaj
ipari Múzeum (Zalaegerszeg); Csicsely János grafikus, Hadtörténeti Múzeum (Budapest); Demény 
Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja (Kolozsvár); Domokos György PhD, tudomá
nyos főmunkatárs, Hadtörténeti Intézet (Budapest); Gáli Ervin PhD hallgató, ELTE, BTK (Buda
pest); Hunyadi Zsolt PhD, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem (Szeged); J. Újváry 
Zsuzsanna PhD, egyetemi docens, Pázmány Péter Tudományegyetem (Budapest); Kubinyi András 
akadémikus, egyetemi tanár (Budapest); Mészáros Kálmán PhD, tudományos főmunkatárs, Had
történeti Intézet (Tápiószentmárton); Pintér János Zsolt PhD hallgató (Berettyóújfalu); Pollmann 
Ferenc PhD, tudományos főmunkatárs, Hadtörténeti Intézet (Budapest); Seres István PhD (Buda
pest); Sípos Ferenc (Budapest); Sudár Balázs PhD, tudományos munkatárs, MTA Történettudo
mányi Intézet (Budapest); Tóth Ferenc PhD, főiskolai tanár, Berzsenyi Dániel Főiskola (Szombat
hely); Veszprémy László alezredes, a történelemtudomány kandidátusa, a Hadtörténeti Intézet és 

Szerkesztőség igazgatója (Budapest) 

A rezüméket és a tartalomjegyzékeket Sallay Gergely Pál (angol), Márkus Andrea (francia), 
Zachar Viktor Kristóf (német) és Cinkóczki Botondné (orosz) fordította. 

A Szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza! 

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata 

Főszerkesztő: Csákváry Ferenc 
Felelős szerkesztő: Hausner Gábor 

A szemlerovat vezetője: Pollmann Ferenc 

Szerkesztő bizottság: 
Ágoston Gábor, Ballá Tibor, Bona Gábor, Bonhardt Attila, Czigány István, Csikány Tamás, 

Dombrády Lóránd, Hajdú Tibor, Hermann Róbert (a szerkesztő bizottság elnöke), Holló József 
Ferenc, Horváth Miklós, Lenkefi Ferenc, Lugosi József, Markó György, Okváth Imre, Pálffy Géza, 

Pollmann Ferenc, Erwin A. Schmidl, Vladimír Segeš, Szakály Sándor, Székely György, 
Tóth Ferenc, Urbán Aladár, Varga J. János, Veszprémy László, Zachar József 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2-4. Postacím: Budapest, Pf. 7., 1250 

Telefon: 325-16-44, Fax: 325-16-46, E-mail:hadtkk@vipmail.hu 
Elektronikus változat: www.epa.oszk.hu/hk 

Kiadja: 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2-4. 

Postacím: Budapest, Pf. 7., 1250. Telefon: 325-16-00, Fax: 325-16-04 
A kiadásért felel a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója 

Megjelenik negyedévenként. Előfizetési díj: 1 évre 2000- Ft, negyedévre 5 0 0 - Ft 

Előfizetésben terjeszti: 
a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág. Előfizethető közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország 

bármely 
postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál 

(1089 Budapest VIII., Orczy tér 1., postacím: 1900 Budapest, tel.: 06-1-477-63-00). 
További információ: 06-80-44-44-44; hirlapelofizetes@posta.hu 

Egyes példányok megvásárolhatók a nagyobb budapesti és vidéki hírlapüzletekben, 
valamint a Hadtörténeti Múzeum könyv- és ajándékboltjában. 

Index: 25 371 HU ISSN 0017-6540 
Argumentum Kiadó Nyomdaüzeme, Budapest. 



NÁNDORFEHÉRVÁR, 1456-2006 

KUBINYI ANDRÁS 

NÁNDORFEHÉRVÁRTÓL MOHÁCSIG 

Kérdések és következmények 

A középkori magyar történelem egyik legismertebb eseménye Hunyadi János 550 év
vel ezelőtt, 1456. július 22-én Nándorfehérvárnál aratott győzelme II. Mehmed szultán 
felett. Most, a kerek évforduló alkalmával megemlékezéseket, tudományos ülésszakokat 
tartanak. Az ilyen emlékévek kitűnően alkalmasak arra, hogy a tudósok a témát újra 
gondolják, az egykori eseményről ismereteinket új adatokkal, szempontokkal gazdagít
sák. Látszólag ez könnyű, hiszen a magyar történelemben kevés tényről maradt fenn 
annyi forrás, mint Hunyadi diadaláról. Ennek ellenére számos kérdőjel maradt, a csata 
értékelésében gyakran merültek fel politikai szempontok is. Ugyanakkor el kell gondol
koznunk arról, hogy a török szultán Nándorfehérvár falai alatt elszenvedett veresége után 
65 évvel unokájának, Szulejmán szultánnak miért sikerült bevenni az ország legfonto
sabb végvárát. A középkori magyar állam öt évvel később, 1526-ban Mohácsnál bekö
vetkezett bukása részben biztosan ennek az utóbbi eseménynek volt következménye. A 
nándorfehérvári győzelem ilyenformán összefügg országunk sorsa 1526 előtti 70 éve 
alakulásával, beleértve a magyar királyság utolsó fénykorával, Mátyás uralkodásával is. 

A nándorfehérvári diadallal kapcsolatban felmerülő kérdések közül az első az egy
mással szembenálló csapatok létszáma. A magyar - és szövetséges - csapatokat a vesz
tett 1444. november 10-i várnai csata esetében a szakirodalom kb. 20 000 harcosra be
csüli.1 A török sereg nagyságát nem ismerjük, bár vannak, akik százezerre teszik.2 A 
következő nagy magyar csatavesztés 1448. október 16—18 között Koszovónál zajlott le. 
(Második rigómezei csata.) Itt 22-24 000 főből állt állítólag Hunyadi hadserege, mely
hez még 8000 havasalföldi csatlakozott.3 A törökök számát másfél százezerben adják 
meg,4 de ténylegesen csak annyit tudunk, hogy - legalábbis a magyar kormányzó szerint 
- létszámfölényben voltak.5 Valószínűbb ezért a 70-80 ezer fős becslés.6 A magyarokhoz 

A középkori létszámadatok általában nem pontosak, a történészek ezeket megkísérlik - nem mindig sike
resen - kijavítani. Az általam megjelölt számok ilyenformán csak hozzávetőleges értéket adnak meg. Ezért az 
alábbiakban nem sorolom fel a teljes irodalmat, a jegyzeteknek csak tájékoztató jellege van. Várnára lásd pl. 
Elekes Lajos: Hunyadi. Budapest, 1952. 242. o.; Tringli István: Az újkor hajnala. Magyarország története 
1440-1541. Budapest, 2003. 29. o.; E. Kovács Péter: A Hunyadiak háborúi. In: Nagy Képes Millenniumi Had
történet. 1000 év a hadak útján. [Szerk. Rácz. Árpád.] Budapest, 2000. 69. o.) 15 000 magyar és lengyel, vala
mint 4000 havasalföldi katonáról tud. 

2 
Fraknói Vilmos: A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526). (A magyar nemzet története. Szerk. Szilá

gyi Sándor. TV. k.) Budapest, 1896. 57. o - Viszont II. Murád szultán 40 ezres sereggel kelt át a tengerszoro
son. E. Kovács: i. m. 69. o. Hozzájuk kell azonban számítani a ruméliai csapatokat is, százezer így sem jön ki. 

Elekes: i. m. 367. o.; Tringli: i. m. 36. o. 
Fraknói: i. m. 96. o. 

" Szakoly Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711. (Magyarok Európában II.) Budapest, 1990. 43. o. 
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csatlakozni akaró Kasztrióta György (Szkanderbég) albán csapatai előőrsei már a mene
külő magyarokkal találkoztak.7 A rigómezei csatában részt vett magyarok létszáma kü
lönös, ellentmondó szakirodalmi következtetésekhez vezetett. Fraknói szerint Hunyadi 
csak kis sereggel vonult fel.8 Elekes - az uralkodó osztály bűneit akarván jellemezni -
arra fektette a hangsúlyt, hogy az urak egy része kivonta magát a háborúból.9 Ezzel 
szemben Bárány Attila a következőt írta: „Hunyadi mégis képes volt az akkori keresz
tény világ legnagyobb, harminc-harmincötezer főre tehető seregét kiállítani, amit sem 
Anglia, sem Franciaország nem tudott megközelíteni. A rigómezei vereség fő oka nem a 
bárók elmaradása volt, a bárói kontingensekből álló nehézlovasság [vasfalát] még az 
oszmán krónikások is kiemelték. Szó sincs róla, hogy a mágnások sorsára hagyták volna 
Hunyadit, elég, ha csak az elesettek névsorára tekintünk."10 Itt merül fel egy fontos had
történeti kérdés. Egy középkori, nyugat-európai hadsereget milyen létszámmal tartha
tunk nagynak vagy csekélynek. Sajnos azonban, mint láttuk, forrásaink csak ritkán enge
dik meghatározni a hadra kelt sereg nagyságát. Az viszont biztos, a középkori 
Magyarország ritkán állított ki ilyen nagy sereget, mint Rigómezőnél. 

Mielőtt az 1456-os diadallal foglalkoznék, meg kell említenem azt, hogy a szultán nem 
ekkor vívta először eredménytelenül a fontos határvárat. II. Murád 1440 áprilisától hat hó
napig tartotta ostrom alatt a Tallóci Jován által védett Nándorfehérvárt.11 Sajnos, erről alig 
tudunk valamit. Úgy látszik, hogy a szultáni sereg kimerült, és noha a jelek szerint nem ér
keztek felmentő csapatok, végül visszavonult. Csatára tehát nem került sor. Az 1440-es 
események kettőt bizonyítanak: az oszmánok mindenáron törekedtek a stratégiailag fontos 
végvár megszerzésére, illetve, hogy egy jól felszerelt vár képes még egy hosszabb ostrom
nak is ellenállni. Azt is mondhatjuk kis túlzással, hogy az a fél győz, aki hosszabb ideig 
bírja emberrel, hadiszerekkel és élelemmel. A várostromoknak négy szakasza volt: a vár 
körülzárása, a falak megközelítése, réslövés és résrobbantás, valamint a roham.12 Elképzel
hető, hogy 1440-ben a szultán nem rendelkezett elegendő tüzérséggel, így réslövésekre és 
rohamra nem került sor, ezért ki akarta éheztetni a körülzárt őrséget. Ezzel is magyarázható 
a hosszan tartó körülzárás. Bár szokatlanul határozottan védekezett az őrség, az ostrom 
maga azt jelezte, hogy az oszmán veszély súlyosabb, mint korábban bármikor.13 

E. Kovács: i. m. 69-70. o. Szerinte Hunyadi serege 30-35 000 harcosból állott. Ez megfelel az általános 
becslésnek. 

Székely György: Szkanderbég, Albánia hőse a nagyurak között. In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok 
Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Budapest, 2003. 250-255. o.; Uő: Szkanderbég, Albánia hőse a 
külhatalmak között. In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. (Szerk. Hausner Gábor.) 
Budapest, 2005. 694. o. 

Fraknói: i. m. 96. o. 
Elekes: i. m. 366-368. o. 
Bárány Attila: Magyarország és a kései keresztes hadjáratok. In: Magyarország és a keresztes háborúk. 

Lovagrendek és emlékek. (Szerk. Laszlovszky József, Majorossy Judit, Zsengellér József.) Mátrabesnyő-
Gödöllő, 2006. 154. o. 

Mályusz Elemér: A négy Tallóci fivér. Történelmi Szemle, 22 (1980). 566-567. o.; E. Kovács: i. m. 68. o.; 
Tringli: i. m. 24-5. o. 

Vö. Perjés Géza nyomán: Marosi Endre: Török várostromok Magyarországon, II. Szulejmán korában. 
Hadtörténelmi Közlemények, új folyam, 22 (1975). 429. o. 

13 Pál Engel: János Hunyadi: The Decisive Years of his Career, 1440-1444. In: From Hunyadi to Rákóczi. 
War and Society in Late Medieval and Early Modern Hungary. (Ed. By János M. Bak, Béla K. Király.) (War 

— 924 — 



Közismert, hogy 1448 óta a török birodalom jóval erősebb lett. II. Mehmed szultán 
1453-ban elfoglalta Konstantinápolyt, ami egész Európában nagy riadalmat keltett. A 
pápaság keresztes hadjáratot akart szervezni.14 A török császár apja nándorfehérvári ku
darcát szerette volna kiköszörülni. Úgy vélte, hogy annak hat hónapi sikertelen ostroma 
helyett két hét alatt megvívja a várat, és két hónap múlva Budán ebédel.15 Bár ez nyil
vánvaló kérkedés, a célja kétségkívül Nándorfehérvár elfoglalása volt. II. Mehmed ost
romáról rendelkezésünkre áll sok forrás és könyvtárnyi feldolgozás.16 A szultán már 
1455 decemberében megkezdte a felkészülést. 1456. április 7-én érkezett a hír Budára, 
hogy Magyarország ellen jön. A források száz-százötvenezer harcosról, több mint 300 
ágyúról, sok hajóról emlékeznek meg. A modernebb szakirodalomban Held 60 000 lo
vassal és 20 000 gyalogossal,17 E. Kovács összesen 60-70 000-el számol. Ez jóval keve
sebb, mint a régi becslés. Held úgy véli, hogy Hunyadi hadereje 60-75 000 emberből állt, 
akik közül 30 000 tartozott a keresztesekhez. A többi a volt kormányzó és néhány mág
nás csapataiból tevődött ki. E. Kovácsnál kisebb számot találunk: szerinte a várban Szi
lágyi Mihály parancsnoksága alatt 5000 ember volt, Hunyadi 12 000 katonával és 
Kapisztrán 25-30 000 keresztesével érkezett.18 Meg kell jegyeznünk, hogy mindez becs
lés, amely a török létszámadatokat - valószínűleg jogosan - csökkenti, a keresztesek 
számát viszont nem. A kérdés pedig nagy jelentőségű, és ezért teszem fel, mert a fenti 
számok elfogadhatósága esetén a török túlerő nem volt túlságosan elsöprő erejű. 

Mielőtt ezzel foglalkoznék, röviden szólni kell az ostrom lefolyásáról.19 A szultán jú
lius 3-án érkezett Nándorfehérvár alá, és 4-én kezdte meg a város körülzárását. Hajóhada 
a folyókon történő segítségnyújtást akadályozta meg. Hunyadi csapataival később érke
zett, és Zimonynál táborozott le. Július 14-én sikerült a Szalánkeménnél állomásozó flot
tával megtámadni és legyőzni a török hajókat, amelyeket a nándorfehérvári naszádok há
tulról támadtak meg. így a hajókon bejutott seregével a városba, amelyet hadianyaggal 
és lőszerrel is ellátott. A szultán ágyúival lövette a várost, és sikerült a falak egy részén 
rést ütni. II. Mehmed július 21-én alkalmasnak látta az időt a roham elrendelésére. A tö
rökök be is jutottak a városba, és fosztogatni kezdtek. (Nándorfehérvár erődített városból, 

and Society in Eastern Central Europe Vol. III.) Brooklyn, 1982. 106. o.: „although the stronghold was saved 
by an unusually determined defence, the siege indicated that the Ottoman danger was graver than ever before." 

Bárány: i. m. 155-156. o.; Török József: A tizenötödik század magyar egyháztörténete. (Keresztény 
Századok.) Budapest, 2006. 99. o. 

Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. II. k. Pest, 1852. 412. o. 
Csak néhányat idézek. Elekes: i. m. 438-479. o. A nagy marxista medievista gyakorlatilag a teljes 

forrásanyagot felhasználta, viszont erősen érvényesítette politikai nézeteit. Erre utal fejezet címe is: „A nép 
megvédi hazáját." Itt jegyzem meg, hogy a diadal 500 éves évfordulója alkalmából a Hadtörténelmi Közle
mények új folyam III. évfolyam (1956), 2. sz. 3-8. oldalain „A nándorfehérvári diadal 500. évfordulójára" 
címmel szerző nevét meg nem adó szerkesztőségi cikket közölt. Politikai célzata ellenére viszonylag elfo
gadható módon elemzi a harcokat. Lásd még Joseph Held: Peasants in Arms, 1437-1438 & 1456. In: War 
and Society, i. m. 88-95. o. Held a keresztes parasztkatonaság kérdésére fekteti ugyan a hangsúlyt, de több
ször vitázik Elekes nézeteivel. Az újabb irodalomból rövid, de szolid összefoglalást kapunk a következő 
munkákból: E. Kovács i. m. 70. o.; Engel Pál: Szent István birodalma. A középkori Magyarország történe
te. (História Könyvtár. Monográfiák 17.) Budapest, 2001. 246-247. o.; Tringli: i. m. 39-41. o.; Bárány: i. m. 
156. o.; Török: i. m. 99-102. o. 

17 Held: i. m. 89. o. 
18 

Held: i. m. 90. o.; E. Kovács: i. m. 70. o. Bárány: i. m. 156. o. húsz-harmincezer keresztesről ír. 
Vö. a 16. jegyzetben idézett irodalmat. 
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valamint a várból állt.) Hunyadi ellentámadása azonban szétverte őket, és kiűzte a város
ból. A roham tehát eredménytelen volt. Hajón újabb segítség érkezett, közben pedig a 
Kapisztrán vezette keresztes had már Zimonynál állt. A főkapitány ugyan megtiltotta ka
tonáinak a falak elhagyását, azonban egyre többen szöktek ki, ők, és a folyón folyamato
san átkelő keresztesek a török őrállásokat támadták. Kapisztrán is tiltotta a harcot, végül 
azonban állítólag 2000 keresztessel beavatkozott. Sikerült az alig őrzött török ágyukat is 
megszerezni, és az ellenség ellen fordítani. A szultán későn rendelte el az ellentámadást. 
Hunyadi a falakról idejében vette észre a kedvező alkalmat, és lovasaival kitörve szét
verte az ellenséget. Már július 22-e volt. A szultán elmenekült, tábora és ágyúi Hu
nyadiak kezére jutottak. 

Kérdés, hogy a magyarok miért nem üldözték a megvert ellenséget. Hunyadi maga 
Garai László nádorhoz írt július 24-i levelében arról írt, hogy saját katonái közül sokan 
megsebesültek és elestek, és nem tudja, hogy mit tegyen a várral, ami a rombolások kö
vetkeztében mezővé vált.20 A már Újlakon tartózkodó Carvajal bíboros legátus július 29-
én azt írta, hogy Hunyadi nem tudta üldözni az ellenséget, mert nem rendelkezett lovas
sággal, a keresztesek pedig gyalogosak voltak.21 A lovasság hiánya ugyan nem állt fenn, 
hiszen részük volt a győzelemben, valószínű azonban, hogy létszámuk nem volt alkal
mas az üldözéshez. Más vélemény szerint Hunyadi és Kapisztrán feloszlatták a sereget, 
hogy megakadályozzák zendülését, mert nőtt benne az elégedetlenség a távol levő ha
talmasok ellen.22 Valószínűleg nem egyetlen okra vezethető mindez vissza. Az kétségte
len, hogy a számos halott miatt rövidesen pestisjárvány is kitört, amelyben augusztus l i 
en maga Hunyadi is meghalt. 

A török sereg nagysága felmérésére nem vállalkozom. A források hihetetlenül magas 
létszámot adnak meg, amelynél csak kevesebben lehettek. Az eredmények tükrében kü
lönösen fontos a magyar erők létszámát felbecsülni. A későbbi adatokból egyedül a nán
dorfehérvári vár őrségére következtethetünk vissza. 1495-ben II. Ulászló király megálla
podott a nándorfehérvári bánokkal. Ezeknek 200 könnyűlovast kellett tartani, valamint a 
kémeket fizetni. Ugyanakkor a nándorfehérvári udvarbírónak 500 gyalogost, valamint 32 
őrt (yigilatores) kellett felfogadni, hogy állandóan Nándorfehérvárban és Zimonyban tar
tózkodjanak. A megállapodás mind a lovasok, mind a gyalogosok, valamint az őrök ese
tében megadja a fizetendő zsoldot. Az udvarbíró köteles tüzéreket, kovácsokat, ácsokat, 
kőműveseket és más kézműveseket is alkalmazni. Itt a király nem adja meg a létszámot, 
mert az udvarbíró feladata velük a fizetésről megállapodni. Végül ez utóbbi is köteles 
kémeket felfogadni.23 Ez a forrás tehát - beleszámítva Zimonyt is - Nándorfehérváron 
732 fős katonasággal, valamint meghatározatlan számú tüzérrel és kézművessel számol, 
tehát kb. 750-800 fővel. A kincstartó számadáskönyvében fennmaradt szerződések azon
ban csak a bánok és az udvarbíró által tartandó csapatok létszámát tartalmazzák, tehát 
nem a teljes várőrséget. 

A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198-1526. (Szerk. Thallóczy Lajos és 
Áldásy Antal.) (Monumenta Hungáriáé Historica 1/33. k.) Budapest, 1907. 208-209. o. 

21 Uo. 210-21 l .o. 
Engel: Szent István birodalma, i. m. 247. o. 
Johann Christian von Engel: Geschichte des ungrischen Reiches und seiner Nebenländer. I. k. Halle, 

1797. 127-128.0. 
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Erre néhány fennmaradt költségvetés jellegű feljegyzésből következtethetünk. A kirá
lyi kincstartó 1504 évi költségvetése 400 gyalogost, 35 pribéket, 300 huszárt, valamint 
még a déli végvárakhoz szolgáló és adómentességet élvező 520 huszárt, továbbá 1000 
naszádost, összesen 2255 harcost sorol fel.24 Részletesebb és így többet mond az orszá
gos kincstartók 1511-1512-re tehető költségvetése. Ez 200 lovassal és 300 huszárral 
számol, az utóbbiaknál elöljáróikat is feltüntetve: 8 vajdát és 22 tizedest. Ezekkel együtt 
530 a lovasok száma. 400 gyalogos mellett 6 gyalogos kapitányt és 40 tizedest sorol fel, 
az összlétszámuk 446 fő. Itt is megtaláljuk az 1000 naszádost, közülük azonban csak 500 
állomásozott Nándorfehérváron, 500 Szalánkeménen. Elükön 2-2 vajda és 40-40 tizedes 
állott. A naszádosok együtt 1084 főt tettek ki. A vár teljes őrsége tehát 2060 fő volt.25 

Egy 1513-1514-re tehető kimutatás 700 lovast, 400 gyalogost, 1000 naszádost említ 
Nándorfehérváron, összesen 2100 főt.26 

Úgy látszik, hogy - tisztjeiket és altisztjeiket nem számítva - állandóan 400 gyalogos 
és 1000 naszádos tartozott az őrséghez. (1495-ben azért fordul elő 500, mert 100 
Zimonyban állomásozott.) Az 1511—1512-es költségvetésből azonban megtudjuk, hogy a 
naszádosok fele nem Nándorfehérvárhoz, hanem Szalánkeménhez tartozott. Ez volt a 
helyzet 1456-ban is, a vízi blokád áttörését a két irányban érkező magyar hajók érték el. 
Beszámítva a csak ritkán említett őröket (pribékek), az ismeretlen létszámú tüzéreket és 
kézműveseket, a vár őrsége felkerekítve sem lehetett több 1800-2000 főnél. Az 5000 fős, 
de még a 4000-es létszám is 1456-ban valószínűtlen. Amennyiben már ekkor is voltak 
vojnikok, ezek egy része valószínűleg a váron kívül lehetett. Számolnunk kell azonban a 
nándorfehérvári városi polgársággal is, amely részt vett városa védelmében. Ők azonban 
nem lehettek többen néhány száznál. így a két várnagy, Szilágyi Mihály és Geszti János 
parancsnoksága alatt legvalószínűbben 2000 fegyveres állhatott.27 

Problematikus Hunyadi seregének nagysága is. Elvileg állhatott 12 000 emberből. 
Számolnunk kell ugyanis a főkapitány saját csapataival, viszont arra is gondolnunk kell, 
hogy nem hagyhatta őrizet nélkül az ugyancsak reá bízott Temesvárt és Szörényvárt, va
lamint Erdélyt. Ezért, noha vitán felül ő rendelkezett az országban a legnagyobb, még
hozzá harcedzett fegyveres erővel, ennek csak egy részét vethette be. Azt a források, de 
még inkább a történészek rendre hangoztatják, hogy a magyar urak - néhány kivétellel -
nem támogatták, így legfeljebb egy fél tucat bárói bandérium vett részt a harcokban. Egy 
bandériumhoz minimálisan 50 lovas kellett, így együttvéve nem valószínű, hogy ezernél 

Kiadta: Jajcza (bánság, vár és város) története 1450-1527. írta Thallóczy Lajos, az oklevéltárat szerk. 
Horváth Sándor. (Monumenta Hungáriáé Historica 1/40. k.) Budapest, 1915. 179-180. o. Az 520 huszár a 
vojniknak nevezett katonaparasztokat jelenti. Lásd róluk „A Szávaszentdemeter-Nagyolaszi győzelem 1523-
ban" c. tanulmányomat, Hadtörténelmi Közlemények, új folyam, 25 (1978). 194-222. o. Mivel nem tudjuk, 
hogy a vojnikrendszer mikor keletkezett, nem biztos, hogy ez az erő 1456-ban is rendelkezésre állt-e. Hozzá 
kell tenni, hogy ezek nemcsak Nándorfehérvár, hanem az alája tartozó várakat is erősítették. Ennek ellenére az 
alábbiakban számolok velük. 

25 
Jajcza. i. m. 186-188. o. Megjegyzem, hogy a szávaszentdemeteri tanulmányban nem vettem figyelembe 

a tiszteket és az altiszteket, ugyanis nem biztos, hogy beleszámíthatók-e a létszámba, vagy a közemberek kö
zött ők is szerepelnek. 

Lásd a 24. jegyzetben említett szávaszentdemeteri tanulmányt. 
27 ' 

A szakirodalom általában elhallgatja, hogy Nándorfehérvár élén két kapitány, Hunyadi és Újlaki Miklós 
állott. Előbbit sógora, Szilágyi Mihály, utóbbit pedig Geszti János helyettesítette. Engel Pál: Magyarország vi
lági archontológiája 1301-1457. I. k. (História Könyvtár. Kronológiák, Adattárak. 5.) Budapest, 1996. 375. o. 

— 929 — 



többen lehettek volna. Igaz, a források Újlaki bandériumát nem említik, állítólag csak a 
csata után jelent volna meg. Arról azonban megfeledkeznek, hogy a várőrség egyik fele 
az ő katonáiból állt. Másrészt a Szerémség legnagyobb birtokosa volt a legalkalmasabb 
arra, hogy a hátvédet, az országgal való összeköttetést biztosítsa. Az őrségen kívül épp 
ezért valóban csak kevés katonát bocsáthatott kapitánytársa rendelkezésére. 

Hunyadi seregének létszáma egy másik megfontolásból is kevesebb kellett hogy le
gyen a régebben feltételezettnél. Arra van adat, hogy még az ostrom alatt 5000 magyar
cseh-lengyel zsoldost küldött a várba,28 azt viszont nem tudjuk, hogy ebben mennyi a 
túlzás. A legtöbb harcost a július 14-i vízi csata után vitte be saját vezénylete alatt Nán
dorfehérvárra. Kérdés, hogy hajóhada mennyi szállítására volt képes. Lehet, hogy az én 
hibám, de sem azt nem tudom, hogy hány hajóból állt a dunai flotta, sem pedig a hajók 
űrtartalmát nem ismerem. Egyetlen tényt fogadhatunk el, a naszádosok - akár a Jagelló
korban - kétfelé voltak választva, egyik felük Szalánkeménnél, a másik Nándorfehérvá
ron állomásozott. A szállításban elsősorban az előbbiek vehettek részt. Gondolnunk kell 
arra is, hogy nemcsak katonákat, hanem lovakat, lőszert, élelmiszert, takarmányt is nekik 
kellett a városba juttatni. Hunyadi jelentős lovassággal rendelkezett a várban, hiszen a 
július 22-ei diadalt azok rohamával nyerte meg a keresztesek ellen küldött szpáhik le
győzésével. Erre a várőrség félezer huszára nem lett volna elég, annál is kevésbé, mert 
biztosan sokan elestek a 21-i roham visszaverése alkalmával. Egy leszállításra alkalmas 
tengeri hajón a középkorban 40 lovat tudtak szállítani,29 egy középkori folyami hadina
szádon nyilván kevesebbet. Ezek alapján Hunyadi Nándorfehérváron bevetett seregét - a 
várőrség és a keresztesek nélkül - tízezernél kevesebbre becsülhetjük. 

A keresztesek létszáma a szakirodalomban, mint láttuk, 20-30 000 fő közt ingadozik, 
de a többség a felső határt tartja helyesnek. A keresztes had szervezése korán megindult, 
mégpedig nemcsak nálunk, hanem Európa-szerte is.30 A pápa által küldött szervező, a 
később szentté avatott Kapisztrán János ferences szerzetesnek volt ideje a toborzásra. 
Bár az 1950-es évek történetírása igyekezett érdemeit kisebbíteni,31 kitűnő szervező, 
nagyhatású szónok volt, aki elsősorban az alsóbb néprétegekből valóban nagy sereget 
toborzott. Elvileg nem zárható tehát ki, hogy sikerült a fenti létszámú sereget összeállíta
nia. Elég messziről is csatlakoztak keresztesek. 1456. augusztus 22-én egy Bereg megyei 
badalói jobbágy még nem tért vissza a keresztes hadjáratról.32 A probléma azonban a lo
gisztikában rejlik. Hogyan lehet egy ilyen nagy sereget az aratás előtt ellátni, valamint a 
zömében gyalogosokból álló sereget idejében a frontra eljuttatni. Nagyon jó példa erre a 
regensburgi kereszteseké. Itt 500-an vették fel a keresztet, de végül a helyi tanács csak 
114 főnek adta meg az engedélyt, hogy hajóra szálljon Magyarország felé. Ezeket jó 

/ s Elekes: i. m. 440. o. 
Veszprémy László: Csatamének, paripák és hátaslovak. A középkori hadilovakról. In: Az értelem bátor

sága, i. m. 807. o. 
30 

Vö. Bárány: i. m. 155-156. o. 
31 

Vö. Elekes: i. m. 445-453. o. A Kapisztránra vonatkozó könyvtári irodalomból lásd Helmut 
Hundsbichler: Johannes Kapistran. Franziskanische Observanz - Rettung Europas - Sachkultur. In: 800 Jahre 
Franz von Assissi. Franziskanische Kunst und Kultur des Mittelalters. Niederösterreichische Landesaus
stellung. Krem-Stein, 1982. 200-207. o. 

Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299-1526.) Nyíregyháza, 2006. 206. sz.: az ille
tő „ad presentem exercitum cruce signatum" ment. 
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fegyverzettel, valamint hat hétre elegendő hússal, kenyérrel, borral, káposztával és más 
élelmiszerrel látták el.33 Természetesen itt a német birodalmi város gondoskodott hadba 
vonuló polgárairól, akik különben a csata idejére nem érkeztek meg. A magyar kereszte
sek esetében erről nem lehetett szó, élelmezésüket azonban itt is biztosítani kellett. Más
hol idéztem egy adatot, miszerint a Délvidéken egy 146l-es általános mozgósításkor 25 
napi élelmiszert kellett a hadba hívottaknak magukkal hozni.34 Az persze kétséges, hogy 
erre aratás előtt volt-e 1456-ban lehetőség. A végeredmény: itt is kissé túlzottnak látszik 
a keresztesek létszáma, azonban pontosabb adataink egyelőre hiányoznak. 

Az imént mondottak átvezetnek a másik kérdéscsoporthoz: a keresztes háború értéke
léséhez, valamint a paraszt keresztesek katonai jelentőségéhez- Az alapprobléma maga a 
keresztes háború. Komolyan vették-e, nem állt-e mögötte főként anyagi érdek, és vezet
hetett-e eredményre. Érthető az antiklerikális marxista történetírás negatív ábrázolása, 
ami Elekes többször idézett, adatokban gazdag müvéből is kitűnik. Az újabb szakiroda
lom ugyan elismeri sok, a keresztes hadjáratokkal szemben hangoztatott vád igazságát, 
nem vonja azonban kétségbe a háborús tervek nagyrészt vallásos motivációit. Rámutat 
viszont a hadjáratok hihetetlen költségeire is.35 Kétségtelen az is, hogy a konstantinápo
lyi katasztrófa miatt már az 1455-ben elhunyt V. Miklós pápa is megindította az oszmá
nok elleni nemzetközi vállalkozás megszervezését, amit utóda, a spanyol III. Callixtus 
nagy buzgalommal folytatott. Gyűléseket tartottak, igyekeztek a háború anyagi alapjait 
biztosítani. A pápa a szervezés végett küldte Magyarországra legátusként honfitársát, 
Juan de Carvajal bíborost.36 

Az európai szervezés valóban be is indult. Erre regensburgi adatok is fennmaradtak, 
mivel innen lehetett dunai hajóúton leggyorsabban eljutni Magyarországra, s ezért a ba
jor város vált a keresztesek gyülekezőhelyévé. Április 27-én pápai megbízásból egy nor
vég érsek jelent meg a városi tanács előtt. A magyarok 30 000 gyalogost és 10 000 lo
vast kérnek, hogy feltartóztassák a pogányokat, a törökök 60 000 főt számlálnak. (Ez egy 
korábbi magyar igény volt.) A pápai megbízott pénzt kért, hogy a török ellen vonulók
nak segítsenek. Június 24-én jelentek meg Regensburgban az első keresztesek: 25 sze
gény Frankfurtból. Szeptember 1 -jéig még 246 fő érkezett négy városból, köztük 40-en 
jó páncélban Kölnből. Ezen a napon kb. 1100-an jöttek Nürnbergből, többségük puská
val ellátva. A következő nap, amit a forrás említ, szeptember 22. Ekkor és utána tucatnyi 
városból és területről 1680-an érkeztek. Ezek között voltak „csupaszok és szegények" 
(Zwickauból 90 fő), jó páncéllal rendelkezők (400 augsburgi), valamint 300 jól felszerelt 
svájci. Együttvéve tehát az egyedül érkezőkön és a regensburgi kontingensen kívül 3051. 
Nem tudjuk, hogy mikor zárták le a gyülekezést. Nagyszámú osztrák is keresztesnek állt. 
Eljutottak Magyarországra, ahol azonban a magyarok megvetően bántak velük, így az 
eredménytelen, sok költségbe került út után karácsonyra már otthon voltak.37 A keresztes 

Carl Theodor Gemeiner: Regensburgische Chronik. Unveränderter Nachdruck der Originalausgabe neu 
hrsg. von Heinz Angermeier. Bd. III. München, 1987. 248. o. 

Lásd a „Mozgósítási és hadseregellátási problémák Mátyás alatt" c. tanulmányomat: Hadtörténelmi Köz
lemények, 103 (1990). 88-99. o. 

35 
Norman Housley: A kései keresztes hadjáratok. In: Magyarország és a keresztes háborúk, i. m. 119-137. o. 
Bárány: i. m. 155-156. o. 

37 
Az 1456-ban Regensburgból Magyarországra induló német keresztesekre vonatkozó idézetek Carl 

Theodor Gemeiner: Regensburgische Chronik-ja III. kötetéből (csak azokat az adatokat közlöm, amelyeket a 
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erők egy része kétségkívül jól volt felfegyverezve. A legtöbben azonban már a nándor
fehérvári diadal után érkeztek Regensburgba. Az eredménytelen akció rossz hatást gya
korolt Németországban. Az is bajt okozott, hogy a különböző helyekről érkező csapa
toknak nem volt parancsnoka. 

A keresztes eszme tehát még élt, a szervezést azonban nemcsak anyagi nehézségek gá
tolták, hanem - talán nem jó kifejezéssel - a mozgósítás lassúsága is. Nagyobb, jobban fel
szerelt keresztes csapatok csak aratás után érkeztek. Hogy ezekre akkor már nem volt 
szükség nálunk, azt több, még tárgyalandó ok magyarázza. Igaz, hogy a fejedelmek nem 
csatlakoztak, mégis, csak Regensburgból 3000-nél több harcos indult el Magyarországra. 

A regensburgi forrás egyben hasonló képet nyújt számunkra, mint amit Kapisztrán 
magyar kereszteseiről tudunk. A seregben épp úgy találunk jól felszerelt, számszeríjjal, 
szakállas puskákkal rendelkezőket, mint puszta fütykössel hadba vonulókat. Kardjuk, 
nyilaik általában voltak.38 Ennek ellenére végeredményben ennek a szedett-vetett tömeg
nek az akciója vezetett a győzelemhez. Ez viszont felveti azt a kérdést, hogy egy gyakor
latlan, parasztokból, kézművesekből álló hadsereg hogyan tudott mégis eredményt elérni 
a kor egyik legkiválóbb katonaságával szemben. Újabban joggal emlegetik, hogy akár a 
békés életmódot folytató nemesekből álló nemesi felkelés, a teljesen tapasztalatlan pa
rasztfelkelők nyílt mezőn nem jelenthettek számottevő segítséget az oszmánok elleni 
harcban.39 Hunyadi nyilván ezért nem engedte a kereszteseknek először a beavatkozást. 
Azonban nem is erről volt szó. A keresztesek megtagadták ugyan ezt a parancsot, vi
szont a visszavert hosszú ostrom után elfáradt törökök megtámadása megzavarta az el
lenséget. A magyar fővezér katonai tehetségét mutatja, hogy idejében ismerte fel a hely
zetet, és csapatai beavatkozásával végül is győzött. Nem a felkelők és a reguláris török 
erők közti nyílt ütközet döntött, hanem a magyar csapatok támadása a szétzilált ellenség 
felett. Ezért a nándorfehérvári győzelmet éppúgy köszönhetjük Hunyadinak, mint a 
Kapisztrán vezette kereszteseknek. 

szerző csaknem szó szerint vett át a város Rathsbuchjából): „Es war aber schon früher, nämlich am Ertag nach 
Georgi dieses Jahrs [április 27.], der ehrwürdig Herr Heinrich Kalteisen, Doctor, Prediger Ordens, Erzbischof 
zu Nydrosen in Norwegen [Norvégia érseki székhelye, Trondheim, más néven Nidaros. Donald Mathew: Atlas 
of Medieval Europe. Oxford, é. n. 63. o.], von Coblenz gebürtig, vor dem Rath gekommen, nachdem er am 
Sontag zuvor im Dom eine Predigt des Kreuzes, und zwei in seines Ordens Kloster bei den Dominikaner 
gehalten hatte. Da erinnerte er die Herren vom Rath... Es hätten die Hungarn 40 000 Mann Hülfe begehrt, 
damit sie mit Gottes Hülfe den Türken wohl aufhalten wollten, nämlich 30 000 Mann zu Fuß und 10 000 zu 
Pferd. Diese wären ihnen zugesagt. Der Türke habe 60 000 Mann. Er ermahne daher die Herren vom Rath in 
der Kraft des heiligen Geists mehr und über Vermögen zu thun. Die Bullen seiner Botschaft habe er dem 
Bischof gebracht. Wegen dessen Krankheit seyen sie im Kapitel verlesen worden... 

Am allerersten waren um Sonnwenden [június 24.] 25 arme Knechte, sogenannte Freiheiten, von Frankfurt 
am Mayn gekommen; über etliche vierzig von Colin in gutem Harnisch; bei achtzig von Worms; von Eichstädt 
110; von Kehlheim 16; am Egidi Tag [szeptember 1.] bei eilfhundert von Nürnberg, die meisten mit Geschoß 
trefflich zugerichtet. Um Emmerami [szeptember 22.] kamen von Worms abermals 110 Mann; zwei Schiffs 
von Leiptzk [!], von Neumarkt und den umliegenden Orten bey 80; von Zwikau bey neunzig, - diese waren 
blos und arm; von Speyer 80; von Offenb urg 100. Mehr von Leipzig [most így írva] bey 80; aus Flandern bey 
80; von Einpogen bey 70; von Augsburg zum zweitenmal 400 in gutem Harnasch; zwei Rotten von Schwaben, 
bey 200 Menschen; von Rotenburg 90; mehr als 300 Schweizer gut zugerichtet; der einzeln hier 
durchgezogenen und der Züge auf andern Straßen nicht zu gedenken." Genuiner: i. m. Bd. III. 246-251. o. 

™ Elekes: im. 451-452. o. 
B. Szabó János: A mohácsi csata és a „hadügyi forradalom." I. rész. A Magyar Királyság hadserege 

1526-ban. Hadtörténelmi Közlemények, 117 (2004). 465. o. 
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Ezzel kapcsolatban még egy kérdés vár megválaszolásra. Szemben a marxista törté
netírás Elekes által hangoztatott nézetével, hogy a „nép megvédi hazáját", azaz a parasz
tok hazaszeretete érvényesült,40 Szakály Ferenc vetette fel, sőt forrásokkal is bizonyítot
ta, hogy a parasztok hazaszeretete csak a közvetlen szülőföldre vonatkozott.41 Állítása 
szerint a felkelők túlnyomó többsége a környékbeli vármegyékből érkezett.42 Ez érthető 
is lenne, ez a vidék volt leginkább kitéve a török támadásnak, az itteni parasztság pedig 
jobban megszokta a fegyveres védekezést is. A fent idézett adat a Bereg megyei jobbágy 
keresztesekhez történő csatlakozásáról azonban ennek ellentmond. Távoli vidék lakói is 
szükségesnek érezték a török elleni harcot! 

Egy másik nézet szerint a parasztok valóban az országot akarták megvédeni. Ebből 
csak azért nem lett parasztlázadás, mint 1514-ben, mert voltak urak, mint Hunyadi és a 
vele együtt harcoló bárók, akik eleget tettek a parasztok megvédése kötelezettségének, 
ezért ők is hajlandók voltak őket segíteni.43 Valóban, van olyan nézet, amely a középkori 
földesúr és jobbágya között viszonossági viszonyt tételez fel: az úr feladata a paraszt vé
delme és a rend fenntartása, és ennek fejében részesül az attól kapott járadékokban.44 

Azt hiszem azonban, hogy sokkal komolyabbnak kellene vennünk a vallásosság, a 
pogányok elleni küzdelem, valamint az egyház keresztes háborúra buzdító hatását. Lát
tuk, hogy ez több ezer németet is a török elleni harcra buzdított. Itt kell megemlékezni 
III. Callixtus pápa intézkedéseiről is. A köztudat a nándorfehérvári győzelemmel hozza 
kapcsolatba a déli harangszó elrendelését. Csakhogy ezt a pápa már június 29-én megtet
te, mégpedig azért, hogy a hívők a magyarok török elleni győzelméért imádkozzanak. 
Viszont III. Callixtus valóban a nándorfehérvári diadal emlékére rendelte el, hogy au
gusztus 6-án tartsák meg az Úr színeváltozása (transfiguratio Domini) ünnepét.45 Talán 
nem is annyira a parasztok honvédő buzgalma felett kellene vitatkozni, hanem az erős, 
vallásilag is motivált törökellenesség kidomborítása lenne a lényeg, amely a társadalom 
valamennyi rétegében, és nem utoljára a parasztságban is jelen volt. Ezt pedig a ference
sek, mint éppen Kapisztrán, terjesztették.46 

Mindez azonban átvezet a következő kérdéshez: mi történt Nándorfehérvár előtt és 
után, és miért nem csatlakozott a magyar urak többsége Hunyadi felmentő seregéhez. A 
keresztény hatalmak 1455 végén hatalmas katonai és pénzbeli segélyt ajánlottak fel a 
pápa kérésére, igaz, hogy később nem váltották be ígéretüket.47 A támadó célzatú török 
ellenes keresztes hadjárat szervezése 1456 tavaszára felgyorsult. Carvajal bíboros is Bu
dára ment, ahol trónra lépése után először jelent meg a fiatal V. László király. A legátus 

4U Elekes: i. m. 438-479. o. 
Szakály Ferenc: A mohácsi csata. (Sorsdöntő történelmi napok 2.) Budapest, 1975. 69-72. o. 

4 Szakály: Virágkor, i. m. 49. o. 
43 Held: i. m. 94-95. o. 

Heide Wunder: Die ländliche Gemeinde als Strukturprinzip der spätmittelalterlichen - frühneuzeitlichen 
Geschichte Mitteleuropas. In: Peter Blickle (hrsg.): Landgemeinde und Stadtgemeinde in Mitteleuropa. 
(Historische Zeitschrift Beiheft 13.) München, 1991. 98-399. o. 

Tringli: i. m. 45. o.; Török: i. m. 100. o. 
Vö. Fodor Pál: A szultán és az aranyalma. Tanulmányok az oszmán-török történelemről. Budapest, 

2001. 179-195.0. 
Magyarország és Szerbia, i. m. 193-195. o. 
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háborúra szólító ajánlása után az összegyűlt főpapok és bárók arra mutattak rá, hogy 
Szerbiában és a török végeken az elmúlt év terméketlensége miatt nagy az éhínség, meg 
kell várni az újév jó termését, így csak augusztus 1-jére lehet a hadjáratot meghirdetni.48 

A király a váradi püspök (Vitéz János titkos kancellár) által a magyarországi, csehorszá
gi és ausztriai főpapok, fejedelmek, bárók és nemesek jelenlétében hirdettette ki határo
zatát, hogy a sereg augusztus 1-jére a határon legyen. A király megígérte a külföldi segí
tők ellátását is. Ezután érkezett a hír, hogy a török Nándorfehérvár ellen fordul, ezért az 
uralkodó elrendelte, hogy augusztus l-jét be nem várva, sereget kell küldeni, meg kell 
erősíteni a várakat, és őrizni a dunai réveket. Carvajal a jelek szerint ezt közölte a kül
földi uralkodókkal, felhívva arra a figyelmüket, hogy ez nem Magyarország, hanem a 
(Német-római) Birodalom és az egész kereszténység ügye, tehát segíteniük kell.49 Ve
lencébenjúnius 18-án is úgy tudták, hogy Hunyadi a Dunát őrzi, és ott várja a nagy ma
gyar sereget, amely csak az aratás után, augusztus l-jén állhat fel. A hazai éhínségre utal 
Herceg Rafael kalocsai érsek május 2-i levele is Kapisztránhoz, amelyben Bácsra hívta. 
Figyelmezteti, hogy ha népet visz a végekre, vigyázzon, nehogy éhen pusztuljanak, mert 
nagy ott az éhínség.50 

Az ellátási problémákra már fent is utaltam. Ez valóban komoly gond volt, éspedig nem 
csupán a keresztények esetében. A sebenicoi püspök július 26-án Budán kelt jelentése sze
rint a török táborban is élelmiszerhiány mutatkozott. Azt tartják, hogy az aratás után meg
számlálhatatlan sereg fog összegyűlni, ezért a legátus arra kérte Hunyadit, hogy augusztus 
15-ig - ha lehet - tartózkodjon a harctól. Sorra érkeznek Budára a keresztesek.51 Pontosan 
ugyanaz történt 1456-ban, mint később 1521-ben (amikor elesett Nándorfehérvár) és 1526-
ban Mohácsnál. A magyar hadsereget nem lehetett az aratásig mozgósítani.52 Nagyobb se
reg élelmiszer- és takarmányellátása komoly nehézséget okozott. A késés oka nem az urak 
és a nemesek nemtörődömsége következménye volt, hanem a logisztikai problémák. Ezek 
kutatására a hadtörténetírás egyre nagyobb figyelmet fordít.53 

Hunyadinak is nehézséget okozott a mozgósítás. Májusban még Szegeden volt, ott 
kereste fel Carvajal, valamint a délvidéki urak közül Herceg Pál.54 1456. június 12-én 

„wenn aber furbar in der Serueij, vnd an der Granicz der Turckhen zu diser zeiten nicht klain manglung 
des Trayds vnd gersten auch anderlaj essender Speis ist, die mangelhalben des vergangen Jar auch 
vnfrüchtbarkeit herirrend..." Carvajal Zsigmond osztrák herceghez írt 1456. április 10-én kelt levele német 
fordítása. Teleki: i. m. X. k. Pest, 1853. 500. o. Majdnem szó szerint ezt tartalmazza a legátus április 17-én 
Francesco Sforza milanói herceghez írt latin közlése: „Verum quia in Servia et confinibus Turchorum 
impresentiarum non parvus est grani, ordei et aliarum rerum edibilium defectus propter anni preteriti 
sterilitatem et novis anni presentis maturis fructibus érit abundantia." Magyarország és Szerbia, i. m. 463. o. 

Az előző jegyzetben idézett két levél: április 10. Teleki: i. m. X. k. 499-501. o., április 17: Magyaror
szág és Szerbia, i. m. 463-464. o. 

Pettkó Béla: Kapisztrán János levelezése a magyarokkal. Történelmi Tár, 1901. 198-199. o. „Ita 
commoveat venire populum ad confinia, ne fame pereat, quia non mediocris caristia victualium inibi habetur." 

Magyarország és Szerbia, i. m. 469-471. o. 
52 

Lásd erre a következő tanulmányaimat: Logisztikai kérdések a Mohács előtti magyar hadszervezetben. 
In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére, i. m. 441- 457. o.; Mozgósítási és hadsereg
ellátási problémák Mátyás alatt. i. m. 88-99. o.; A mohácsi csata és előzményei. Századok, 115 (1981). 66-107. o. 

' Veszprémy László: A középkori hadtörténetírás és forrásai. Hadtörténelmi Közlemények, 119 (2006). 
518-520. o. 

54 Pettkó: i. m. 201-202., 209-210., 211-212. o. 
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még mindig Szegeden állt, és csak akkor rendelte el a vajdasága alá tartozó szászoknak a 
mozgósítást, mégpedig június 24-re Karánsebesre, ahol ő is ott lesz.55 A határidő szűk 
volt, a gyülekezőhely pedig arra utal, hogy először Orsova táján akart kijutni az Al-
Dunához. Június 18-án a Csanád megye Maroson túli részén fekvő Hollós faluból értesíti 
a legátust, hogy mivel a szultán felgyorsította menetét, ő is siet, a Morava és a Duna ösz-
szefolyásánál akar találkozni a törökkel.56 Elképzelhető, hogy az ugyanerről a napról kelt 
velencei jelentésnek igaza van, Hunyadi egyelőre a Duna vonalát akarta védeni, és re
mélte, hogy addig nem kerül sor csatára, míg augusztus l-jén összejön a magyar hadse
reg. Június 22-én Temesvárról újra szigorúan utasítja a szászokat, hogy Kévén csatla
kozzanak hozzá. 26-án ezt fenyegetésekkel megerősítve ismétli meg, azzal, hogy 28-án 
legyenek Kévén. (Ami irreális volt.) Július 3-án még mindig Kévéről újra sürgeti megje
lenésüket.57 Ezen a napon érkezett különben a szultán Nándorfehérvár alá, Kapisztrán 
akkor már a várban tartózkodott.58 A mozgósítás tehát Hunyadinak, aki eredetileg még 
nem döntötte el, hogy merre támad, sem ment könnyen. 

Úgy vélem, hogy a források és a szakirodalom vádja a Hunyadihoz nem csatlakozott 
urakról és nemesekről nem teljesen igazságos. A magyar hadsereg nyár elején nehezen 
tudott összeállni. A mozgósítás megindult, jött külföldi segítség is, azonban ezek zöme 
csak nyár végére jelent meg. Egy részük már nem sokkal a csata után a közelben volt, hi
szen Carvajal bíboros legátus egy héttel a diadal után már Újlakon tartózkodott.59 Még
sem volt hiba nem várni az augusztus 1-jei gyülekezési határidőre, hiszen addig elesett 
volna a fontos végvár. Amennyiben az újonnan folyamatosan érkező csapatokat együtt 
tartották volna, további hadi sikerekre lett volna lehetőség, és akkor feltehetően senki 
sem szidná napjainkig a távol maradókat. 

Vissza kell térnünk a bevezetésünk elején felvetett kérdéshez, miért oszlatták fel 
Hunyadiék a győzelem után a sereget, amivel a háború folytatását is megakadályozták. 
Az ott felvetett okok valószínűleg mind szerepet játszottak a döntésben. Nem szabad 
azonban az ellátási problémákat sem elhanyagolni. Nem tudjuk, hogy mennyire tudták 
volna még az élelmezést biztosítani, és azt sem, hogy a harcosok többsége az esetleg 
nem teljesen elegendő táplálék miatt nem volt-e legyengülve. Ennek a lehetőségére több 
dolog utal. A győztes csapatok minden további nélkül elvonultak, senki sem lázadt fel. 
Held hívta fel a figyelmet arra, hogy „1456-ban a keresztes parasztok nyugodtan és bé
késen hazamentek, megelégedve a jól végzett munkával."60 Nem szabad arról sem elfe
lejtkezni, hogy rövidesen kitört a pestisjárvány, amelyben maga Hunyadi is meghalt. Ezt 
természetesen elsősorban a számos temetetlen halott és a nyári hőség okozta. Az viszont 
tény, hogy a pestis terjedését a lakosság alapvető alultápláltsága csak felgyorsította.61 

Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Bd. V. Bearbeitet von Gustav Gündisch. 
(A továbbiakban: Üb.) Bukarest, 1975. 534-535. o. 

Magyarország és Szerbia, i. m. 464-465. o. 
57 Ub. i. m. Bd. V. 535-536. o. 
58 

Magyarország és Szerbia, i. in. 465—467. o. 
59 Uo. 210-211. o. 
60 Held: i. m. 95. o. 

N. J. G. Pounds: An Economic History of Medieval Europa. Second Edition. London and New York, 
1994. 135.0. 
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A további következmények közismertek. Azt láttuk, hogy a német kereszteseket ha
zaküldték, és többségükben karácsonykor otthon voltak. V. László és Ciliéi Ulrik, az új 
főkapitány az ősszel - amikor már nem kellett a szultáni sereggel számolni - levonult a 
sereggel a végvidékre. Valószínűleg nem a török háború volt az igazi céljuk, hanem a 
Hunyadi család hatalmának megtörése. Hunyadi László azonban a királyt és Ciliéit Nán
dorfehérvárra csalta, ahol november 9-én Ciliéit meggyilkolták.62 Erre a sereg feloszlott, 
külföldi keresztes hadak utána már nem jöttek az országba. 

Még néhány szót kell Hunyadi János értékeléséről szólni. Ez ingoványos terület, hi
szen a nagy hadvezért a magyar köztudat és a történetírás a XV. század közepétől a ma
gyar történelem kimagaslóan pozitív szereplőjének tartotta, mégpedig katonaként és po
litikusként egyaránt. Ezt vette át a marxista történetírás is, elég csupán Elekes többször 
idézett könyvére utalnunk. Az újabb történeti szakirodalomban azonban mintha egy ne
gatívabb kép bontakozna ki. A nagy középkorkutató, Mályusz Elemér volt az, aki a poli
tikus Hunyadival szemben foglalt állást. Az ötvenes években a volt kormányzó egykori 
bizalmasa, a később Vitéz néven ismert Zrednai (Szrednai?) János váradi püspök V. 
László titkos kancellárjaként szembekerült egykori mentorával, és a király érdekében 
annak hatalma meggyengítésére törekedett.63 Szakály Ferenc ezzel szemben utalt arra, 
hogy Hunyadi hatalma megtörése meggyengítette volna az ország török elleni védekezé
se erőit.64 Noha már Szakálynak is voltak kétségei Vitéz politikájával szemben, a titkos 
kancellár előterjesztése kivihetetlen volt. Az biztos, hogy a király és Hunyadi közti ket
tős hatalom káros volt az országra, de az is tény, hogy a török veszély miatt Hunyadi tá
mogatásra szorult.65 

Más oldalról támadta Hunyadit a néhány éve meghalt kiváló középkorkutató, Engel 
Pál. Kikutatta szerepét a korábban szegedinek nevezett 1444. évi váradi békénél. Az 
alapkérdés a következő. Pápai segítséggel sikerült ebben az évben törökellenes nemzet
közi hadjáratot elhatározni. A szultán megijedt, és nagyon kedvező békeajánlatot tett, 
amelynek még az általa elfoglalt Szerbia kiürítése is része volt. Brankovič György szerb 
despota ezért magyarországi birtokai nagy részének átengedése fejében rávette Hunyadit 
a béke elfogadására. Ezt meg is kötötték, mind a szultán, mind a despota eleget is tett a 
feltételeknek. Noha a békére a király és Hunyadi is esküt tett, mégis megindult a várnai 
katasztrófával végződő háború. (A béke hírére a magyarok szövetségesei elbizonytala
nodtak.)66 Itt tényekről van szó, amelyek vitathatatlanok. 

Engel azonban tovább ment. Lényegében kétségbe vonta Hunyadi katonai tehetségét 
is. „Ő volt felelős a XV. századi Magyarország történetének legkomolyabb vereségeiért 

Engel: Szent István, i. m. 248. o. 
Mályusz Elemér: A magyar rendi állam Hunyadi korában. Századok, 91 (1957). 596-602. o. 
Szakály Ferenc: Vitéz János, a politikus és államférfi. (Pályavázlat kérdőjelekkel). In: Vitéz János Em

lékkönyv. Esztergom Évlapjai. Annales Strigonienses. 1990. h. n. 9-38. o. 
Kubinyi András: Vitéz János: a jó humanista és rossz politikus. In: A magyar történelem vitatott szemé

lyiségei. 2. Budapest, 2003. 17. o. 
Engel: János Hunyadi, i. m. 103-123. o.; Uő: A szegedi eskü és a váradi béke. Adalék az 1444. év ese

ménytörténetéhez. In: Uő: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. (Vál., szerk., a jegyzeteket gondozta 
Csukovits Enikő.) Budapest, 2003. 198-224. o. Tanulmánya bevezetésében nyíltan leszámol a csak erényekkel 
rendelkező Hunyadi mítoszával is. 
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épp úgy, mint legfontosabb győzelmeiért"- írja.67 Felhozza kormányzósága sikertelensé
gét, a Giskra ellen folytatott eredménytelen harcait. Hívei szerint vereségei természete
sen árulások következményei voltak. A nándorfehérvári győzelem szerintük korábbi si
kereiből következett.68 Természetesen Engel nézete is tényeken alapul. Hunyadi valóban 
elvesztette a várnai és a rigómezei csatát, és nem tudta legyőzni Jan Giskrát. A negatív 
vélemény terjed. Valaki így jellemezte a nándorfehérvári győzőt: „A sorsdöntő csatáit 
sorra elvesztő Hunyadi Jánost"69 Az ügy tanulságos. Ugyanazon közismert tényekből 
épp úgy felrajzolható egy pozitív, mint egy negatív Hunyadi-kép. Pontosabb képet egy
részt a sikerei és kudarcai egybevetéséből, másrészt Nándorfehérvár hatásából alkothatunk. 

Az 1442. évi téli és az 1443-1444. évi ún. hosszú hadjárat sikerei egy kiváló szervező 
hadvezért mutatnak, aki képes jelentős sereget kiállítva, azt kedvezőtlen körülmények 
közt több ezer kilométeres úton vezetve, eredményeket elérni. Más kérdés, hogy ezzel 
nem szerzett vissza török kézre került területeket, csatát pedig csak télen nyert, amikor 
nem állt szemben a teljes oszmán sereggel. Ugyanez a szervezőképesség, valamint a se
reg előre nyomulásának sikeres végrehajtása mutatkozott meg a Rigómezőre vezető 
úton. A zűrzavaros belpolitikai helyzet ellenére jelentős sereget vezetett a távoli Koszo
vóba. Ott azonban - nem úgy, mint 1443 végén - lényegében a teljes török haderővel ke
rült szembe. Nándorfehérváron végül sikerült megvernie a szultáni sereget. Nem szabad 
azonban elfelejtenünk, hogy itt nem két szemben álló sereg szabályos ütközete zajlott le, 
mint Várnánál és Rigómezőnél, hanem egy egész napi sikertelen roham után elfáradt el
lenséget lepték meg - parancs ellenére - a keresztesek, Hunyadi pedig felismerve a hely
zetet, támadásával szétverte a megzavarodott ellenséget. 

Hunyadi háborúi azt bizonyítják, hogy még egy hozzá hasonló tehetségű nagy hadve
zér is - mert azt nem tagadhatjuk, hogy a nándorfehérvári győző az volt - csak akkor tu
dott eredményt elérni az Oszmán Birodalommal szemben (mégha az jóval gyengébb is 
volt, mint fél évszázaddal később), amikor nem a teljes török hadsereggel csapott össze, 
azaz október és március közt.70 A csatavesztések érthetőek voltak. Még egy, később is 
érvényesülő tétel mutatható ki: az ellátási nehézségek a magyar csapatokat csak augusz
tustól engedték felhasználni. A nándorfehérvári szinte véletlen győzelem azonban elérte 
azt, hogy a török hosszabb ideig nem vállalkozott közvetlenül Magyarország megtáma
dására. Mátyás király tanult apja példájából, és támadó hadjáratok helyett inkább a vég
várrendszer kiépítésére törekedett. Negatív hatása Nándorfehérvárnak a nyugati keresz
tesek eredménytelen szereplése volt, ami megakadályozta újabb külföldi önkéntesek 
Magyarországra jövését, ezért azonban nem Hunyadi volt a felelős. 

Engel: János Hunyadi, i. m. 119. o.: „In fact, he was responsible for the most serious military defeats as 
well as the most important victories in the history of fifteenth-century Hungary." 

68 Uo. 119-121.0. 
Fodor: A szultán... i. m. 182. o. 

70 Vö. Halil Inalcik: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600. London, 1995. 114. o. 
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András Kubinyi 

FROM NÁNDORFEHÉRVÁR TO MOHÁCS 

Questions and Consequences 

Summary 

On the 550th anniversary of János Hunyadi's victory over Sultan Mehmed II at Nándorfe
hérvár (today Belgrade, Serbia) on 22 July 1456, academician András Kubinyi looks for the an
swers to questions concerning the siege of Nándorfehérvár and its consequences. There are few 
events in Hungarian history that are being mentioned by as many sources as Hunyadi's triumph. In 
spite of that, several questions concerning the siege remain unanswered and political aspects have 
often influenced its evaluation, too. One of the questions is why did Sultan Suleiman I manage to 
take Hungary's most important border castle 65 years after the defeat of his grandfather, the Otto
man sultan, outside the walls of Nándorfehérvár. The fall of the mediaeval Hungarian state in 1526 
at Mohács was partly a consequence of the loss of Nándorfehérvár to the Ottomans in 1521. 

Among the issues regarding the victory at Nándorfehérvár, the first one concerns the strength 
of the opposing armies. According to the calculations of the author, the garrison under the com
mand of Mihály Szilágyi and János Geszti inside the castle of Nándorfehérvár did not number 
more than 2000. Hunyadi's troops can be estimated at less than 10 000, while the strength of the 
crusaders is put between 20-30 000 people by the special literature, which is exaggerated in the 
author's opinion. Concerning the number of the Ottoman troops, the author accepts the conserva
tive estimate of 60-70 000 people. 

Another issue discussed by the author is the evaluation of the crusade, i.e. the military signifi
cance of the peasant crusaders. Among the Hungarian crusaders of St. John of Capestrano, there 
were warriors properly equipped with crossbows and harquebus, as well as men armed with cudg
els, swords and bows only. This must have been the reason why Hunyadi did not let the crusaders 
intervene at the start. Despite the above, it was the action of this mixed crowd that eventually led 
to victory. After withstanding the long siege, it was the attack launched against the exhausted Ot
toman troops that caused confusion in the enemy's camp. It reveals the military talent of the Hun
garian commander-in-chief that he realised the opportunity in time and led his troops to victory in 
the end. Thus, the triumph at Nándorfehérvár is owed to both Hunyadi and the crusaders led by St. 
John of Capestrano. 

In the study, the author also deals with the issues of organisation and supply, which prevented 
the continuation of the war, and examines the evaluation of János Hunyadi. 

In Hungarian public opinion and historiography, Hunyadi had been considered an outstand
ingly positive character of Hungarian history from the middle of the 15th century, both as a soldier 
and a politician. Recent historical works, however, seem to present a somewhat more negative 
view of him. 

According to the author, Hunyadi's campaigns prove that he was a talented and great com
mander. Nevertheless, when fighting against the Ottoman Empire, which was much weaker at that 
time than half a century later, he only succeeded when he did not have to confront the entire Otto
man army, i.e. between October and March. As a result of the rather chance victory at Nándorfe
hérvár, however, the Ottomans did not directly attack Hungary for a long time. King Matthias fol
lowed his father's example and instead of launching offensives, he strived to complete the system 
of border castles. As for the negative consequences of the siege of Nándorfehérvár, the failure of 
the western crusaders put a stop to the coming of foreign volunteers to Hungary, but that was not 
Hunyadi's responsibility. 
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András Kubinyi 

DE NÁNDORFEHÉRVÁR À MOHÁCS 

Questions et conséquences 

Résumé 

A l'occasion du 550e anniversaire de la victoire du 22 juillet 1456 à Nándorfehérvár remportée 
par János Hunyadi sur le sultan Mehmet II, l'académicien András Kubinyi cherche les réponses à 
des questions relatives à la bataille et à ses conséquences. La victoire de Hunyadi compte parmi les 
événements les mieux documentés de l'histoire hongroise. Néanmoins de nombreuses questions 
sont restées ouvertes et des critères politiques ont aussi souvent influencé l'appréciation portée sur 
la bataille. Pourquoi le sultan Soleman a-t-il réussi à prendre le plus important château fort situé 
aux confins du pays 65 ans après la défaite de son grand-père à Nándorfehérvár ? Cela donne à ré
fléchir. La chute de l'État hongrois médiéval à Mohács en 1526 était certainement une des consé
quences de la prise de Nándorfehérvár en 1521. 

La première question qui se pose au sujet de la victoire à Nándorfehérvár concerne les effectifs 
des troupes des deux camps. Selon les calculs de l'auteur, dans le château fort de Nándorfehérvár 
il n'y aurait eu que quelque deux mille soldats armés sous le commandement des deux capitaines, 
Mihály Szilágyi et János Geszti. L'effectif de l'armée de Hunyadi est estimé à moins de 10 000 
soldats. La littérature spécialisée parle de 20 à 30 milles croisés, mais l'auteur trouve ce chiffre 
exagéré. Quant à l'effectif de l'armée du sultan, l'auteur accepte l'estimation prudente qui parle de 
60 à 70 milles de soldats. 

L'autre problématique traitée par l'auteur porte sur la croisade et l'importance des croisés 
paysans. Parmi les croisés hongrois de Kapisztrán, certains étaient équipés d'arquebuses et 
d'arbalètes, alors que d'autres n'avaient que des gourdins, des épées et des arcs. Aussi Hunyadi a-
t-il d'abord interdit aux croisés d'intervenir. Mais au final, c'est l'action menée par cette masse 
disparate qui a conduit à la victoire. Épuisés par leur long siège repoussé, les Turcs ont été déso
rientés par l'attaque. Preuve de son talent militaire, le commandant en chef a réagi à temps, ce qui 
lui a permis de gagner la bataille grâce à l'intervention de ses troupes. Par conséquent, la victoire à 
Nándorfehérvár est due tout autant aux croisés sous les ordres de Kapisztrán qu'à Hunyadi. 

Par la suite, avant d'évaluer le rôle de János Hunyadi, l'auteur traitera les problèmes d'or
ganisation et d'approvisionnement qui ont empêché la poursuite de la guerre. 

Dès le milieu du XVe siècle, l'opinion publique et l'historiographie hongroises avaient un avis 
très positif sur Hunyadi à la fois en sa qualité de militaire et d'homme politique. Il semble cepen
dant que son image est devenue plus négative dans la littérature spécialisée récente. 

Selon Kubinyi, les guerres menées par Hunyadi prouvent que le commandant victorieux à 
Nándorfehérvár était un grand chef d'armée de talent. Toutefois il pouvait gagner contre l'Empire 
Ottoman - certes beaucoup moins fort que cinquante années plus tard - seulement entre octobre et 
mars lorsqu'il n'était pas opposé à toute l'armée turque. La victoire quasi fortuite à Nándorfehér
vár a épargné à la Hongrie les attaques turques pour une longue période. Le roi Mathias n'a pas 
suivi l'exemple de son père : au lieu de mener des campagnes et des attaques, il a préféré encoura
ger la construction de châteaux forts aux confins du pays. L'intervention sans succès des croisés 
occidentaux à Nándorfehérvár avait un impact négatif, car elle a empêché la venue en Hongrie 
d'autres volontaires étrangers, mais Hunyadi ne peut en être tenu pour responsable. 
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András Kubinyi 

VON NÁNDORFEHÉRVÁR BIS MOHÁCS 

Fragen und Konsequenzen 

Resümee 

András Kubinyi, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, sucht zum 550. Jah
restag des Sieges von János Hunyadi gegen Sultan Mehmet II. am 22. Juli 1456 bei Nándorfehérvár 
(heute Belgrad) Antwort auf die Fragen bezüglich der Schlacht und deren Konsequenzen. In der un
garischen Geschichte gibt es nur wenige Tatsachen, über die so viele Quellen erhalten geblieben sind, 
wie über den Triumph von Hunyadi. Trotzdem gibt es noch zahlreiche Fragezeichen. Zudem ergaben 
sich in der Bewertung der Schlacht oft auch politische Aspekte. Es regt zum Nachdenken an, warum 
es 65 Jahre nach der Niederlage des türkischen Sultans unter den Mauern von Nándorfehérvár seinem 
Enkel, Sultan Süleyman, gelungen ist, die wichtigste Grenzburg des Landes einzunehmen. Der Nie
dergang des mittelalterlichen ungarischen Staates im Jahre 1526 bei Mohács (Mohatsch) war zum 
Teil sicherlich eine Konsequenz des Falles von Nándorfehérvár im Jahre 1521. 

Die erste Frage bezüglich des Triumphes von Nándorfehérvár ist die Stärke der einander ge
genüber stehenden Truppen. Den Berechnungen des Verfassers zufolge befanden sich in der Burg 
von Nándorfehérvár, das unter dem Kommando zweier Burgvogte - Mihály Szilágyi und János 
Geszti - stand, wahrscheinlich lediglich 2000 Bewaffnete. Das Heer von Hunyadi kann auf weni
ger als 10 000 Mann geschätzt werden. Demgegenüber bewegt sich die Stärke der Kreuzritter in 
der Fachliteratur zwischen 20-30 000 Mann, aber der Verfasser hält dies für übertrieben. Bezüg
lich der Stärke des Sultanheeres hält er die vorsichtigere Schätzung von 60-70 000 für richtig. 

Der zweite, vom Verfasser untersuchte Fragenkomplex ist die Bewertung des Kreuzzuges, so
wie die militärische Bedeutung der Bauernsoldaten des Kreuzzuges. Im ungarischen Kreuzheer 
des italienischen Mönches Giovanni da Capistrano befanden sich zwar gut bewaffnete, über Arm
brüste, Hakenbüchsen verfügende Soldaten, aber auch lediglich mit Knüppeln, Schwertern und 
Bogen in den Kampf Ziehende. Dies war wohl der Grund dafür, weshalb Hunyadi dem Kreuzheer 
zuerst den Eingriff verbot. Trotzdem war es die Aktion dieser bunt zusammengewürfelten Truppe, 
die den Sieg einbrachte: der Angriff auf die nach der langen Belagerung müde gewordenen Türken 
verwirrte nämlich den Feind. Das militärische Talent des ungarischen Heerführers zeigt, dass er 
die Situation rechtzeitig erkannt hatte und mit dem Eingriff seiner Truppen schließlich den Sieg er
rang. Deshalb ist der Sieg von Nándorfehérvár ebenso gut Hunyadi selbst zu verdanken, wie dem 
von da Capistrano angeführten Kreuzheer. 

Im Anschluss daran beschäftigt sich der Verfasser mit denjenigen Organisations- und Versor
gungsproblemen, die die Fortführung des Krieges hinderten. Schließlich kommt er auf die Bewer
tung von János Hunyadi zu sprechen. 

Das ungarische allgemeine Bewusstsein und die Geschichtsschreibung hielt Hunyadi ab der 
Mitte des 15. Jahrhunderts für eine herausragend positive Figur der ungarischen Geschichte - so
wohl als Soldat, als auch als Politiker. In der neueren Geschichtsfachliteratur scheint sich jedoch 
ein negativeres Bild herauszukristallisieren. 

Kubinyi zufolge beweisen die Kriege von Hunyadi, dass der Sieger von Nándorfehérvár ein ta
lentierter, großer Heerführer war, aber gegen das Osmanische Reich - das damals noch viel 
schwächer war, als ein halbes Jahrhundert später - nur dann Ergebnisse erzielen konnte, als er 
nicht dem gesamten türkischen Heer gegenüberstand, das heißt zwischen Oktober und März. Der 
fast schon zufallsmäßige Triumph von Nándorfehérvár hatte jedoch zum Ergebnis, dass die Türken 
direkter Weise eine längere Zeit lang keine Anstalten machten, Ungarn anzugreifen. König Mat
thias lernte aus dem Beispiel seines Vaters und strebte anstelle der Angriffsfeldzüge eher danach, 
das Grenzburgensystem auszubauen. Eine negative Folge von Nándorfehérvár war das erfolglose 
Auftreten der westlichen Kreuzritter, das verhinderte, dass weitere ausländische Freiwillige nach 
Ungarn kommen. Dafür jedoch war nicht Hunyadi verantwortlich. 
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Андраш Кубиньи 

ОТ НАНДОРФЕХРВАРА ДО МОХАЧА 

Вопросы и следствия 

Резюме 

По случаю годовщины победы, одержаннй 550 лет тому назад 22 июля 1456 года над 
султаном Мехмедом при Нандорфехерваре, академик Андраш Кубиньи изыскивает ответ 
на вопросы, связанные с этой битвой и ее последствиями. В венгерской истории сохрани
лось мало источнике об этом событии, как о победе Хуньади. Несмотря на это остался 
ряд вопросительных знаков, в оценке битвы часто возникают также и и политические ас
пекты. Наводит на размышления и вопрос о том, почему, спустя 65 лет после поражения, 
понесенного под стенами Нандорфехервара, внуку султана Сулейману удалось овладеть 
самой важнейшей оконечной крепостью страны. Поражние, понесенное венгрмским госу
дарством при Мохаче в 1526 году, наверняка, было следствием падения крепости Нандор-
фехервар в 1521 году. 

Среди вопросов, возникающих в связи с победой при Нандорфехерваре, одним из пер
вых является вопрос о численности противостоявших друг другу войск. По расчетам автора 
статьи в крепости Нандорфехервар под командованием двух комендантов крпости Силадьи 
Михая и Гести Яноша. по всей вероятности, находилось всего 2000 бойцов. Войско Хуньа
ди можно оценить примерно в менее 10 000 человек, тогда как численность крестоносцев в 
специальной литературе колеблется от 20 000 до 30 000 человек, хотя эту цифру исследова
тель считает завышенной. Относительно численности войска султана он принимает более 
осторожную оценку в 60-70 000 человек. 

Вторая группа вопросов, рассматриваемых исследователем,- это оценка войны крсто-
носцев, а также значения крестоносцев-крестьян. Среди венгерских крестонсцев Капистра-
на находились как хорошо вооруженные арбалетами, ружьями с бородками, и просто тяже
лыми дубинками, саблями и стрелами. По всей вероятности Хуньади именно по этой 
причине не позволил крстоносцам вступить в бой. На несмотря на это в конечном итоге 
именно наступление этой беспорядочной массм непрофессионально вооруженных людей 
привело к победе венгров. Наступлние уставших после отбитой длительной осады турок, 
правда, привело в замешательство противника. Полководческие способности венгерского 
военноначальника доказывает то, что он во-время оценил обстанвку, и поведя свои войска в 
сражение, в итоге одержал победу. Поэтому победа при Нандорфехерваре была одержана 
как благодаря Хуньади, так и крестоносцам, возглавляемым Капистраном. 

Затем автор рассматривает проблемы организации и снабжения войск, которые затруд
няли боевые действия венгров. Историк дает также оценку действиям Яноша Хуньади. 

Янош Хуньади получил в народном сознании и в венгрской истории оценку высоко по
ложительного исторического деятеля, как полководца, так и политика. В новейшей исто
риографической литературе начала как бы вырисовываться более негативная картина. 

Войны Хуньади, по мнению Кубиньи, свидетельствуют о том, что одержавший победу 
под Нандорфехерваром Хуньади был талантливым, великим полководцем, однако одержать 
победу над Османской империей, которая в то время была гораздо слабее, чем спустя пол
века, смог лишь тогда, когда ему противостояла турецкая армия лишь разрозненно, то есть в 
период между октябрем и мартом. Однако, можно сказать почти случайная победа при 
Нандорфехерваре имела следствием то, что турки в результате этой победы долгое время не 
решались наступать на Венгрию. Король Матьаш извлек уроки из военных действий своего 
отца и вместо проведения наступательных военных кампаний стремился укреплять систему 
своих оконечных крепостей. Отрицательным воздействием битвы при Нандорфехерваре 
было безрезультатное выступление западных крестоносцев, что воспрепятствовало приходу 
в Венгрию новых иностранных добровольцев, но за это Хуньади не был в ответственности. 

— 941 — 



F E L H Í V Á S 

A Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága közzé teszi, hogy a 

NEMZETKÖZI HADTÖRTÉNETI BIZOTTSÁG 
következő, 

33. KONFERENCIÁJA 
„RÉGIÓK, REGIONÁLIS SZERVEZETEKÉS 

KATONAI ERŐVISZONYOK" 
címmel 

A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁGBAN, FOKVÁROSBAN 
kerül megrendezése 

2007. AUGUSZTUS 12-18. KÖZÖTT 

The congress theme could be divided into a number of sub-themes, 
which includes the following: 

Regions, regional organisations and military power in historical perspective. 
Regions, military power and military intervention during the Cold War. 

Regional security co-operation and peacekeeping. 
Regional alliances. 

Creation, operation and maintenance of regional and multi-national forces. 
Threats regional security and regional conflicts since the end of the Cold War. 

Regional conflicts and international coalitions. 

Special panels: 
Support of Warsaw Pact countries to liberation struggles. 

The literature of proxy wars. 

Jelentkezni 

2007. MÁRCIUS 1-JÉIG 

a Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottságánál 
a Hadtörténeti Intézet titkárságán lehet 
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.) 

a német, angol vagy francia nyelvű, 20 percet meg nem haladó előadás 
tartalmi összefoglalásával és önéletrajzzal. 

A konferenciáról további információk a 
www.cihm.ac.za 

honlapon találhatók. 
^ ^ ^ ; _ v i m ^ m ! j ; 1 1 . I . ^ r M M ^ . i m t „ , . , ; . . . _ : : , , „ , „ _ . ; , ; „ ; ; • ; ; ; ; ; ; - , , • • 



KÖZLEMÉNYEK 

J. ÚJVÁRY ZSUZSANNA 

„DE VALAMÍG EZ VILÁG FENNÁLL, 
MINDENNEK SZÉP KORONÁJA FENNÁLL" 

A vezekényi csata és Esterházy László halála1 

„Azomban huszonötödik Augusti, hogy szinte vissza akarna bátyám uram térni 
Sentére,2 ihol jön az hír, hogy az pogányság Gémesallyát3 rabolja. Kire nézve ujóbban 
kimenvén, huszonhatodik Augusti Vezekény4 nevö falunál eleiben álla Forgách uram5 az 
hadakkal, az gyalogság körül szekérből való sáncot csináltatván, maga is beállott oda 
gróf Pálffy Miklós urammal s Serényi Pál vicegenerális urammal6 együtt, bátyám uramat 
penig jobb kéz felől szélről állatta. Meglátván azért az ellenség az mieinket, azonnét két
felé választotta népit s mivel az mieink igen idején kezdtek tarackkal lőni, egyszersmind 
az két szárnyának ment, nagyobb része penig bátyám uram seregére, majd kétezerig való 
török; kikkel jól öszvelövöldözködvén s alkalmas török is hullván le, végre az kevés ma
gyarság megtolyattatott, azhol bátyám uram azon Zöldfikár névő lovon ülvén, kit nékem 
ígért vala, együtt menvén Esterhás János urammal7 s Marci névő inasával s vagy húsz 
lovassal, egy sáros pataknak szoríttatott, azhol az ló megesvén vélle, gyalog sokáig har
colt s két törököt is vágott le. Végtére az sok sebektől ellankadván, életét dicsőségessen 
letette azon körülötte lévő szolgáival együtt, estve hat s hét óra közben, kit Isten nyu-
gosszon az örök életben. 

E munka rövidített változata előadásként elhangzott a 2004. március 31-én, a MTA Irodalomtudományi 
Intézetének Reneszánsz Kutatócsoportja által szervezett tudományos fórumon. Az előadás után számos kolléga 
hozzászólásával értékes segítséget nyújtott további munkámhoz. Nekik ezúton mondok köszönetet: Dukkon 
Ágnes, Galavics Géza, Jankovics József, Kecskeméti Gábor, Kőszeghy Péter, Nagy László, Pálffy Géza, Szabó 
Péter és Szentmártoni Szabó Géza. 

2 
Az Esterházy család egyik fontos birtokközpontja a Vág partján, Nyitra vármegyében. Fényes Elek (ki

ad.): Magyarország geographiai szótára. Pesten, 1851. (Reprint) II. 23-24. o. 
Gémesallya, Gimes vára és környéke Nyitra vármegyében, Bars vármegye szélén. A vár a Forgách család 

ősi birtoka. Fényes, I. 48. o. 
Nagyvezekény: falu Bars megyében Maróthoz és Érsekújvához közel, ma Szlovákiához tartozik. Fényes, 

II. 299. o. 
Forgách Ádám gróf: főpohárnokmester, 1644-1663 között „dunáninneni" kerületi és érsekújvári végvi

déki főkapitány. 1663 után tárnokmester, majd országbíró 1681-ben bekövetkezett haláláig. Faüenbüchl Zol
tán: Magyarország főméltóságai. Budapest, 1988. 126. o.; Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és 
főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. században. Történelmi Szemle, 1997. 2. sz. 271. o. 

Pálffy Miklós: gr. Pálffy István és Pucheim Éva Zsuzsanna fia. 1653-tól Pozsony megye örökös főispán
ja, koronaőr, magyar királyi tanácsos. Serényi Pál: Forgách Ádám dunáninneni főkapitány helyettese. Ester
házy Pál: Mars Hungaricus. (S. a. r., a szöv. kiad. Iványi Emma. Bev. és szerk. Hausner Gábor.) Budapest, 
1989. (Zrínyi-Könyvtár III.) 515. o. 94. jegyzet. 

Esterházy János Esterházy Miklós nádor öccsének, Dánielnek fia, a csatában elesett Tamás és Gáspár 
testvére. 1655-1691 között győri magyar vicegenerális volt. Pálffy, 278. o. 
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Másnapra kelve,8 fölkeresvén az testeket, találák szegény bátyám uramot, Esterhási 
Ferenc, Tamás, Gáspár uraimékkal9 együtt, kik minyájan vitézül vészének el Istenekért, s 
hazájokért. Az szegény bátyám uram szolgái közül negyvenötön vesztenek az harche
lyen s sokan sebesedtek. 

Az testeket penig mind megfosztva találták, csupán csak szegény bátyám uram testén 
az imeg, lábravaló és nadrág maradván meg. Volt penig huszonöt seb rajta, ki lövés, ki 
szúrás, ki vágás." - írta a harcról Esterházy Pál ifjúkori visszaemlékezésében.10 

Az Esterházy családból négy ifjú áldozatot - köztük a család fejét, a nagyreményű 
nádorfit - követelő csata tényét és lefolyását sok korabeli levél, illetőleg feljegyzés örö
kítette meg; közülük az egyik legpontosabbnak számított - legalábbis eddig - a fentebb 
idézett Pál által leírt visszaemlékezés.11 Azonban ma se vagyunk még tisztában sem az 
összes körülménnyel, sem a résztvevők és az elesettek pontos létszámával, sőt a csata ér
tékelése sem egyértelmű. Jelen írásnak nem célja a vezekényi csata teljes körű feltárása, 
de új, eddig ismeretlen levéltári dokumentumok előkerülésével, illetve az eddig ismertek 
összevetésével mégis mód nyílik egy pontosabb kép megrajzolására. Erre azért is szük
ség van, mert a közelmúltban Berényi László tollából megjelent egy új, nem elfogulatlan 
értékelés az ütközetről, amelyben a szerző két csatáról beszél; a négy Esterházy által 
Taszár mellett vívott ütközetet vesztesnek, a Forgách által vezetett vezekényit győztes
nek teszi meg. Egyébként Berényi Esterházy Pál feljegyzéseit „zavaros"-nak és „szűk
szavúdnak nevezi.12 Továbbá a Batthyány család levéltárából előkerült egy különös 
hangvételű, a maga nemében páratlan magyar nyelvű török levél - ez az alábbiakban 
publikálásra kerül -, amely az ellenfél oldaláról mutatja be az összecsapás hőseit, vala
mint érdekes szempontokat világít meg a korabeli török-magyar viszonyokról. 

Az összecsapás oka az egykorú leírások, Esterházy Pálnak a királyhoz írt felterjeszté
se - amelyben László tisztségeit kérte magának - s főként Pál ifjúkori visszaemlékezései 
szerint az volt, hogy a törökök - az 1627. és 1642. évi szőnyi békék ellenére - Nyitra 
vármegyében, Gimes vára felett több falut felgyújtottak. Sok keresztény foglyot ejtettek, 
kezüket-lábukat összekötve elhurcolták. Esterházy László az udvari katonaságával, 
Forgách Ádám hívására a főkapitányhoz csatlakozott, s megpróbálta a szerencsétlen fog
lyokat kiszabadítani.13 „[...] tizenhetedik Augusti. S hogy ott volnánk [Semptén], ihol 

1652. augusztus 27. 
Esterházy Ferenc: Esterházy Miklós nádor öccsének, báró Esterházy Pálnak fia, gyarmati kapitány. Es

terházy Tamás lévai kapitány és Gáspár aranysarkantyús vitéz, Dániel fiai. Az Esterházy család és oldalágainak 
leírása. (Összeáll. Esterházy János.) Budapest, 1901. 175-190. o. 

A vezekényi csata eddig ismert, legpontosabb leírását az elesett Esterházy László öccsének, az örökébe 
lépő Pálnak ifjúkori visszaemlékezésében találjuk. A részletet hányi Emma közléséből vettem át. Esterházy: 
Mars Hungaricus, 317-318. o. 

Berényi László „A vezekényi csata" című cikkében Esterházy Pál feljegyzéseit - mind a csatára vonat
kozót, mind egyéb esemény pontos adatolását - nemcsak zavarosnak és szűkszavúnak nevezi, hanem kétségbe 
is vonja annak használhatóságát. Berényi László: A vezekényi csata. Turul, 2001/1-2. sz. 21. o. Való igaz, 
hogy Esterházy Pál visszaemlékezésében akad több pontatlanság is, de az alábbiakban bemutatott új források a 
csatára vonatkozó leírása hitelességét igazolják. 

Berényi, 21-31. o. 
13 

Magyar Országos Levéltár (MOL), Magyar Kancelláriai Levéltár, A 32 Litterae privatorum No 1009. 
Esterházy Pál felterjesztése az uralkodóhoz. Fraknó, 1652. szeptember 5. Idézi: Iványi Emma in: Esterházy: 
Mars Hungaricus, 515. o. 96. jegyzet. 
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jőve Forgách Ádám újvári generális uram levele, kiben kérte bátyám uramot, hogy men
ne Újvárba,14 mivel Mustafa bék,15 kit Rabló beknek is hittak, Gémestáját akarja elrabol
ni; kinek kévánna eleiben menni jó készülettel. Kéri vala bátyám uramot is, hogy ne 
szánná fáradságát oda. Kire csakhamar reá álla, mindjárt aznap készülvén Újvár felé 
menni."16 így László gróf augusztus 17-én nekikészülődvén, másnap, 18-án elindult 
Semptéről. Biztosak vagyunk abban, hogy Pál eme leírása helyénvaló, mivel ugyanekkor 
Forgách Ádám nem csak Esterházy Lászlónak, hanem - többek között - a dunántúli fő
kapitánynak, Batthyány Ádámnak is írt levelet, amely pontosan bizonyítja a fentebbi fel
jegyzés szavahihetőségét: „[...] kezéhez jutott azon levelem Kegyelmednek, melyben 
megírtam volt Kegyelmednek, hogy Leva,17 Palánk18 és Baka19 alatt ez ígyszersmind volt 
az török; ahonnan feles népet és ötszáz marhát vitt el, azon kívöl, 10. huius mensis, hét
száz ló alja török csapott volt Szeczeni20 alá, de úgy adta Isten, hogy az hollókői lövést21 

meghallották, s az népség mégis idején betakarodott az városban, hanem Kohari uram
nak22 vitték hatvan holdult jobbágyát el, a' kit nem kétlék, hogy sarc nélkül kibocsássák 
az ebek. A' mi kevesen lehettek az szécséniek, utánnok kimenvén, emberöl megellen
keztek vélek, s kár nélkül vissza is jüttek. Azonban én Palffi Miklós23 és Esterhasi László 
uraimékot várom hozzám. Ha azért Isten mi jó szerencsével megáld bennünköt, Ke
gyelmednek is értésére adnom el nem mulatom, kérem is azon nagy szeretettel Kegyel
medet, ha mi hírei lesznek, engemet is tudóséjtani felőle ne nehezteljen, s én is a' jó 
correspondentiát kötelességem szerint el nem múlatom."24 Az érsekújvári főkapitány le
veléből egyértelműen kitűnik egyrészt az, hogy László grófot - miként Pál is leírta -
maga a főkapitány hívta, másrészt egymás után vagy közel egy időben több ellenséges 
hadmozdulat is lezajlott; az esztergomiak egyfelől Léva, Palánk és Bakabánya környé
kén pusztítottak, vittek el foglyokat és ötszáz marhát, másrészt egy hétszáz fős csapat 
Szécsény környékét akarta megrabolni, melyet azonban a hollókői őrség ébersége meg
akadályozott, azonban így is elvitték a várkapitány hatvan, a töröknek már korábban 
meghódolt, adófizető jobbágyát. A törököknek Léva alá történő beütéséről értesülhetünk 

Újvár: Érsekújvár vára a Nyitra partján, Nyitra vármegyében. Fényes, I. 308. o. 
Musztafa esztergomi bég, a vezekényi csata török vezére. 
Esterházy. Mars Hungaricus, 317. o. 
Léva: vár Bars vármegyében. Fényes, I. 25. o. 

18 
Palánk, Drégely vára mellett: Drégelypalánk Hont vármegyében. Uo. II. 186. o. 

19 
Baka: Bakabánya szabad királyi bányaváros Hont vármegyében, kőfallal kerített, katonasággal ellátott 

erődített hely. Uo. I. 73. o. 
20 

Szécsény: vár Nógrád vármegyében. Uo. II. 74. o. 
21 

Hollókő: vár Nógrád vármegyében. Uo. I. 114. o. A várbeliek ágyúlövéssel vagy egyéb jellel szokták a 
környező lakosságnak tudtára adni az ellenség közeledését. 

22 
Koháry István 1647-től szécsényi, majd 1657-től füleki várkapitány. 1658-tól Hont vármegye főispánja. 

Esterházy: Mars Hungaricus, 515. o. 92. jegyzet. 
23 

Pálffy (IV.) Miklós gróf Pálffy II. István fia, a tizenöt éves háború legendás vezérének unokája. 1653-tól 
Pozsony megye örökös főispánja, főajtónállómester, koronaőr, főkamarás, magyar királyi tanácsos. 1679-ben 
hal meg. Vö. Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pest, 1862. P-R. k. 77. o.; 
Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai. Budapest, 1988. 135. o.; Iványi Emma jegyzete. Esterházy: 
Mars Hungaricus, 515. o. 94. jegyzet. 

MOL Batthyány család levéltára (a továbbiakban: Batthyány cs. lvt.) Misszilisek P 1314 No 14.499. 
(Filmtár, 4815. tekercs) Forgách Ádám levele Batthyány I. Ádámhoz, Újvár, 1652. augusztus 17. 
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Zichy István győri vicegenerálisnak25 Batthyányhoz írt leveléből is: „ezen a múlt héten26 

az törökök Leva alá ütöttek, és kimenvén az ki lovas otthon volt, az német fegyveresek
ben hármot vágtak le, és az mint írják, följebb bocsátván az rablóját, egy falut is rablot-
tak el Nitrán belől, elvittek közel száz lölköt és ötszáz marhát. Jó volna egyszer mine
künk is az ebeket megtréfálnunk! Úgy hiszem, Generális Uram is ő Nagysága nem lesz 
ellenttartó, csak takarodhassanak az szegény végbeliek."27 A szécsényi katonák, Koháry 
István várkapitány alattvalói - Forgách levele szerint - meg is ütköztek a törökökkel, s 
veszteség nélkül vissza is tértek. Ekkor indult el Újvárba Forgách hívására Esterházy 
László száz lovassal, s augusztus 20-án már együtt mentek Verebélyre, amely közel van 
Nagyvezekényhez,28 a 26-diki összeütközés színhelyéhez. Esterházy Pál leírása szerint a 
végbeliek összesereglésének hallatára azonban a török „visszatért", vagyis elvonult, 
„mivel az egész végbeliek együtt voltak s többi között Koháry uram is ugy mint szé
csényi kapitány."29 Itt játszódott le - amennyiben igaz - a következő megható történet, 
amely már mintegy baljóslatúan előrevetítette a bekövetkező tragédiát: „[...] Koháry Ist
ván uram [...]. Ki látván nagy szép uri öltözetit bátyám uramnak, kék aranyos páncér-
ümegben lévén megint bátyám uram, levetvén maga kuracérját30 akará reáadni, mond
ván: én látom mind bátor szivét, mind uri természetét nagyságodnak, de nem jovallom, 
hogy kuracél nélkül légyen nagyságod, mert az golyóbis és fegyver nem nézi sem az 
méltóságot, sem az személt; jobb is inkább énnékem elvesznem, mint nagyságodnak, 
mert nagyságodra sok szem néz, én penig szegény legény vagyok, kárabb is az nagysá
god veszedelme ennek az hadnak részénél."31 László gróf azonban nem fogadta el a fel
ajánlott páncélt, mondván: „Istenben inkább, mint fegyverében vetette reménségét, s ha 
Istennek ugy tetszik, hogy meghaljon, nem másért, hanem Istenért, uráért, hazájáért hal 
meg, és így örömmel teszi le életét, elhivén, hogy az másvilágon is igaz kereszténsége 
megj utalmaztatik."32 

De mivel a törökök visszatértek vagy legalábbis úgy látszott, hogy visszatérnek állo
máshelyükre, Forgách is elbocsátotta a fülekieket és a szécsényieket; úgy nézett ki, hogy 
az újabb összecsapás elmarad. Esterházy gróf is készült hazatérni Semptére, mígnem 25-
én újabb hír érkezett: „az pogányság Gémesallyát rabolja."33 Mivel Gimes vára a 
Forgáchok ősi birtoka volt, az érsekújvári főkapitánynak többszörösen is érdekében állt, 

Zichy István (1616-1693) 1646 és 1655 között győri magyar főkapitány-helyettes volt. Batthyányhoz írt 
levelei alapján a dunántúli főkapitány egyik bizalmi emberének számított. A Zichy család levéltára. Repertóri
um. (Összeáll. Bakács István.) Budapest, 1963. 140. o.; Pálffy, 278. o. 

Mivel a levél dátuma 1652. augusztus 4. , és abban az évben ez a nap vasárnapra esett, a kérdéses török 
dúlásnak július 28. és augusztus 3. között kellett megtörténnie. In: Oklevéltani naptár. (Szerk. Szentpéteri Im
re.) Budapest, 1912. (Reprint) 77. o. 

Zichy tehát nem azt írja, hogy az akciót Forgách találta ki, csupán annyit jegyez meg, hogy a főkapitány 
nem fog ellent tartani. MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 53.140. Zichy István levele Batthyány I. 
Ádámhoz. Győr, 1652. augusztus 4. 

Verebély, Nagyvezekény: községek Bars vármegyében, Nyitra megye szélén. Fényes, II. 292., 299. o. 
29 

Esterházy. Mars Hungaricus, 317. o. 
30 

Kuracér: páncél, olajjal bekent, jellegzetes fekete színű acéllemezes mellvért. 
31 

Esterházy. Mars Hungaricus, 317. o. 
32 Uo. 
33 Uo. 318. o. 
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hogy az ellenséget megállítsa. Berényi László azt írja, hogy ez a tervezett visszacsapás a 
Haditanács által engedélyezett volt,34 de erre a fentebbi levelek egyike sem utal, noha 
Forgách főkapitány bizonyára említette volna ezt a tényt kollégájának, Batthyány dunán
túli főkapitánynak. 

A szécsényiek Koháry István főkapitányukkal és a fülekiek már hazaindultak, így ők 
nem vehettek részt a csatában.35 Esterházy Pál írásában helyesen emlékezett erre a tényre 
is, hiszen Batthyány Ádám 1654 januárjában Koháry Istvánnak címzett, igen személyes 
hangú levelében - feltehetőleg éppen Musztafa bégnek alább részletezendő megjegyzé
sére reflektálva - a következőket vetette papírra, nyilvánvalóan László gróf halálával 
kapcsolatban: „[...] énnékem oly ítéletem vagyon, hogy ha Kegyelmed ott lehetett volna, 
talán nekem se lett volna annyi szomorúságom rajta, mint aki volt."36 

Forgách Ádámnál maradtak viszont az urak: Pálffy Miklós és Esterházy László pápai 
főkapitány, Esterházy Ferenc gyarmati főkapitány, Esterházy Tamás lévai vicekapitány, 
Esterházy Gáspár, továbbá Serényi Pál,37 aki ekkor valószínűleg a füleki kapitányságot is 
viselte, de egyúttal Forgách vicegenerálisa is volt, s ezért nem tért vissza a fülekiekkel. 
Szükség is volt a katonákra, hiszen sem Érsekújvárból, sem a környékbeli várakból nem 
lehetett kivonni a teljes katonaságot; még az is veszélyes lett volna, ha csak az őrség fe
lét viszik el egy-egy portyára vagy megtorló összecsapásra. Egy 1652. május 25-én ki
adott uralkodói rendelet szerint Érsekújvárban ekkor a katonaság létszáma a következő
képpen alakult:38 

600 fő német gyalog 
764 fő huszár 
150 fő hajdú 
31 fő tüzér 

(26 fő rendkívüli alkalmazott) 
Az érsekújvári katonaság összlétszáma: 1545 fő 

Vö. Berényi, 22. o. A cikk jegyzetapparátusában erre utaló pontos levéltári jelzet nem található. 
Koháry Istvánnak Batthyány Ádámhoz írott leveleit is átnéztem, hátha találok valami utalást az esemé

nyekre, hiszen a dunántúli főkapitány levelében utal is Musztafa bégre. MOL Batthyány cs. lvt, I. Ádám levél
fogalmazványai, P 1315/2/1654/435. pag. Sajnos éppen az 1650 és 1655 közötti levelek hiányoznak, noha a le
véltári számozás folyamatos. Mindössze egy levél maradt fenn 1652 márciusából, amelyet az 1658. év után 
soroltak be. MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 26.909-26.950. 

MOL Batthyány cs. lvt. I. Ádám levélfogalmazványai P 1315/2. 1654/435. pag. Batthyány Ádám levél
fogalmazványa Koháry Istvánhoz. Rohonc, 1654. január 14. 

37 
Serényi Pál: Serényi Mihály füleki főkapitány fia, Bihar vármegye alispánja. Nagy /., S-SZ. k. 158. o. 

Említi még Szalárdi János is, aki krónikájában Pál fiának 1658. évi halálát írja le. Szalárdi János: Siralmas 
magyar krónikája. (S. a. r. Szakály Ferenc.) Budapest, 1980. 515. o. 

Serényi Pál 1645(?)-1656 között volt „dunáninneni" kerületi és bányavidéki végvidéki főkapitány
helyettes. Pálffy, 272. o. Mivel Serényi Pál részt vett a vezekényi ütközetben, reméltem, hogy Batthyány 
Ádámhoz írt leveleiben találok némi utalást az eseményekre. Ezeket át is néztem; egy vonatkozáson kívül 
azonban, amelyről az alábbiakban szó esik, nem találtam a csatával kapcsolatos említést. MOL Batthyány cs. 
lvt. Misszilisek P 1314 No 42.883-42.899. 

38 ' ' 
Haiczl Kálmán: Érsekújvár múltjából. Érsekújvár, 1932. 166. o. 
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Az újvári vár őrségének létszámát, miként más várakét is, éppen ekkor emelték fel. 
1652-ben az uralkodó, a rendek nem kevés sürgetésére, 1519 huszárral növelte a magyar 
katonaság létszámát: ebből Újvárba 250 fő, Verebélyre 50 fő, Lévára 100 fő, Palánkra 50 
fő, Gyarmatra 50 fő, Szécsénybe 50 fő és Fülekre 100 fő jutott.39 (A többi huszárt nyil
ván a dunántúli végekhez rendelték.) 

Tehát Forgách Ádám az újvári vár őrségének kevesebb mint a felét mozgósíthatta 
1652 augusztusában, s a vezekenyi síkon felállt keresztény seregnek másik részét a fő
kapitány által hívott segítségből, illetve a környékbeli várakból állították ki. 

Esterházy Pál az uralkodóhoz írt felterjesztésében a török sereget mintegy 4000 főnek 
mondja, melynek a kisebb magyar sereg nem tudott ellenállni.40 Forgách Ádám a herceg 
Piccolomini császári hadvezérhez küldött jelentésében seregéről pontos adatokat közöl: 
„[...] miután a szerzett híreket megkaptam, 600 magyar és német lovassal, 150 muské
tással és ugyanannyi hajdúval innen elindultam, hogy a szegény lelkeket [foglyokat] 
megmentsem és a földet megvédjem ezek ellenében [...]"41 Tehát Forgách a seregét 900 
főnek, míg az ellenségét 3000 főnek mondja. Közöttük volt Walther alezredes42 is 120 
emberével, akiről külön megjegyzi, hogy nagy hírükhöz méltón harcoltak. Forgachnak 
van egy másik jelentése is Piccolominihez az elfogott törökök vallomásáról és a 
vezekenyi csatánál elszenvedett veszteségekről.43 E szerint, a foglyok vallomása alapján, 
Musztafa bég - mivel ő sem vonhatta ki veszély nélkül az őrségnek még a felét sem a 
várból - a 3000 fős török sereget 15 különböző, nagyrészt a Buda védelmét szolgáló 
végvárakból, illetve helyőrségekből gyűjtötte össze: Pantele,44 Adón,45 Eresti,46 Agrian,47 

Weisßenburg,48 Hatmar,49 Vaz,50 Pest, Offen,51 Gran,52 Bargan,53 Erdt,54 Vall,55 Szam-
bek,56 Veresvar.57 

"Haiczl, 166.0. 
Esterházy: Mars Hungaricus, 515. o. 96. jegyzet. 
Forgách jelentését, továbbá a csatával kapcsolatos egyéb dokumentumokat összegyűjtötte és közölte: 

Schmeller-Kitt: Historisches Material zur Geschichte der Burg Forchtenstein 1212-1696. Wien, 1964. No 120. 
Orig.: Kriegsarchiv Wien, Alte Feldakten von 1610 bis 1686. 1652/8/22. Ezeket a dokumentumokat használta 
fel kitűnő cikkében Héjjné Détári Angéla: Augsburgi dísztál a vezekenyi csata emlékére. Drentwett müvek az 
Esterházy-kincstárban. Az Iparművészeti Múzeum és a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum Evkönyve 
XI. 1968. Budapest, 1969. 23-50. o. 

„Herr Oberl. Walther": feltehetőleg: Oberstleutnant Walther, máshol ezredesnek van írva. 
43 Schmeller-Kitt, No 123. 

Pentele palánk, Duna-Pentele, Fejér megye. Fényes, II. 217. o. Törökül: Penteli. Evlia Cselebi szerint 
mintegy 300 katona és várparancsnok van benne. (Evlia Cselebi erős túlzásokba esik a magyarországi várleírá
sok során, mindenesetre az általa hozott katonai létszámoknak nem a tényleges értékét, hanem inkább az egy
máshoz való arányát kell értékelnünk. Az általa leírt katonaság létszámát, véleményem szerint, valóságosan 
akkor kapjuk meg, ha kb. annak tizedét vesszük.) Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-
1664. (Ford. Karácson Imre. Az előszór írta és jegyzetekkel ellátta Fodor Pál.) Budapest, 1985. 242. o. 

Adony, Fejér megye. Fényes, I. 11-12. o. Bizonyára Adony mellett, a Csepel-szigettel szemben épített 
Dzsánkurtaránt értették ez alatt. Vö. Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Budapest, 1995. (Histó
ria Könyvtár Monográfiák) 82. o.; Evlia Cselebi szerint 500 fős várkatonasággal bír. Evlia Cselebi, 243-244. o. 

Valószínűleg Ercsi vagy Ercsény Fejér megyében, Tétény és Adony között. Fényes, I. 306. o. Ercsi 
palánkát (Erdsin palánka) - Evlia Cselebi szerint - egy Erdsin nevű zászlóalj-parancsnok alapította, s ottjárta-
kor 200 katona volt benne. Evlia Cselebi, 246. o. 

Eger, vilajetközpont, Heves megye. Fényes, I. 293. o. 
48 

Székesfehérvár, Fejér megye. Fényes, I/II. 8-9. o. Fontos szandzsákszékhely. 
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Simon Reniger császári követ Ahmet nagyvezírhez címzett jelentésében - For-
gáchhoz hasonlóan - Musztafa bég 3000 emberét említi, míg Forgách gróf seregét a kö
vetkező módon részletezi: 600 magyar, 100 lovas, 100 muskétás, 150 hajdú, összesen 
950 fő.58 A császári követ az uralkodónak írt jelentésében szintén 3-4000 törököt említ.59 

Rozsnyai Dávid feljegyzéseiben 1050 keresztény harcosról tud - nyilván a fentebb emlí
tett Reniger-féle levél alapján - , Esterházy Dániel pedig 1000 fős magyar sereget említ.60 

Helytelen hallás utáni leírás, feltehetőleg: Hatvan, Heves megye. Fényes„\. 95. o. 
Vác, Pest-Pilis megye. Fényes, II. 247. o. Szandzsákszékhely, Evlia Cselebi, nem kis túlzással, Vác tel

jes katonaságát 10 000 főnek mondja. Evlia Cselebi, 434-435. o. 
Buda, a budai vilajetnek és az egész magyarországi török hódoltságnak a központja. 

52 
Esztergom, szandzsákszékhely, Esztergom megye. Fényes, I. 310. o. 

53 
Párkány, Esztergommal szemben, régi nevén Kokat, Esztergom megye. Fényes, II. 199. o. Törökül: 

Dzsigerdelen. Evlia Cselebi 1663-ban 250 katonát, külön várparancsnokot és elegendő mennyiségű hadiszert, 
élelmiszerraktárt említ útleírásában. Evlia Cselebi, 324. o. 

Érd vagy Hamsabég, Fejér megye. Fényes, I. 306. o. Hamza bég szerája, amelyet - Evlia Cselebi szerint 
- Szulejmán idejében Simontornya szandzsákbégje, Hamza bég építtette. Evlia Cselebi szerint 300 katonája 
van ekkor. Evlia Cselebi, 246. o. 

Vál, Fejér megye. Fényes, II. 256, o. 
Zsámbék, Pest-Pilis megye. A XIX. században itt még látható volt egy török mecset és fürdő. Fényes, II. 

334. o. 
57 

Vörös var, Pilisvörösvár, Pest-Pilis megye. Fényes, II. 315. o. Evlia Cselebi szerint Vörösvár palánkát 
1543-ban építtette Lala Musztafa pasa; a Buda és Esztergom között lévő „erős vár"-ban összesen 200 katona 
tartózkodik. Evlia Cselebi, 301-302. o. 

58 
„600 Ungari, 100 Cavalli Tedeschi, 100 Moschet et 150 Hajduchi". Tradottione del memóriáié del 

Residente Cesares Reniger Presentato al Gran Vesir Ahmet Bassa. (Simon Reniger császári követ jelentése a 
budai pasához) MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török vonatkozású iratok. No 215. Nyilván Batthyány 
Ádám nem véletlenül kapta meg ezt a dokumentumot is, amely aztán fönnmaradt a családi levéltárban. 

Simon Reniger jelentéséből közöl részletet: Csorba Csaba: Esztergom hadi krónikája. Budapest, 1978. 
181.0. Csorba Haiczl Kálmán közlésére hivatkozik. Vö. Haiczl, 1932. Haiczl Némethy Lajos közléséből veszi 
át a szöveget, aki Bél Mátyás: Collectio rerum memorabilium tempore Ferdinandi II. munkájára hivatkozik. 
Némethy Lajos: Emléklapok Esztergom múltjából. Budapest, 1900. 312-314. o. Katona István latinul közli 
Reniger levelét. Katona István: História eritica rerum Hungáriáé...XXXII. 744-749. o. 

Meg kell állapítanom, hogy az általam talált olasz nyelvű Reniger-jelentés és a szakirodalom által citált 
magyar, illetőleg latin nyelvű levél nem az eredeti pontos fordítása, sőt azok több ponton is eltérnek egymástól. 
A leglényegesebb eltérés a dátum: mind Bélnél, mind Katonánál - nyilván rossz olvasatot vett át a szakiroda
lom - április 22-dike, míg az olasz nyelvűben egyértelműen augusztus 22-dike szerepel. A szakirodalom által 
idézett levélben a törökök 11 falut égettek el, míg az általam talált változatban 10 falut és egyéb birtokot („10 
villagi et altri possesioni") dúltak fel. Mindkét változatban szerepel a sok száz rabságba hajtott személy és több 
ezer elhajtott marha. Különbség van a Forgách-sereg létszámában is: az eddigi szakirodalom által idézett szö
vegben Forgách Ádám „hatszáz magyar lovassal, másfél száz némettel, másfél száz gyaloggal, másfél száz 
hajdúkkal", összesen 1050 fővel szállt szembe a törökkel, míg az olasz nyelvű levélben 950 fő szerepel. 

A Batthyány levéltárban megtalálható másolatban a császári követnek az uralkodóhoz címzett, húszolda
las német nyelvű jelentése is, amelynek előlapjára Batthyány Ádám saját kezűleg írta a következő feljegyzést: 
„Anno 1652. Az minemő híreket az Portáról való ágyense írt az császárnak Forgács Ádám felől, hogy 
Eszterhás László elveszett és az budai veszér is mit írt az császárnak" A jelentés meglehetősen hosszadalmasan 
és zavarosan részletezi a portai követ és a nagyvezír között lezajlott párbeszédeket, amelyből az derül ki, hogy 
a török az előző évi adó be nem adása miatt, Murád pasa engedélyével ment a falvakat megregulázni. Egyéb
ként a nagyvezír a magyar „arcátlanságok" egészen hosszú listáját emlegeti. Magáról a csata lefolyásáról nin
csenek konkrét adatok a jelentésben. MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török vonatkozású iratok. No 346. 

Rozsnyai Dávid: Történeti maradványai. (Kiad. Szilágyi Sándor.) Pest, 1867. 180-181. o.; Eszterházy 
Dániel Családi feljegyzései 1653-ig. In: Az Esterházy család és oldalágainak leírásához tartozó oklevéltár. 
(Összeáll. Gróf Eszterházy János.) Budapest, 1901. 177-188. o. Eszterházy Dániel a következőképpen örökí-
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A csatát megörökítő hatalmas festményen, amely ma Fraknó várában látható, szerepel 
egy német nyelvű felirat; eszerint 1260 keresztény állt szemben több mint 4500 törökkel, 
s az este tizenegy óráig tartó csatában az Esterházy ifjakon kívül 76 keresztény, a törö
kök közül 180061 katona halt meg.62 E számokból egyértelmű az ellenség számbeli fölé
nye: Musztafa bég emberei legalább háromszor annyian voltak, mint a keresztények. 

Forgách Piccolomininek címzett második beszámolójában a kifosztott és felégetett 
helységeket is megnevezi, összesen 12-t: „Markht Sordöhel,63 Klein und Groß Appon,64 

Koharz,65 Suloß,66 Solßan,67 Endan,68 Chraban,69 Vyfalin,70 Klein und Groß Dobrau71 und 
Elefant",72 sőt pontosítja a veszteséget is; 3000 elhajtott marhát és 237 kis- és nagy „lel
ket" említ. Forgách Miklósné és Apponyi Gáspár majorját is felégették sok ezer aranyat 
érő gabonával együtt.73 

Az összecsapás lefolyásáról Esterházy Pál visszaemlékezésében azt írja, hogy 
Forgách szekérsáncot csináltatott, László grófot pedig a jobbszárnyra állította. Ezután 
következett - amint már fentebb idéztem - az ellenség taktikája; kétfelé vált, s a na
gyobbik sereg, „majd kétezerig való török" a jobbszárnyra s László gróf huszárjaira 
ment, aki végül - talán kissé leszakítva a jobbszárnytól - megmaradt vitézeivel, mintegy 
húsz lovassal egy nagy sáros pataknak szoríttatott, s lováról leesvén hősies küzdelemben 
halt meg.74 Több forrás is említi a szekérvárat, amely mögé Forgách, Pálffy és Serényi is 
behúzódott.75 Forgách első jelentésében arról ír, hogy úgy vélték, az ellenség fáradt és 
erőtlen lesz, de a szemük láttára teljes erejével csatasorba állt, s a jóval kevesebb magyar 
sereget „a legnagyobb fúriával" támadta meg; három és fél órán át szünet nélkül, hatal-

tette meg a tragikus eseményt: „26. Augusti, 1652. Az mikor a Törökök majd 4000. az Nitra völgyen Pereszlén 
táján nagy rablást tettének volna, falúkat égettek, és feles Rabokat vittenek el, Forgács Ádám Újvári Generális 
Ur, vagy csak Ezered magával harcot adott nekik, Nagy Vezekén nevű falunál Verébéi mellett, az hol nagy 
véletlenül, és két Ora alat vesztenek el szegény Esterházi László, es Ferencz Eőcs. Urk. és szegény Esterházi 
Tamás s- Gáspár fiaink vitéz módon, legyen Isten irgalmas Lölköknek, kiknek testeket temették el egyszer
smind, igen böcsületessen és sok Fö nép jelenlétével Nagy Szombatban az P. Jesuitáknál 26. Novembris." Uo. 
187-188.0. 

Az 1800-as szám vagy csak elírás, vagy a festményen nem jól olvasható. 
A német feliratot és a kép részletezését lásd Héjjné Détári, 30-31. o., továbbá: Galavics Géza: Kössünk 

kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet. Budapest, 1986. 80-88. o. 
Vág-Szerdahely, Nyitra megye. Fényes, II. 126. o. 
Appony, Nagy- és Kis-Appony, Nyitra megye Uo. I. 35. o. 
Koczur, Nyitra megye. Uo. I. 232. o. 
Feltehetőleg Kis- és Nagy-Szulán, Nyitra megye. Uo. II. 166. o. 
Zsolnafalva?, Nyitra megye. Uo. II. 341. o. 
Endréd, Bars megye. Uo. I. 303. o. 
Czabay, Nyitra megye. Uo. I. 231. o. 
Újfalu: több ilyen nevű falu is van Nyitra, ill. Bars megyében. 
Dobra, Kis- és Nagy-Dobra, Trencsén megye. Uo. I. 270. o. 

72 
Alsó- és Felső-Elefánt, Nyitra megye. Uo. I. 301. o. 

73 í 
Forgách Ádám jelentése hrg. Piccolomininek. Schmeller-Kitt, No 123. 
Esterházy: Mars Hungaricus, 318. o. 

' Pálffy Pálnak és Serényi Pálnak Batthyány Ádámhoz címzett leveleit átnéztem abban a reményben, hogy 
az összeütközésről pontos leírást találok, de ilyen tárgyú levélre nem bukkantam. MOL Batthyány cs. lvt. 
MisszilisekP1314. 
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mas erővel nyomták a kis csapatot, akik, Isten segítségével, kitartással már a negyedik 
erős rohamnak álltak ellen. Walther alezredes neve is ebben a kontextusban hangzik el 
dicsérően.76 Feltehetően ez a nagy nyomás a szekértábor mögé húzódottakra vonatkozott, 
noha ez teljesen ellentmond Esterházy Pál leírásának, miszerint az ellenség nagy erővel a 
két szárnyat, illetőleg a jobbszárnyon elhelyezkedő Esterházy Lászlót és csapatát érte. 
Forgách beszámolójában meg sem említi az Esterházyakat. A főkapitány a következő
képpen fejezi be mondandóját: „az éjszaka, mivel bizonytalan, az ellenség menekülésre 
adta magát. Az, hogy a keresztények ebben az összecsapásban mit nyertek és mit veszí
tettek, és hogyan végződött a csetepaté, Södin77 kapitány jelentésében van leírva a fog
ságba esettek listájával együtt" - írja a főkapitány. 

Esterházy Pál egyértelműen leírta, hogy bátyját Forgách a jobbszárnyon helyezte el, 
de a másik három elesett Esterházyról eddig csak feltételeztük, hogy együtt harcolt Lász
lóval.78 Egy eddig ismeretlen, még nem idézett összesítés, veszteséglista került elő a Bat
thyány levéltárból, amelyből a csatarend is egyértelművé válik: „Szegény gróf uram 
[László gróf] seregében azért veszett annyi, hogy szárnyul volt az palatínus [!] uram 
csoport lovasával, és mind is vagy másfél száz lovas volt az 2. rendbéli, az kire ment 7. 8 
száz török egyszersmind, és segétsége nem lett. Az másik szárnyán az hadnak szegény 
Esterházi Thamás volt Gáspárral,79 s azt is az szerént feles török ütötte meg, az közepét, 
az hol az tarackok, muskétások, gyalogok és fegyveresek voltának, azt nem ütötte 
meg."80 E leírás egyértelművé teszi a magyar sereg felállását és az Esterházy-fiúk elhe
lyezkedését: a László vezette mintegy százötven fős seregre81 csapott le hét-nyolcszáz tö
rök harcos, s a túlerőben, mivel a vitézek nem kaptak segítséget, legyőzettek. Középen a 
tábori ágyúk védelmében helyezkedtek el a német gyalogosok, muskétások s nyilvánva
lóan Forgách Ádám is. Miként Esterházy Pál és a fentebbi beszámoló is írta, ezeket nem 
érte török támadás, noha Forgách jelentésében ennek ellenkezőjét vallotta. A balszár
nyon volt Esterházy Tamás és Gáspár a saját alakulataikkal. 

Arról tehát, hogy az ütközet súlyát ki viselte, kétféle, egymásnak ellentmondó jelen
tés készült: Forgách és embere, a szőgyéni kapitány azt hangsúlyozza, hogy a törökök 
órákon át a szekértábor mögé behúzódott érsekújvári őrséget rohamozták igen hevesen, 

Forgách Ádám jelentése hrg. Piccolomininek. Érsekújvár, 1652. augusztus 30. Schmeller-Kitt, No 120. 
Pálffy Géza lektori észrevétele szerint valószínűleg a szőgyéni kapitányt kell érteni alatta, ezért a továb

biakban ekként említem. 
Berényi László cikkében ezt a csatarendet kérdőjelezte meg, s ennek cáfolatára dolgozta ki a kettős csata 

elméletét. Berényi, 25. o. 
E szerint a másik két Esterházy nem a jobb-, hanem a balszárnyon küzdött Ez ellentmond az eddigi szak

irodalmi ismereteinknek, vagyis cáfolja azt a feltételezést, miszerint a négy Esterházy fiú egy csoportban har
colt volna. Vö. Szabó Péter. A végtisztesség. Budapest, 1989. 18. o. 

80 
MOL Batthyány cs. lvt. P 1322 Földesúri famíliára vonatkozó iratok. No 1113. „Az kik a nagy Vezekini 

mezőn elvesztenek 26 Augusti 6, 7 órakor tájban Anno 1652." Ezen levéltári egység lajstromát Koltai András 
készítette el. E listába való betekintésért neki mondok köszönetet. 

81 
Esterházy Pál visszaemlékezésében azt írja, hogy „bátyám uram mintegy száz lóval Újvárba ment". Ester

házy: Mars Hungaricus, 317. o. Nyilvánvaló, hogy Forgách László gróf zászlaja alá másokat is beosztott, s így le
hettek azok százötvenen. Esterházy László száz fős csapata nagyon is reális lehetett, hiszen Batthyány Ádámmal 
gyakorta indult vitézi próbára hasonló számú lovassal; 1649. január l-jén a gróf 92 lóval, saját kornyétája alatt, 
1651. augusztus 20-án 114 lóval és egy zászlóval, no meg még 100 devecseri lovassal indult a török ellen. 1652. 
január 18-án Batthyány Ádám László gróffal Székesfehérvár alá indult portyázni, s László alatt ekkor is 97 lovas 
szolgált. MOL Batthyány cs. lvt. P 1315/4/A. Batthyány Ádám másolati könyve, pag. 160., 341., 368. 
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míg Esterházy Pál feljegyzése és a László gróf apósának, Batthyány Ádámnak szóló fö
löttébb pontos veszteséglista a jobb- és a balszárny ellen intézett erős rohamot említi. 
Mindenesetre a politikai veszteség sokkal súlyosabb volt a katonainál; legfőképpen az 
Esterházy család feje, a népszerű, sokak által szeretett és tisztelt nádorfi, a „szép gróf 
halála volt komoly veszteség az országos politika számára. Ezt volt hivatva hangsúlyozni 
a három hónappal később megrendezett, országra szóló pompás temetés is. Ebből termé
szetesen az is következett, hogy a vezekényi csata súlyát és fontosságát eltúlozták a ké
sőbbiekben. Elég itt csak arra a tényre utalnom, hogy az összecsapást csatának szokták 
titulálni, holott inkább a portya vagy a csetepaté kifejezés illene rá. 

Forgách Ádám a Piccolomini császári hadvezérhez küldött jelentésében a keresztény 
oldal veszteségét a négy Esterházy és 52 huszár halálával sommázza.82 A törökök vesz
tesége számbelileg óriási volt, s közöttük több főtiszt is odaveszett: a hatvani bég („der 
Beég von Hainan [!]"), öreg Omir esztergomi bég („der alte Omir beég von Graan"), 
esztergomi Musztafa aga („der Mustaffa Aga von Graan"), Omir bég fia („der Omir 
Beég Sohn"), Abdur bég, az előző esztergomi bég halálos sebet kapott („der vorige 
Abdur beég von Graan tedtlich verwundt"), az esztergomi alajbég („der oley beég von 
Graan"), öreg Oszmán aga („der alte Oshman Aga"), Huhsa [Húszéin] esztergomi aga 
(„der Huhsa Aga von Gran"), összesen 8 főember, de maga a csata vezére, Musztafa bég 
is megsebesült, a lovát is kilőtték alóla.83 További 17 előkelő budai török testét vitték el 
még a csata idején, akiknek a nevét egyelőre nem lehet tudni - olvasható a jelentésben. 

Forgách említést tesz még 56 fogolyról, 72 fejről és 2 zászlóról is, de a kiadott szöveg itt olyan hiányos, 
hogy tartalma nem értelmezhető. Forgách Ádám jelentése hrg. Piccolomininek. Schtneller-Kitt, No 123. 

83 ' 
Forgách Ádám jelentése hrg. Piccolomininek. Schtneller-Kitt, No 123. 
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Reniger császári követ olasz nyelvű jelentésében név szerint 6 török főember84 van 
megemlítve, továbbá a fentebbi 17 budai vezető személy veszte. Reniger is megemlíti 
Musztafa bég és Abdi Rahman bég lovának a megsebesülését, és még 60 fő rabbá esését. 
További 25 menekültet találtak Szent Márton,85 30 főt Lóna,86 15 főt Zagra87 környé
kén.88 A török halottak számát ő is 800 főnek mondja, a keresztények közül pedig „a 
négy fiatal Esterházy gróf 60 vagy 70 magyarral együtt öletett meg." 

A szőgyéni kapitány viszonylag rövid jelentését - erre utalt Forgách Ádám - az ese
mény másnapján, augusztus 27-én vetette papírra: az általa kutyának nevezett ellenség a 
kora reggeltől estig tartó ütközet után mintegy 20, holttestekkel megrakott kocsit indított 
útnak, de sok sebesült és szétszóródott halott maradt még az erdőben. Embereket küldött 
utánuk, s 5 fő „jó törököt" kapott, de még többet is remél. A szőgyéni kapitány említ 
még 15 elfogott parasztot családostul, 12 főt és még 2 huszárt, továbbá 600 kis- és nagy 
marhát, melyet a törökök vittek magukkal.89 Ugyanő augusztus 29-én egy másik levelet 
is írt az általa Esztergomba küldött és aznap reggel visszaérkezett falubírák jelentései 
alapján: Esztergomba nem több mint 35 parasztot vittek be asszonyostul, gyermekestül. 
Elképzelhető, hogy ők a törökök által összerabolt és a Forgách által említett 237 rab közül 
valók voltak, akiket nem sikerült kiszabadítani, miként a 3000 marhából az itt említett 600-
at sem. A kapitány szerint a gyarmati bíró útközben meghalt, s a törökök még 50 embert 
küldtek be a környező falvakból. A bíró mintegy 800 halott törökről számolt be neki.90 

Rozsnyai Dávid feljegyzéseiben 70 fő a magyar, 800 fő a török vesztesége.91 Pethő 
Gergely krónikájának folytatása a következőképpen örökítette meg az eseményt: „A török 
Nyitra vármegyét rabolván Groff Forgács Adam Érsek Újvári Generalis 1300. Vitézekkel 
eleibe áll, és Vezekénnél Kis aszszony havának 24dik napián 4600. Törökkel meg harczol, 
holott 4 Ezsterházi [!] Ur, ugy mint László, Ferencz, Tamás, és Gáspár a' mellett 43. ke
resztyén vitézek, és 800 Török esnek el, és 150 kereszttyén rab szabadul meg."92 

Amennyiben csak a két fél halottainak számát tekintjük, akkor az összecsapás egyér
telmű vesztese a török. Forgách szerint az ellenség heves támadásának ellenálltak, de az 
éjszaka beálltával - „mivel az éjszaka nagyon bizonytalan" - a törökök menekülésre ad-

A számbeli eltérés a 6 vagy a 8 halott török főember között abból adódhat, hogy Reniger nem tudta kö
vetni, hogy ki kinek a fia, s vajon az apa is és a fiú is meghalt-e. Simon Reniger császári követ memoriáléja a 
nagyvezírhez, Ahmet basához. MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török vonatkozású iratok. No 215. 

85 

Mártonfalva, Martonfalva, település Nyitra megyében a Zsitva mellett. Fényes, II. 72. o. 
Lónyabánya, Nógrád megye. Fényes, II. 37. o. 

87 
Azonosítatlan hely. 
A szakirodalom által idézett magyar nyelvű változatban nem pontosan ezek az adatok szerepelnek. „A 

mint a rabok referálják, budaiak is nagy rendek tizenheten hullottanak el és hatvanon estek rabbá. Más nap a 
szaladókból Szent Márton nevű faluban húsz tiszt, Lona tájékán harmincz, Zégen [?] nevű faluban is tíz tiszt 
találtatott, egyszóval a vízben haltakon s az utakon elesetteken és a sebesítetteken kívül, akik levágattak, elra-
boltattak mind körülbelül nyolczszáz török." Némethy, 312. o. 

%9 Schmeller-Kitt, No 121. 
A jelentés kissé zavaros, néhány helyen kihagyott, nyilván olvashatatlan szavakkal. Uo. No 122. 

Rozsnyai: Történeti maradványai, 180-181.0. 
Pethő téved a dátumnál, hiszen a csata 26-án volt. In: Rövid magyar kronika sok rend-béli fő históriás 

könyvekből nagy szorgalmatossággal egybe szedettetett és írattatott Petthő Gergelytül. Kassán, 1753. (Reprint, 
Budapest, 1993.) IV. 13. o. 
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ták magukat.93 A szőgyéni kapitány fentebb idézett két jelentésének egyike sem deklarál
ja, hogy kié lett a győzelem. Piccolomininek fennmaradt egy fogalmazványa az Udvari 
Haditanácshoz, amelyben a herceg azt emeli ki, hogy Forgách gróf a négy Esterházy 
gróffal 3000 török erős támadását élte meg sok tiszt elvesztésével [!], akik között a négy 
Esterházy is holtan maradt, és az ütközet óriási borzalmat váltott ki.94 Reniger portai kö
vet a nagyvezírnek címzett levelében - nyilván Forgách nyomán - Musztafáról és az 
övéiről állítja, hogy az éjszaka beálltával „menekülésre adta magát."95 Egy másik jelen
tés írója, Mansfeld győri főkapitány96 Forgáchnak a törökökkel történt összecsapásáról a 
következőket jegyezte le: Walther ezredes97 ugyan sértetlen maradt, de a négy 
Esterházyn kívül a magyarok nagy emberveszteséget szenvedtek el. 

A bécsi Haditanács egyéb aktáiból, jelentéseiből sem derül ki az összeütközés egyér
telmű eredménye.98 

A Habsburgok portai követének a nagy vezír felé illett azt állítania, hogy a békebontó 
törökök, akik egyébként „szörnyű visszaéléseket és kihágásokat követtek el a béke égi
sze alatt", futottak meg, s menekültek el a csatából. E jelentésben egyúttal a nagyvezírt 
arra is kérte, hogy az kegyeskedjék a békét megőriztetni, s megszüntetni a béke ellen tör
ténő, ehhez hasonló tetteket, s ne hagyja jóvá annyi sok derék ember megölését és fog
ságba ejtését.99 Az is tény, hogy maga Forgách állította önmagáról és seregéről, hogy a 
szekértáborban nehezen állták az oszmánok meg-megújuló heves rohamát, amelynek 
csak az éjszaka beállta vetett véget. Nem beszél kitörésről vagy aktív ellentámadásról, s 
a végkimenetelről való beszámolót a szőgyéni kapitánynak juttatja.100 Mindez a törökök 
felé billenti a győzelmi mérleget. Az sem mellékes, hogy a törökök nem pánikszerűen 
menekülve hagyták el az ütközet helyszínét, hiszen a beszámolók sorra említik a szekér
számra összeszedett holttesteket és sebesülteket, akiket Esztergomba szállítottak. Ráadá
sul keresztény foglyokat, parasztokat és huszárokat, illetve állatokat is elhajtottak. Mind
ezzel szemben az elesett magyar vitézek, Esterházy László kivételével, meg voltak 
fosztva ruháiktól, sőt Esterházy Ferenc fejét is levágták, és győzelmi jelként magukkal 
vitték.101 Tehát az ellenségnek volt ideje és lehetősége zavartalanul összeszedni halottait, 
sebesültjeit, sőt fosztogatni a csatateret. A hadtörténet szerint az a győztes fél, aki a csa
tatéren maradván birtokba veszi annak helyszínét. 

93 c 
Forgách Ádám jelentése hrg. Piccolomininek. In: Schrneller-Kitt, No 120. 
Hrg. Piccolomini a Haditanácsnak. Prága, 1652. augusztus 30. Uo. No 124. 
Simon Reniger memoriáléja a nagyvezírnek, Ahmet basának. MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/ 249. Tö

rök vonatkozású iratok, No 215, 
96 Philipp Graf von Mansfeld győri főkapitány (1643-1657). Pátffy, 277. o. 
97 Mansfeld „Oberst"-et ír. Mannßfeldt berichtet.... HSKa 1652. Prot. Expedt. S. 371., August, (34). Idézi: 

Berényi, 45. o. 30. jegyzet. 
98 

Ezt a tényt maga Berényi László is megállapítja, aki pedig cikkében egyértelműen Forgách kezébe he
lyezi a győzelmet. Berényi, 21. jegyzet. 

Simon Reniger memoriáléja a nagyvezírnek, Ahmet basának. MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török 
vonatkozású iratok, No 215. 

Vö. Forgách Ádám jelentése hrg. Piccolomininek. Érsekújvár, 1652. augusztus 30. Schmeller-Kitt, No 120. 
A csata a legújabb nagy történeti összefoglalóban is kudarcként van értékelve. R. Várkonyi Ágnes: A 

vezekényi csata és nemzetközi visszhangja. In: Magyarország története 1526-1686. (Szerk. i/o.) Budapest, 
1985. 1044. o. A csatáról, illetve az azt követő temetésről részletesen ír: Szabó, 1989. 
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A már fentebb idézett, Batthyány levéltárból való veszteséglista102 rendkívül pontos
nak tűnik: csak egyetlen hiánya van, mégpedig az, hogy befejezetlen. Ennek pedig az az 
oka, hogy közvetlenül a csata után készült: „Az kik a nagy Vezekini mezőn elvesztenek 
26 Augusti 6, 7 órakor tájban Anno 1652: Elsőben Uram ő Nagysága maga, hátas lova 6, 
lovas 5, lovas paripa 4. Esterhasi Ferencz uram ő Nagysága maga, kinek fejit is elvittík, 
Esterhasi Tamás Uram ö Nagysága maga, Esterhasi Gašpar Uram ő Nagysága maga. 
Ezeknek szegényeknek mennyi szolgájok s lovok veszett, azt még nem tudjuk. [...]103 

Szegény Esterhazi Ferencz úrnak az fejét nem találhatni. Az mieinkben, azaz az magyar 
hadban mindis, ad summu[m] száz ha veszett, úgy mondatik, az törökben penig veszett 
ötszáz is. Ha az Úr az Réczinghi [?] katonákban hivat magához, azoktól bővebb 
informátiót vehet."104 Ezen az igen pontosnak tűnő listán a négy Esterházyn kívül össze
sen 48 személy elvesztet regisztrálták, de azt is lejegyezték, hogy ez a veszteség csak a 
László csapatáé, s a másik három Esterházy emberei közül való hiányt még nem tudják, 
így nem hihető Forgách jelentése, miszerint csak 52 huszár esett el, hacsak nem arról 
van szó, hogy a főkapitány csupán a királyi sereg veszteségét számította, nem törődvén 
az Esterházy aké val. Forgáchnak egyébként érdekében állt a bajt kisebbíteni, elbagatelli
zálni a veszteséget, és magát a csata kimenetelét is elhallgatni mind az uralkodó, mind a 
Haditanács elől, hiszen az összecsapás az ő felelőssége volt. Békeidőben mindenfajta 
portyázás tilos volt, s az uralkodó keményen büntette is a békeszegőket; annál inkább 
foganatosított megtorló intézkedéseket, minél inkább veszteséges volt az akció. 

Forgách manipulációjára enged következtetni a lőcsei Brewer-nyomdában készült 
1656. évi kalendárium is, amely már a korábbi kiadásnak a helyreigazítása; ez eredetileg 
Forgách súlyos mulasztásáról beszél, s csak a nyomdász megfenyegetése után történt 
meg a helyreigazítás.105 Forgách felelősségére az alábbiakban még visszatérek, itt azon
ban álljon a főkapitány által sugallt értékelés a katonák és az elesettek általa pontosan 
megadott számával: „Anno 1652. Die 26. Augusti, az Török négyezer hatszáz lovassal, 
Nyitra vármegyét megrabolván, és vissza térvén, Groff Forgách Adam Uram, Ujvari fő 
generalis, ezer lovassal és háromszáz gyaloggal Vezekénél eleibe alván az Töröknek, 
meg-hartzolt vélek, s Istennek tsudalatos gongyaviseleseböl, az pogány kezböl másfél 
száz rabnál többet meg szabaditott és sok el hajtott marhat is nyert tölök. Nyolszáz s' töb 
Török veszedelmével és leg fellyebb, negyvenhárom ö Felségi vitézi elveszésével, az ho
lott Gróff Esterhás László is sok fö szolgáival és Esterhás Ferentz, Tamás és Gáspár vi
tézül el veszet."106 A szöveg nem használja a fényes győzelem kifejezést, csupán sugallja 

MOL Batthyány cs. lvt. P 1322 Földesúri famíliára vonatkozó iratok. No 1113. „Az kik a nagy 
Vezekini mezőn elvesztenek 26 Augusti 6, 7 órakor tájban Anno 1652." Ezen iratok lajstromát Koltai András 
készítette el. A listába való betekintésért neki mondok köszönetet. 

103 
Ezután 27 név szerint felírt familiáris és a devecseriek kapitánya, 3 katona, feltételezhetően devecseri 

szolgálatú, László gróf 5 lovasa és a familiárisok 13 szolgája szerepel a listán. Tehát a 4 Esterházyn kívül 48 
elesett személyt és 58 lovat regisztráltak, de ebből hiányoznak - miként a jegyzék maga mondja - Ferenc, Ta
más és Gáspár emberei. Tehát a 48 fős veszteség csak a László gróf seregét foglalja magában, a másik három 
Esterházy-csapat embervesztesége nincs összeírva. 

Ez a mondat nyilvánvalóan Batthyány Ádámra vonatkozott; a listán szereplő információnál többet is 
szerezhet az említett katonáktól. 

Dukkon Ágnes: Vallás és politika a régi magyarországi naptárakban. In: Testis temporum. Tanulmá
nyok a magyar művelődés történetéből. (Szerk. Závodszky Géza.) Budapest, 2003. 25. o. A szerző hívta fel a 
figyelmemet a cikkre, amelyért ezúton mondok neki köszönetet. 

Dukkon, 25. o. Egyébként szemmel láthatóan e naptár szövegét használta föl a Pethő Gergely-féle kró
nika, hiszen az adatok pontosan megegyeznek. Vö. Pethő, IV. 13. o. 
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azt. A keresztény veszteség viszont inkább úgy értelmezhető, hogy az említett 43 „ö Fel-
ségi vitézi" mellett, tehát azokon kívül gróf Esterházy László is „sok fö szolgáival" ve
szett el. Még a Reniger által jelentett 60-70 fő magyar is túl kevésnek tűnik; a Batthyány 
Ádámnak szóló jelentés a 100 fő körüli magyar, s az ellenségnek 500 fő körüli vesztesé
gével minden eddig idézett feljegyzésnél reálisabbnak látszik, különösen, ha figyelembe 
vesszük az Esterházy Pál által állított tényt, miszerint „az mieink igen idején kezdtek ta
rackkal lőni", vagyis az ellenség soraiban ez okozhatott komoly kárt. A török sereg vi
szont a rázúduló tűzerő következtében azonnal kettévált, s csak a két szárnyra ment; a 
középen elhelyezkedő Forgách főkapitány embereit és a vele lévő németeket, illetve a 
gyalogságot nem érte komoly támadás, vagy ha érte is őket - ahogy a főkapitány jelen
tette -, nem törtek ki, hogy a súlyosan megtámadott jobbszárnyat megsegítsék. 

Az ütközet körüli homályt - feltehetőleg - oszlatni tudná Forgáchnak és a mellette 
harcoló Pálffy Miklósnak az a beszámolója, amelyet a nádornak, Pálffy Pálnak írtak, ez 
azonban egyelőre nem került elő. Ennek létezéséről Pál nádornak egyik, Batthyány 
Ádámhoz címzett levelének megjegyzésében olvashatunk, mivel azt a nádor megküldte a 
dunántúli főkapitánynak.107 

Pálffy Tamás esztergomi kanonok nagyszombati temetési beszédében - érthető mó
don - csak az Esterházyak hősiességét emelte ki, s csak az ő harcukról emlékezett meg: 
„S az ellenség, kegyetlen roham után, a mohamedán tűztől füstölgő falvakban és város
okban széltében-hosszában megmutatta barbár dühét, s rengeteg zsákmánnyal megra
kodva, győzelmi örömujjongástól dagadó gőgös lobogókkal visszavonult, mikor, íme, 
László, a vele szövetkezett testvéreivel és övéikkel nem jelentéktelen csapatával nekilát, 
hogy szembeszálljon az ellenséges fegyverekkel, a parttalanul hánykolódó barbár dühöt 
megtörje [...], segítségére siessen hazánk közjavának. 

De hát mit is forgattál fejedben, László? Nem látod-é, hogy milyen túlsúlyban van a 
barbár hadsereg, melyet újabb győzelmekre szított föl a frissen szerzett zsákmány? Nem 
veszed-é észre, hogy sokkal kisebb a keresztény haderő létszáma? Egész Pannóniának oly 
kedves életedet, [...] ilyen nyílt veszedelemnek teszed ki? Nagyon forgandó a háborús 
szerencse, ne gondold, hogy már kezedben a győzelem! [Kiemelés tőlem - J. U. Zs.] Még 
túl keveset éltél László..."108 

Nyilvánvaló, hogy az 1653-ban, Bécsben megjelent halotti beszédből is merített az 
1665-ben megjelent Ortelius Redivivus, amelyben az 1652. év eseményéhez a négy Ester
házy harcát és halálát rendelték: a négy gróf az övéivel az ellenséget könnyen megfutamí
tották, s jó messzire űzték őket, s már azt hitték, hogy megnyerték az ütközetet [Kiemelés 
tőlem - J. Ú. Zs.], amikor is hirtelen mintegy 2000 török leverte őket. Ez a mondat különö
sen emlékeztet Pálffy Tamás beszédére! A szöveg - mintegy magyarázatként - azt állítja, 
hogy bár Forgách gróf mintegy 500 huszárjával és Walther ezredes az említett grófok se
gítségére akart sietni, azonban látván a nagy veszteséget, nem a nyílt mezőn, hanem bizto
sabb visszavonulási helyen, egy szekérvár mögé ütöttek be, mert csak ott érezhették magu
kat biztonságban. Ezt a szekérvárat a törökök kétszer is megtámadták. m 

u / MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 35.550. (Filmtár 4876. tekercs) Pálffy Pál levele Bat
thyány Ádámhoz. Stomfa, 1652. szeptember 1. Kiadva: Pálffy Pál nádor levelei (1644-1653). (S. a. r. S. Lauter 
Éva.) Budapest, 1989. No 134. 

108 

Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból. (Kiad. Kecskeméti Gábor.) Budapest, 1988. 408. o. 
109 Ortelius Redivivus. Frankfurt am Main., 1665. (OSZK App. H. 2653.) Schmeller-Kitt, No 126. 
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A Theatrum Europeum VII. kötetében az 1652 augusztusában lezajlott ütközetről a 
következőképpen vonták meg a mérleget: „sajnos, a keresztények húzták a rövideb
bet."110 Az Esterházyak harcáról az Ortelius-féle kiadvány mondatait szinte szó szerint 
átvették: az Esterházyak embereikkel megpróbáltak az Érsekújvárt egészen megközelítő 
törökökre támadni, és őket olyan messzire üldözték, hogy már azt gondolták, övék a győ
zelem! (Kiemelés tőlem - J. U. Zs.) De a mintegy 2000 főnyi török segítség (hátvéd) tel
jesen körülfogta, s leverte, illetve fogságba hurcolta őket.111 

Mindenesetre az ütközet után mindkét fél levonta a tanulságot: Musztafa bég a súlyos 
emberveszteség pótlásáért Budára ment. „Egy jóakaró uram írja. Esztergomból megjött 
emberei beszélik, hogy Musztafa bég csütörtökön jött meg Budáról és alkalmas tatárt 
hozott magával. Azt is elmondták, hogy mikor Musztafa bég megjött Budáról, nagy lö
völdözést tettek elébe. A török igen patkoltatta lovait, minden órában készül rablani."112 

Keresztény részről is történtek lépések: ugyan 1652 májusában az uralkodó már kül
dött a várakba erősítést, de ezt sem a rendek, sem az illetékes főkapitányok nem találták 
elégségesnek. Októberben a nádor már arról számolt be Batthyány Ádám grófnak, hogy 
az uralkodó elé terjesztik a török által véghezvitt kártételeket és rablásokat, melyeknek 
összeírására őt is kéri.113 A következő hetekben, hónapokban pedig a levelezésben gya
korta esik szó a végek megerősítéséről - nyilván nem csak a Dunántúlon - , mely célra 
Batthyány német katonákat kért az uralkodótól.114 Az 1655. évi CIL törvénycikk pedig 
egész Bars megye közmunkáját Léva és Verebély megerősítésére ajánlotta fel, továbbá a 
lévai őrség elégtelen voltára való tekintettel 300 lovast és 200 gyalogot rendelt oda.115 

Végül vessük fel Forgách Ádám felelősségét; Esterházy Pál, a Batthyány Ádámnak szó
ló jelentés, a lőcsei naptár és más feljegyzés szerint Forgách az érsekújváriakkal, a puská
sokkal és a német gyalogokkal középen, a szekerek védelmében helyezkedett el, s ez a tény 
azt sugallja, hogy a törökök által megtámadott jobb- és balszárnynak nem nyújtott segítsé
get. Nézzük most meg, hogy milyen volt a lőcsei naptár első közleménye, s hogyan történt 
a helyreigazítás: „1652. Item 26. Aug. Az Török nagy rablást tészén Nitra Vármegyeben, 
kinek Nagy-Vezekénél eleiben menvén, Gróf Forgách Adam magát szekerek közében 
santzolván minden segítség nélkül vitézül el vesznek Gróf Eszterhás László, Eszterhás 

11U Theatrum Europeum Band VII. Frankfurt am Main, 1685. (OSZK 500.051-500.052.) Schmeller-Kitt, No. 125. 
Berényi László a fényes győzelemről és a kettős csatáról szóló elméletét egyrészt Reniger jelentésére, 

másrészt a Theatrum Europeum VII. kötetében megjelent „kortárs német történész", Schleder munkájára ala
pozta. Az 1685-ben megjelent munka semmiképpen sem lehet az ütközettel egy időben megírt, pontos értesülé
seket tartalmazó történeti forrás. Berényi elméletével nem tudok egyet érteni. Inkább csak a XIX. század végén 
és a XX. század elején írott munkák - gondolok itt a vármegye-monográfiákra és Szekfü Gyulára is - írnak 
győztes csatáról; „Egy ilyen [ti. szabadon pusztító] szinte 5000 főnyi sereget vert meg nyitra-vidéki rablásában 
Forgách Ádám gróf főkapitány 1652-ben Nagyvezekénynél, 800 török halála a magyar seregnek is nagy árába 
került: Esterházy Miklós nádor elsőszülött fia, László gróf és három unokatestvére, Esterházy Dániel fiai eles
tek ott..." Hóman Bálint, Szekfü Gyula: Magyar történet. IV. köt. Budapest, 1935. 160-161. o. Hausner Gábor 
„figyelemre méltó haditett"-nek minősíti az összecsapást, amelyben Forgách semmiképpen sem legyőzöttként 
húzódott vissza. Hausner Gábor: A nagyvezekényi csata, 1652. augusztus 26. Rubicon, 2002/2. 24-27. o. 

112 
Hucza István 1652. november 25-én keltezett levele Hellenbach Jeremiásnak, a körmöci császári és ki

rályi kamara számvevő mesterének. Idézi: Néinethy, 65. o. r, 
113 MOL Batthyány cs. lvt. Missszilisek P 1314 No 35.554. (Filmtár 4876. tekercs) Pálffy Pál nádor Bat

thyány Ádámhoz. Érsekújvár, 1652. október 9. 
Uo. No 35.555. Pálffy Pál nádor levele Batthyány Ádámhoz. Marchegg, 1652. október 17. 
Magyarország vármegyéi és városai. (Szerk. Borovszky Satnu.) Bars vármegye. Budapest, 1903. 357-358. o. 
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Ferencz, Tamás és Caspar uraimékkal. Az fellyül meg irt Groff Forgách Adam Uram, 
Ujvari Generalis Actioja ez előtt való punctumban, más nem jó akarói kérésere és sinistra 
informatiojara, hamissan és nem igazan lévén irva, netalán életem el vesztésevei kellett 
volna érette fizetnem, ha az böchületes tanách intescessioja, és azon Gróff Forgach Adam 
Uram gratiaja nem accédait volna. Revocalom ezért es cassalom s' hamisnak lenni 
agnoscalom azon előbbi Írásomat, mivel az dolog igy iratik és találtatik, hogy tudni illik: 

Anno 1652. Die 26. Augusti, az Török négyezer hatszáz lovassal, Nyitra vármegyét 
megrabolván, és vissza térvén, Groff Forgach Adam Uram, Ujvari fő generalis, ezer lovassal 
és háromszáz gyaloggal Vezekénél eleibe alván az Töröknek, meg-hartzolt vélek, s Istennek 
tsudalatos gongyaviseleseböl és segítségéből, az pogány kézből másfél száz rabnál több meg 
szabadított és sok el hajtott marhat is nyert el tölök. Nyolc száz s' töb Török veszedelmével 
és leg fellyebb, negyvenhárom ö Felségi vitézi elveszésével, az holott Gróff Esterhás László 
is sok szolgáival és Esterhás Ferentz, Tamás és Gáspár vitézül el veszet."116 

Az országban tehát széltében beszélték Forgách felelősségét; ezt nem csak a fentebb 
idézett lőcsei naptár, hanem a gróf Csáky Istvánnak nemes Keviczky János117 kassai fő
bíróhoz írt levele is bizonyítja, amelyben a gróf Forgách dicstelen szerepét emeli ki: 
„Szegény Eszterhási László uram felől bizonyosan ez mai napon azt értettem, hogy két 
öccsével118 együtt Eszterhási Dániel uram fiaival levágták az törökök, azonképpen 
Eszterhási Ferenczet is az kapitánt levágták, kinek fejét el is vitték, több jeles nemes if
jakat is vágtak le; azt írják nekem, Forgács Ádám uram szerzetté ezt az fordulást, de ma
ga mindjárt oda hagyta őket és szokása szerént első volt az elszaladásban; ez az veszede
lem Verebély119 táján esett; nagy rablást és égést is tött az török."120 Ez a levél egyér
telműen vesztes csatáról s Forgách felelősségéről árulkodik.121 E nagy rabláskor esett 
fogságba az a hadnagy is, akinek érdekében Serényi Pál 1653 novemberében írt levelet 
Batthyány Ádám főkapitányhoz, hogy a „levelem megadó emberséges hadnagy embert, 
az vezekéni rabláskor vitte volt el az török, az ki kérem azon, hogy Nagyságodnak írnék 
mellette, hogy nyavalyásnak lenne valami segítséggel [...]"122 

Dukkon, 25. o. 
Keviczky János Túróc megyei nemes, 1649-1652 között kassai főbíró. Csáky István e levélben régi ba

rátjának titulálja a főbírót. Keviczkyről lásd bővebben: J. Újvúry Zsuzsanna: Polgár vagy nemes? A kassai pat
rícius-polgárok házassági-társadalmi kapcsolatai a XVII. században. In: Ezredforduló - századforduló - hetve
nedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. (Szerk. Uő.) Piliscsaba, 2001. 423-426. o. 

Az sem érdektelen, hogy 1654-ben Batthyány Ádám húgának, özv. Forgách Zsigmondnénak, született 
Batthyány Borbálának támogatására, sógora - Forgách Ádám - ellenében kiknek ír felkérő levelet: a címzettek 
között az erdélyi fejedelmen, az esztergomi érseken és több főúron kívül Keviczky János is szerepel. MOL 
Batthyány cs. lvt. P 1315/ 2. csomó, Batthyány I. Ádám levélmásolatai, fogalmazványai 1654/ 417. pag. Bat
thyány levele gróf Pálffy Pálhoz. Bécs, 1651. július 27. A levél melléklete, pag. 459. 

118 
Mai értelemben: unokaöccsével, illetve unokatestvérével. 
Esterházy Pál visszaemlékezésében pontosan leírja: augusztus 20-án Forgách Ádám és László gróf 

Verebélyre érkeztek. Esterházy Pál: Mars Hungaricus, 317. o. Verebély: Bars megyében, a Zsitva folyó mellett 
lévő helység. Nincs messze Nagyvezekénytől, a csata színhelyétől, amely ma Szlovákiában van. Fényes, II. 292. o. 

120 
Csáky István levele Keviczky Jánoshoz. Szepesújvár, 1652. szeptember 3. A levelet közli: ifj Kemény 

Lajos. Történelmi Tár, 1892. 575-576. o. 
121 

Berényi László Csáky levelének tartalmát „rosszindulatú mesé"-nek nevezi, mivel Forgách sógora, 
Csáky első feleségének családjáról „egyebet mint rosszat sosem tudott mondani." Berényi, 30. o. 42. jegyz. 

122 MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 42.897. Serényi Pál levele Batthyány Ádámhoz. Újvár, 
1653. november 27. 
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A főkapitányt az Esterházyak halála miatti felelősségében volt aki elítélte, volt aki fel
mentette. II. Rákóczi György fejedelem Pálffy Pálhoz írt levelében az utóbbi csoportba tar
tozók véleményének adott hangot: „Szegény gróff Ezterhaz László Uram elesése, noha 
elég káros ügyefogyott nemzetünkért, de az egy szanakozásnál egyébbel már neki nem se
gíthetünk, hanem csak boldog feltámadást kívánunk neki; szegény nemzetünknek pedig 
hasonló romlástól való oltalmaztatást. Sem Forgach Urunk, sem másnak jó Ítélettel nem tu
lajdoníthatni; nem különben, hanem Isten rendeléséből lévén meghatároztatott ideje min
den embereknek életök végének."123 Wesselényi Ferenc, a későbbi nádor124 a grófot levelé
ben egyenesen a „hamis, rágalmazó", kétféle nyelvtől óvta; az egyik irigy, a másik a vitézi 
dolgot nem tudja, s azért gázolja jó hírét, nevét. „Nem tudom, hazánk oltalma, ha 
szánakodással kezdjem-e írásomat, avagy áldással tiszteljelek fel. De miért szánjalak; 
azért-e, hogy sok keresztény felebarátunk vérontásáért, özvegyek keserves könnyhullatás
okért, hazánk füstölgő, s égő tüzótásáért hitedet, emberségedet, kockára vetvén fejedet ele
iben állottál az pogánnak? Ha keresztyén lélek van abban, aki erről jól gondolkodik, nem 
szánni, nem gyalázni, hanem dicsérni és áldani kell az Kegyelmed vitéz fejét."125 A 
Forgáchról szóló kétes hírek eljutottak Wesselényi fülébe is, hiszen a szendrői kapitány 
igen buzgón dicsérte a grófot, és biztatta, hogy irigyei nyelveskedése miatt vitézi szíve ne 
lankadjon a haza oltalmában; „[...] mint pálma, örökké virágozzál! Nem találhatnak irigye
id ez eránt ellened nyelvekkel semmi rágalmazásra nyargaló mezőt Kegyelmed ellen." Az 
„édes fiá"-nak nevezett Forgáchot még arról is biztosította, hogy ha Bécsben tennének el
lene valamit, a császárnak is megmondja az igazat. Wesselényi is a csatákat és a vitézek 
elestét - különösen szépen hangot adván a szerencsefilozófiának - a szerencse jó- és sava
nyú próbáinak nevezte, és az elesettek apoteózisát hirdette: „[...] hogy hazánknak tanuló 
virági elhullottak, ki adhatott kinek szerencsét, tudhatta akárki is azt. Az katonáskodó élet 
nem hoz egyebet magával, hol édesen, hol véresen, s hol halálosan fekete földben viszi pá
lyafutóit; az mi kilétünk szerint karolhatjuk az vitézül indult űrfiakat, de micsoda halál le
hetett dicséretesebb, minthogy hazájok mellett Istenekért, hitekért, sok árva özvegyért 
szenvedtek mártíromságokat. Bezzeg jól imádták volt azok Isteneket, kiknek hóttok után 
is, míg világ fönnáll, élni fog jó hírek, nevek [Kiemelés tőlem - J. U. Zs], s azoknak már 
egyéb nem kell, hanem világi nyelvünktűi örökké való áldás, és Isten országában szent szí
nét látásával minket is magok után várjanak, Ámen." A jó „hírnévért" való szolgálatról, Is
tenért és a hazáért elszenvedett dicsőséges halálról még az alábbiakban esik majd szó, de 
Wesselényi eme irodalmi megfogalmazása mellett nem mehetünk el szó nélkül. Prózájában 
mintha Zrínyi költői sorai csengenének vissza, amikor a szigetvári hős katonáit buzdítva 
fogalmazza meg a vitézi hírnév lényegét: 

„Mindenekfelől ránk néz az nagy keresztyénség, 
Mi vitéz kezünkön van minden reménség; 
Soha még mireánk nem jütt rút szégyenség; 
Azért rakva hírünkkel föld, tenger és ég. 

II. Rákóczi György levele gróf Pálffy Pálhoz. Görgény, 1652. november 17. Jedlicska Pál: Eredeti rész
letek Gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai. Budapest, 1910., 467. o. 

Wesselényi Ferenc 1652-ben szendrői főkapitány volt, a nádori méltóságot 1655-től haláláig, 1667-ig viselte. 
MOL Wesselényi cs. lvt. E 199 Konceptusok, Wesselényi Ferenc levele Forgách Ádámhoz, Szendrő, 

1652. szeptember 2. A levélre Koltai András hívta fel a figyelmemet, amelyet ezúton is köszönök. 
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Mostan megnevelnünk kell az mi hirünket, 
Avagy tisztességgel végeznünk éltünket; 
El nem rontja üdő cselekedetünket, 
Valamíg világ lesz, és lát ember eget [...] 
Harcolnunk peniglen nem akármi okért 
Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért, 
Urunkért, feleségünkért, gyermekinkért, 
Magunk tisztességéért és életünkért."126 

Batthyány Ádám személyes iratai, levélfogalmazványai között találtam egy rendkívül 
különös hangvételű és stílusú levélmásolatot, amelyet a vezekényi csata török vezére, 
Musztafa esztergomi bég fia,127 ifjabb Musztafa írt a dunántúli főkapitánynak az ese
mény után mintegy hét hónappal.128 Maga Musztafa bég, akinek - Forgách írása szerint -
lovát kilőtték, s ő maga is megsebesült,129 fölépült, hiszen a már korábban említett jelen
tés szerint ősszel Budáról hozott tatárokat erősítésnek,130 s a levélírás idején is esztergo
mi bégként működött. Fia „esztergomi capitány bék"-nek nevezi apját, s magát a vár 
„egyik fő helytartójá"-nak. Ezt a levelet alább részletesen fogom elemezni, azonban 
egyik fő gondolata, Forgách viselkedése éppen ide kívánkozik. A bég szerint Forgách 
Ádám bűnös Esterházy László és vitézei halálában, mert ő hozta reájuk „a szegény gróf 
urat szép úrfiakkal együtt", majd „hartcnak indította őket, ő maga az németek köziben 
bújt [...]. De ugyan szokása Forgácz Ádámnak, hogy az szép urakot, szép hadakat 
élőnkben állítja ennéhányszor, ő maga úgy fut előttünk, csak meg nem fúl, és amaz jókat 
maga szántszándékkal vágatja le." Ez igen súlyos vád egy török főtiszt szájából, ráadásul 
igen hasonlít a Csáky István által megfogalmazott gondolathoz! Azonban az is igaz, 
hogy a főkapitány felelősségét a törökök is felnagyították, hiszen ezáltal az ő negatív 
szerepük csökkent. (Magának a törökök vezérének, Musztafa bégnek is „jól jöhetett" 
Batthyány felé magyarázatként Forgách felelőssége.) Ez a mondat egyébként a csata
rendre is utal; a főkapitány a német gyalogsággal és puskásokkal védett helyen helyez
kedett el, s ez teljesen összecseng Forgách jelentésével. Az érsekújvári főkapitánynak 
nem ez volt az egyetlen ilyen esete; hadvezéri képességeiről és emberi tartásáról más 
esetben is negatív módon nyilatkoztak a kortársak.131 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, V. ének, 24., 25 és 27. vers. Zrínyi Összes Művei, I—II. (S. a. r. 
Klaniczay Tibor.) Budapest, 1958.1. 124. o. 

A hírnévről és a dicsőséges halálról ír részletesen Bene Sándor: A hír és a közvélemény koncepciójának 
formálódása Zrínyi Miklós müveiben. Irodalomtörténeti Közlemények, 1996. C. évfolyam, 4. szám; Perjés Gé
za: Az interdiszciplinaritás védelmében. Vita Bene Sándorral. Hadtörténelmi Közlemények, 110 (1997). 4. sz. 
797-813. o.; Szilasi László: Argumenta mortis. (Érvek és ellenérvek a hősi halálra: becsület és méltóság a régi 
magyar elbeszélő költészetben és emlékiratokban.) Irodalomtörténeti Közlemények, 1997. 217-234. o.; Bitskey 
István: A vitézség eszményének változatai a XVI-XVII. század fordulójának magyar irodalmában. In: Ha
gyomány és korszerűség a XVI-XVII. században. (Szerk. Petercsák Tivadar.) 203-215. o.; Bene Sándor: 
Theatrum politicum. Debrecen, 1999. Különösen: 337. és az azt követő o. 

Az intitulatio szerint egyértelműnek tűnik, hogy a levélíró Musztafa bég fia. De ahogy végigolvassuk a 
levelet és a levélre történő reflexiókat, kétely támad: vajon nem csak pontatlan-e a megnevezés, s a levél írója 
maga a vezekényi csata török vezére, Musztafa bég? 

MOL Batthyány cs. lvt. I. Ádám iratai, P 1315/2. Levélfogalmazványok, 1653/263. Musztafa bég levele 
Batthyány I. Ádámhoz. Strigonii, die 28. Mártii 1653. (Esztergom, 1653. március 28.) 

A sebesülésről Forgách Ádám számol be Piccolomininek írt jelentésében. Schmeller-Kitt, No 120. 
130 Vö. 112. jegyzet. 

Vitnyédy István Zrínyi Miklóshoz írt levelében Forgách 1663. évi párkányi ütközetét „éretlen, esztelen 
és vakmerő" csatának nevezte. Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Budapest, 1965. 337. o. 
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Nemcsak a korabeli közvélemény, hanem maga Forgách is érezhette felelősségét, 
vagy legalább is jobbnak látta, ha egy kicsit visszahúzódik a közszerepléstől. A már fen
tebb idézett, 1652. augusztus 17-én, Batthyánynak címzett levelében bizakodóan azzal 
búcsúzott el Ádám gróftól, hogy ha Isten jó szerencsével megáldja őket, nem fogja elmu
lasztani azt értésére adni. Ez az értesítés azonban - feltehetőleg - elmaradt;132 nem csu
pán azért, mert az ütközet az Esterházyak számára tragikusan végződött, hanem Forgách 
negatív szerepe miatt is. Ezt a feltételezésemet alátámasztja Forgáchnak 1652. november 
23-án, az országra szóló ünnepélyes temetés előtt három nappal írt igen rövid és hűvös 
hangú levele a dunántúli főkapitányhoz: „Kötelességemnek mint akartam megfelelnem, 
bizonyságot tehet felőle esztergami érsek133 uram ő nagysága; kiről bővebben izentem 
Kegyelmednek Ezterhasi Sigmond134 uramtul ő kegyeimétűi, s úgy akartam megmutat
nom utolsó tisztessége napján is szegény úrnak, hogy igaz jó akaró szolgája voltam, 
hogy contentus lehetett volna Kegyelmetek velem. Az módiihoz [?] képest, mivel az hí
rek gátolják azaránt való szándékomot; vegye kérőm, jó néven az jó igyekezetet."135 A 
homályos utalásból az vehető ki, hogy Forgách - feltehetőleg a török felől érkező rossz 
hírekre hivatkozva - nem ment el az országos temetésre, Nagyszombatba. Utólag lehe
tetlen eldönteni, hogy az újvári főkapitányt valóban azok az említett „hírek" akadályoz
ták-e meg abban, hogy László grófnak személyesen adja meg a végtisztességet, vagy 
egyszerűen az csak ürügy volt, s nem mert elmenni és szembenézni az elesetteket gyá
szoló Esterházy családdal és az ország közvéleményét megtestesítő mágnásokkal. Min
denesetre a temetési menet élén - az arról készült egykorú ábrázolás136 szöveges magya
rázata alapján - ott vonult Forgách Ádám százada is. Kicsit feltűnő, hogy az Esterházy 
által visszaemlékezésében - amely azonban több helyen pontatlan - megnevezett lovas
seregeket többnyire be lehet azonosítani a metszeten szereplőkkel, kivéve a nádorét és 
Forgách Ádámét. Esterházy Forgách seregét meg sem említi ! 

Az írásbeli ügyintézést és a magánlevelezést gondosan végző és azt megőrző Batthyány Ádámról nehéz 
elképzelni, hogy egy ilyen fontos levelet kidobott volna. Természetesen a Batthyány-levéltár is sok pusztulást 
szenvedett el, így nem zárható ki egy ilyen levél véletlen megsemmisülése sem. Mindenesetre Forgách Ádám 
soron következő levele Batthyányhoz 1652. október 20-i keltezésű, s szigorúan országos ügyről szól. MOL 
Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 14.502.) Forgách Ádám levelezését is átnéztem, de abban sem talál
tam utalást a vezekényi csatáról. MOL P 1883 Forgách Ádám iratai; MOL P 287. Forgách es. lvt. Series II. 
40-42. csomó; a Magyar Kamara Levéltára E 200 8. csomó. 17. tétel. 

133 " 

Esztergomi érsek: Lippay György (1642-1666). O temette el a hősöket Nagyszombatban. 
Esterházy Zsigmond: Esterházy Tamás és Gáspár testvére. Nagy /., G-Gy. k. 93. o. 

1 IS f 
MOL Batthyány es. lvt. Misszilisek P 1314 No 14.503. (MOL Filmtár, 4815. tekercs) Forgách Ádám 

levele Batthyány Ádámhoz. Újvár, 1652. november 23. 
Mauritz Lang rézmetszete Hans Rudolf Miller rajza után. A metszetet Hoffmann Pál kiadott prédikáció

ja után kötve jelentették meg. In: Hojfmany Pál: Predikatzioja, Mellyet predikállot Nagy Szombatban, Keresz
telő Szent János Templomában, Szent András havának 26. napján, 1652. Esztendőben... Bécs, 1653. 2. OSzK: 
RMK 888. A rézmetszeten ábrázolt teljes temetési menetet és az alatta lévő magyarázó szöveget jól ki lehet 
venni a Domanovszky Sándor szerkesztette Magyar Művelődéstörténet-ben megjelent kétoldalas képen. Ma
gyar Művelődéstörténet. (Szerk. Donuinovszky Sándor, Balanyi György, Mályusz Elemér, Szentpétery Imre, 
Varjú Elemér.) III. k. A kereszténység védőbástyája. Budapest, é. n. (Reprint) 284. o. után. Vö. Szabó, 140. o. 
12. jegyzet. 
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A vezekényi összecsapás török vezéréről, idősebb Musztafáról nem tudjuk, hogy mi
kor került a szandzsák élére, mindenesetre 1635-ben egy ilyen nevű bég lett a vár pa
rancsnoka; Méhemet bég egyik, Pálffy Istvánnak címzett levelében új szomszédságos 
barátként emlegeti őt.137 Az bizonyos, hogy 1647 októberében Musztafa volt Esztergom 
bégje, mert Batthyány Ádám így címezte a neki fogalmazott levelét.138 Valószínű, hogy 
ő volt az az esztergomi Musztar bég, aki még koppányi bégként, de „Esztergami" elő
névvel írt levelet a Batthyány Ádám udvarában lévő urakhoz ugyanabban a témában 
1646-1647 körül;139 vagy ottani születéséről vagy már korábban is viselt tisztségéről írta 
magát „Esztergami"-nak. 

A híres török világutazó, Evlia Cselebi a szandzsákbég székhelyét erős védőbástyá
nak nevezi, s a bég magánjövedelmét 210 000 akcsére teszi.140 Ekkor a bég hat „várpa
rancsnok aga" fölött parancsnokol;141 közülük talán az egyik lehetett maga a levél írója, 
ifjabb Musztafa. Evlia Cselebi részletesen leírja az esztergomiak hadrendjét, harci érté
két, amelyet a legtöbbre tart a magyarországiak közül: „Valamennyien nagyon válogatott 
vitéz katonák, s négy-öt pár lóval nyargalásznak; mikor kimennek, mindegyiknek a ke
zében, derekán, nyakán s lovaiknak nyereg-szíján, hátán, öt-hat forgó karabin-puskájuk 
van. Ruházatuk egészen magyar formájú. Bőrdolmányt viselnek; aki látja őket, magya
roknak véli. Valamennyien szépen és jól beszélnek magyarul. Sőt ezzel a nyelvvel egé
szen Alamánországig142 elmennek s foglyokat hoznak. A budaiak nem érnek fel az esz
tergomi harcosokkal. Egész Magyarországban és Alamánországban a tatár katonáktól és 
az esztergomi néptől félnek.[...] néhai esztergomi Musztafa bégnek,143 mikor az erdélyi 
háborúban velünk járt, hétszáz lovas vitéze volt. A boldogult Szidi Ahmed144 pasa arcát 

„Méhemet bég, Musztafa pasa [!] esztergomi karinekamja [kajmakámja] levele Pálffy Istvánhoz." 
Strigonii, 1635. 6. Novembris. (Esztergom, 1635. november 6.) Jedlicska, 149. o. Azonban meg kell jegyezni, 
kevés annak a valószínűsége, hogy az 1635-ben Esztergomba került Musztafa nevezetű szandzsákbég ugyanaz 
a személy lett volna, mint a vezekényi csata „Rabló Bék"-nek nevezett vezére 1652-ben. 

138 £ 

MOL Batthyány cs. lvt. P 1313 Török vonatkozású iratok II. No 71. Batthyány Ádám levélfogalmazvá
nya Musztár béghez Esztergomba. Rohonc, 1647. október 29. 

MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 31.707. „Esztergami Musztar bék Eszterházy Dániel
nek, Sankó Boldizsárnak, Pető Miklósnak és Sankó Miklósnak ...Németújvárba." é. n. 

Ez a jövedelem, figyelembe véve az akcse inflációját, nem volt túl magas. A bég nyilván a rablásokkal 
egészítette ki a bevételét. Ez az adat valószínűleg Ayni Ali 1608 körüli listájából származik, Evlia Cselebi on
nét vehette át. (Fodor Pál és Dávid Géza szíves szóbeli közlése.) 

Esztergom élén egy szandzsákbég állt, akinek parancsnoksága alá valóban hat várparancsnok volt be
osztva, amennyiben Esztergom várát és tartozékait együtt számoljuk. Ezek a következők: belsővár, külsővár, 
elövédelmi erődítmény, Tepedelen avagy Szent Tamás hegyi erődítmény, lőporraktár vára, Dzsigerdelen vára -
élükön egy-egy parancsnokkal. Vö. Evlia Cselebi, 306. o. A helyes értelmezéshez Fodor Pál adott szíves segít
séget, amelyet ezúton is köszönök. 

Németországig. 
A vezekényi csata vezére. Az erdélyi háborúban, amelyet 1658-ban mind a budai pasa, Szejdi Ahmed, 

mind Köprülü Mehmed nagyvezír vezetett, nyilván ő is részt vett 700 katonájával. Bethlen János az 1658. jú
nius 26-án, Lippa mellett lezajlott ütközetet, s a törökök vereségét alig említi meg. Bethlen János: Erdély tör
ténete 1629-1673. (Ford. P. Vásárhelyi Judit. Az Utószót és a jegyzeteket írta: Jankovics József.) Budapest, 
1993. 36. o. Szalárdi már sokkal részletesebben foglalkozik az eseményekkel. Az ő leírásában az egri pasa, az 
esztergomi bég sok más főúri törökkel a Marosban vagy fegyver által veszett el, s vagy kétszázan foglyul es
tek. Szalárdi János Siralmas magyar krónikája. (Kiad. Szukály Ferenc.) Budapest, 1980. A\2-A\3. o. Minden
esetre Musztafa Evlia Cselebi leírásakor már halott volt, azért szerepel „néhai"-ként. 

Másként: Szejdi Ahmed budai pasa, aki 1659. november végén két ízben is súlyos vereséget mért II. 
Rákóczi György erdélyi fejedelem (1648-1660) hadára. 
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többnyire ezek az esztergomi harcosok derítették fel.[...] Valóban híres, kardforgató vi
tézek s tiszta eredetű, nemes családbeli, szelíd, kifogástalan hősök."145 

Immár visszatérve levélírónkhoz, rögtön felvetődik az első kérdés: a csata után hét 
hónappal miért ír levelet az akkori török sereg vezérének fia a dunántúli főkapitányhoz 
Esterházy László haláláról? A levélíró megadja a választ is: „[...] tudjuk [...], hogy 
Nagyságod neheztel reánk az néhai üdvözült gróf haláláért". Egyfelől Batthyány Ádám 
dunántúli főkapitány igen jelentős és fontos szomszédja volt az esztergomi bégnek, még 
akkor is, ha ott „igen vitéz török katonák" állomásoztak, tisztelték és egyben félték is ha
talmát; másfelől nyilvánvalóan tudtak a két úr rokoni kapcsolatáról.146 Kézenfekvő ez a 
magyarázat, ebben az esetben azonban ennél jóval többről van szó: Batthyány Ádámnak 
Musztafához írott levelei közül - 1647 és 1653 között - 24 db, Musztafának Ádám gróf
hoz írott levelei közül 3 db maradt fenn, de nyilvánvalóan ennél sokkal több esetben ír
tak egymásnak.147 1647-1648-ban a levelek kifejezetten szívélyes hangneműek; Ádám 
gróf egy török rabjáért adott hitlevelet szívesen vesz Musztafától, s elbocsátja a foglyot 
sarca megkeresésére, „ezeket pedig mind az Nagyságod úri tekéntetire nézve cselekszük 
véle, mivel Nagyságod is ajánlja magát az mi részünkrül való szegény rabokhoz való jó 
engedelemre." Egyben Esterházy László és „az több itt lévő úrfiak" szolgálatát és jóaka
ratát ajánlja a bégnek.148 Batthyány 1647. december 23-án fogalmazott levelében köszö
netet ír a bégtől kapott ajándékért, amelyet Esterházy Lászlóval együtt egyenesen az ő 
egészségére fognak „elkölteni". A levélből az is kiderül, hogy a gróf egy puskapalack 
elküldésével már viszonozta a bég ajándékát.149 Musztafa mindhárom fennmaradt levelé
ből szintén kirajzolódik az Esterházy Lászlóval és a többi ifjúval való jó kapcsolat: ál
landóan egymásnak ajánlják szívélyes szolgálatukat.150 Erről a nem mindennapi viszony
ról az alábbiakban még szót ejtünk. 

Visszatérve levelünkhöz, abban Musztafa bég magát a gimesalji akciót is igazolni 
szándékozik: „Mi az magunk jószágát akartuk holdítani, valamint Nagyságod az oda va
ló jószágát holdítja." Musztafa tehát jogos adóztatási akcióként tünteti fel a magyar terü
letek békeidőben történő felverését, megrablását, amelyben őket - szerintük „jogtalanul" 
- Forgách Ádám zavart meg azzal, hogy seregével eléjük állt a hatalmas zsákmánnyal 
való szabad visszatérést megakadályozandó. 

143 Evlia Cselebi, 307. o. 
Esterházy László 1650. február 6-án vette feleségül Batthyány I. Ádám leányát, Mária Eleonórát. Vö. Az 

Esterházyak családi naplója. (Kiad. Szilágyi Sándor.) Történelmi Tár, 1888. 213. o. Lásd Koltai András; Egy ma
gyar főrend pályafutása a császári udvarban. Batthyány Ádám (Bécs 1630-1659). Korall, 9 (2002). 73. o. 

Batthyány Ádám Musztafa bégnek szóló fogalmazványai - az év nélkülieket is besorolva, témájuk 
alapján - kronológiai sorrendben: MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török vonatkozású iratok II. No 71., 
70., 68., 69., 79., 94., 81., uo., 80., 77., 82., 78., 76., 106., 72., 111., 112., 116., 114., 113., 125., 135., 177., 179. 

Musztafa bég levelei Batthyány Ádámhoz: Esztergomi Muszta bég levele. Esztergom, 1647. november 18. 
MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 31.705. Esztergomi Musztar bég levele, Esztergom, szeptember 
16. Uo. No 31.706. Esztergomi Musztár koppányi [!] szandzsákbég levele Eszterházy Dánielhez, Sankó Boldi
zsárhoz, Pető Miklóshoz Németújvárba, é. n. (A levélben ugyanarról a török fogolyról esik szó, mint a későbbiek
ben, tehát a koppányi bég ugyanaz a személy, mint a más időpontban említett esztergomi bég.) Uo. No 31.707. 

148 MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török vonatkozású iratok II. No 71. Batthyány Ádám levélfogal
mazványa Esztergomban lakozó Musztár béghez. Rohonc, 1647. október 29. 

149 MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/249. Török vonatkozású iratok II. No 68. Batthyány Ádám levélfogal
mazványa Musztafa béghez Esztergomba, h. n. 1647. december 23. 

150 Vö. 149. jegyzet. 
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Musztafa levelében nem késlekedik Forgáchot nem csak azzal megvádolni, hogy jo
gos hódoltatási akciójukat zavarta meg, hanem - mint már fentebb kifejtettem - László 
gróf haláláért is őt teszi felelőssé. 

A bég levelének azonban a magyarázkodáson és Forgách vádolásán kívül van még 
egy nagyon fontos tartalmi összetevője: a vitézül harcoló ellenség dicsérete, sőt annak 
felmagasztalása. Amennyiben feltételezzük, hogy e levél magának a bégnek, s nem a 
magyar vagy magyarul szépen tudó íródeáknak a gondolatmenetét tükrözi, akkor ez az 
írás páratlan a maga nemében. Még ha Evlia Cselebi fentebbi megjegyzését - „Vala
mennyien [az esztergomiak] szépen és jól beszélnek magyarul" - nem is vehetjük szó 
szerint igaznak, a levélíró apjáról szinte biztosan állíthatjuk, hogy tudott magyarul; 
ugyanis az Esterházyak családi hagyománya szerint idősebb Musztafa esztergomi bég, a 
vezekényi csata vezére egykor Kéry Jánosnak, Esterházy Anna férjének foglya és - a 
szívélyes bánásmód következtében - Esterházy Lászlónak személyes barátja volt.151 Az 
apa nyomán - feltételezhetően - a fia is beszélt magyarul, így a levél szép stílusa, barát
ságos, emelkedett hangneme nem csupán az íródeák stílusát tükrözi, vagy legalábbis 
nem ellentétes gazdája szándékával. Az sem zárható ki, hogy az idősebb Musztafa is va
lamilyen módon közreműködött a levél megírásában, esetleg sugallta a magyarázkodást, 
ha valóban annyira becsülte a fiatal, lovagias cselekedetű László grófot, és szégyellte 
egykori jótevőjének legyilkolását. E megbecsülést egyértelműen tükrözik Batthyány 
Ádám és Musztafa bég levélváltásai. 

Ifjabb Musztafa, aki kétszer is bizonygatja, hogy személyesen látta - hiszen jelen volt 
- Esterházy Lászlónak és csapatának vitézségét, a levélben öt ízben említi a bátor helyt
állást: „velünk vitéz módra harcolt, el nem futott, hanem feje fennállatáig hartcolt..."; 
„vitézül, ellenség keze miatt vágatott le, nem valami futásban, hanem hazája mellett bát
ran hartcolásban esett el..." Ezen utóbbi mondatban a több mint egy évszázados kény
szerű török-magyar együttélés komoly hatása érezhető; harcolni a hazáért, áldozatot 
hozni, sőt meghalni érte - keresztény mentalitás. Már a XVI. században, az Oszmán Bi
rodalom felfelé ívelő, expanzív korszakában is előfordult, hogy a győztes törökök a ve
lük szemben bátran harcoló ellenfelet megbecsülték; Szondi György vagy a szigetvári 
hős, Zrínyi Miklós testét is tisztességgel eltemették - bár fejét, a győzelem jeleként le
vágták -, hogy csak a legismertebb példákat említsem. Musztafa azonban Esterházy 
László vitézségének méltatásán túl a hős apoteózisát is kimondja: „de valamíg ez világ 
fennáll, mindennek szép koronája fennáll." Hoffmann Pál temetési prédikációjában is 
ehhez hasonló gondolatok hangzottak el: ,,A' kinek e' világ fen-állásásigh megh-
maradandó ió hirek nevek, méltán kivánná [...], vegyétek-el pálya-futástok Koronáiát, 
harczolástok Pálmáiát, vitézkedéstek örökkön örökké megh-maradandó bóldogh nagyju
talmát, mert tudgya immár mind a' föld, mind az égh [...]."152 Ráadásul a levélíró két íz
ben is kinyilvánítja, hogy a vitézek halálát bánja, s Isten irgalmát kéri számukra: „[...] 
bánjuk szűvünk szerint [a halálát], Isten irgalmazzon nekie..." Teljesen valószínűtlen, 
hogy bármely török főtiszt ilyen gondolatsort leírhatott, illetőleg leíratott volna a XVI. 

Esterházy Anna László édesapjának, Miklós nádornak volt a húga. Vö. Eszterházy János: Az 
Eszterházy család és oldalágainak leírása. I. Budapest, 1901. 107. o. Lásd még: Héjjné Détári, 30. o. 

Hoffmann Pál Esterházy László, Ferenc, Tamás és Gáspár fölött. Bécs 1653. In: Magyar nyelvű halotti 
beszédek, 132., 148. o. 
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században. Maga Esterházy Pál sem fogalmazott ennél magasztosabban testvére halálá
ról: „Végtére az sok sebektől ellankadván, életét dicsőségessen letette azon körülötte lé
vő szolgáival együtt, estve hat s hét óra közben, kit Isten nyugosszon az örök életben."153 

„[...] boldog emlékezető bátyám gróf Eszterházj László az körösztény raboknak szaba
dulásáért, melyeket az pogány elrablott volt, vitézül megharczolván, az nagyságos 
Eszterhásj Ferencz, Tamás és Gáspárral együtt Nagy-Vezekénnél die 26. Augusti, öt-hat 
óra közben estve megöletett 1652. dicsőséges példát hagyván nemzetinek."154 

A levélíró magyarázkodik a sajnálatos eseményen, sőt szinte bocsánatot kér a levá
gott vitéz apósától: „Elhiggye Nagyságod, Vitéz Úr, Barátunk, ugyan bizonyunkkal írjuk 
Nagyságodnak, hogy ha megtudtuk volna szegény gróf úrnak ottan lételit, reájok nem 
mentünk volna [...]" E mondatban a családi hagyomány igaz voltát látom bebizonyo
sodni, miszerint a török vezér Esterházy holttestét meglátva ismerte fel benne egykori 
barátját vagy jótevőjét, akinek megadta a végtisztességet azáltal, hogy nem hagyta őt ka
tonái által kifosztani.155 Való igaz, Pál leírása szerint, csak László gróf holtteste nem volt 
ruhátlan, a többi vitéznek nem adatott meg ez a megbecsülés. A „szép gróf páncélinge 
és fegyvere - bár ez utóbbit nem említi Pál visszaemlékezésében - ezért kerülhetett 
Fraknó várába, illetőleg a Budapesti Iparművészeti Múzeumba.156 Talán a vitéz lovának 
megmaradása is e gesztus eredménye, hacsak az, miután gazdája leesett róla, nem futott 
el a harcmezőről ezáltal elkerülvén a zsákmányoló törökök mohó markát. Mindenesetre 
a nyilvánvalóan pompás, büszke tartású, „Zöldfikár" névre hallgató török harci mént a 
három hónappal később megtartott országos temetésen, a halottas menetben kantárszáron 
vezetve külön is felvonultatták a 25. egységben.157 A méltóságteljes harci ló uszályszerű-
en földet söprő vörös bársonnyal volt lefedve, amelyre László gróf címerét hímezték. 
Fontossága halott gazdája méltóságából következett. A metszeten jól látható, hogy a ló 
mellett - amelyet egy gyalogos vezetett - egy másik vitéz lovagolt pálcájával rámutat
ván, hogy a nézőközönség figyelmét még inkább ráirányítsa. E lónak is megvolt a saját 
sorsa: feltételezésem szerint azonos azzal az állattal, amelyik vagy hadi zsákmányként 
vagy fő török rab sarcaként került Batthyány Ádámhoz 1651 táján, ugyanis a feljegyzé
sekben ekkor tűnik fel az úr saját lovai és paripái között.158 Mivel Esterházy László 
ezekben a portyázásokban lovasaival mindig elkísérte apósát, s a felsorolt lovak közül az 
1651-ben megnevezettek, Zöldfikár kivételével, többnyire továbbra is szerepelnek,159 fel-

Esterházy: Mars Hungaricus, 318. o. 
Az Esterházyak családi naplója, 213. o. 
Vö. Eszterházy: Mars Hungaricus, 107. o.; Héjjné Détári, 30. o. 
A sodronying fölött viselt inget nevezték „pánczérümeg"-nek, páncélingnek. Pál visszaemlékezésében 

kéknek mondja bátyja páncélingét, noha az Esterházy kincstárban fennmaradt darab vörös színű. Az 1725. évi 
fraknói inventárium a következőképpen határozza meg: „A Pogány Török által megh öletett Szegény Eszterhás 
László Vörös Atlasz arany Préssüt Pillangókkal és Gyöngyökkel ki varrott [...] Panczér Üngő." Héjjné Détári, 
39. o. Vö. Szilágyi András: Az Esterházy-kincstár. Budapest, 1994. 

157 Szabó, 83. o. 
MOL Batthyány cs. lvt. P 1315/4. Batthyány I. Ádám másolati könyve A. „Az kik velem voltak, hogy 

Kányavára felé..." Anno 1651. Die 14. Mártii., 336. pag . „Az Úr lovainak és paripáinak száma: 1. Sámi ló 2. 
Zöldfikárd ló 3. Jancsár ló 4. Podolayi (Podolyai) paripa 5. Buer paripa 6. Mukallya paripa." 

Uo. 341. pag. „Az Ür Ő Nagysága a' minemő lovakat és paripákat viszen magával: 1. Pécsi Musztafa ló 
2. Sámi ló 3. Jancsár ló 4. Buér deres paripa 5. Podolyai paripa 6. Dobriczáni paripa 7. Cserkesz paripa. Ester
házy László halála utáni időből való a következő lista, amely a seregek Veszprémbe való menetelét írja le, a 
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tételezem, hogy Batthyány azt a vejének adta; így indult László gróf az apósától kapott 
gyönyörű harci ménen utolsó csatájába. 

Visszatérve Musztafa leveléhez, a levélíró kétszer is hangsúlyozza, hogy Esterházy 
halálát „bánjuk szüvünk szerint", s „szánakodással vagyunk"; nem ő tehet a haláláról, hi
szen „a szerencse így hoszta"! Ez Zrínyi fátum- és szerencse-filozófiájának előképe, tö
rök átvétele? Vagy a sors akarata a protestantizmus predestináció-elvével már teljesen a 
köztudatba ivódott? Gyakorta emlegették ezt mások is? Vajon Zrínyi Miklós kapott-e 
ehhez hasonló levelet a töröktől, vagy ismerte-e ennek a levélnek a tartalmát? Megküld-
te-e neki másolatban Batthyány, hiszen László gróf igen közeli, jó barátja volt Zrínyi
nek? Mit tartalmazhatott a halálára írt verse?160 A Szigeti veszedelemből már fentebb 
idézett sorok tökéletesen illenek László gróf halálára is. Mindenesetre a már más össze
függésben citált Pálffy Tamás - aki valószínűleg ismerte Zrínyi eposzát, hiszen annak 
gondolati hatása temetési prédikációjában kimutatható161 - László grófot mesterien tö
mörített felkiáltásokban próbálta óvni végzetétől: „De hát mit is forgattál fejedben, Lász
ló? Nem látod-é, hogy milyen túlsúlyban van a barbár hadsereg, melyet újabb győzel
mekre szított föl a frissen szerzett zsákmány? Nem veszed-é észre, hogy sokkal kisebb a 
keresztény haderő létszáma? [...] Egész Pannóniának oly kedves életedet [...] ilyen nyílt 
veszedelemnek teszed ki? Nagyon forgandó a háborús szerencse, ne gondold, hogy már 
kezedben a győzelem! Még túl keveset éltél, László!"162 

Végezetül a bég leveléből még egy momentumot kell kiemelni: Musztafa Esterházy
nak a törökök között is meglévő „nagy hírét" hangsúlyozza, amelyet egyrészt bátorsága 
és vitézsége miatt vívott ki magának, másrészt „mert jó nemzetségek voltának". Becsüli 
őt igazi emberi értékéért is, „mivel mind rabokhoz, parasztsághoz jók voltának". Noha 
ez a dicséret is hozzátartozott a korabeli frazeológiához, egy török főtiszt szájából még
sem ok nélkül hangzott el. 

Nyilvánvaló, hogy a családi hagyomány - miszerint Esterházy Lászlót embersége 
miatt fogadta barátjává a családnál raboskodó Musztafa bég - valós voltát kell a mondat 
mögött feltételeznünk. Batthyány Ádám és a bég 1647-1648. évi levelezését is érdemes 
újra felidéznünk, hiszen abban a dunántúli főkapitány a bégnek „a rabokhoz való jó en-
gedelmé"-ért tett engedményt saját rabja iránt, s küldözgettek egymásnak ajándékokat, 
több levélben is hangsúlyozva az Esterházy Lászlónak, illetve László gróftól jövő jó 
szolgálatokat. 

Epilógusként ide kívánkozik a bég levelének és magának a bégnek a sorsa is. Batthyány 
Ádám közeli bizalmasa volt a már említett Zichy István győri vicegenerális, aki a nagy
szombati temetésen is részt vett. 1653. március 30-án, két nappal az Esztergomban meg
fogalmazott török levél után vetette papírra a következőket: „Az Nagyságod parancsolat
ja szerént Eztergamban Musztafa beknek szóló levelét megküldöttem volt, ím azonra a' 

lovasok között Esterházy Pál is szerepel 156 lovassal: 1. Pécsi Musztafa ló 2. Sami ló 3. Podolai (Podolyai) ló 
4. Doborchanj (Dobricsányi) paripa 5. Abdulán ló 6. Patkány paripa 7. Segesdi ló. (Uo. 401. pag.) 

Barátságukra lásd Kovács Sándor Iván: „Eszterházy László véletlen halálárul írt Zrínyi uram versei". 
Somogy, 1983. 1. sz. 75-87., Uő: A lírikus Zrínyi. Budapest, 1985. 246-260. o. 

Pálffy Tamás Esterházy László, Ferenc, Tamás és Gáspár fölött. In: Magyar nyelvű halotti beszédek, 
395-396. o. 

162 Uo. 408. o. 
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mi választ küldtek, Nagyságod kezéhez küldöttem."163 Tehát a dunántúli főkapitány is 
fölöttébb fontosnak tartotta a bég levelét, így arra azonnal válaszolt is, egyszersmind 
gondoskodott az elküldésről is; három nap alatt három levélváltás: Esztergom-Német-
újvár(?),164 Németújvár(?)-Győr-Esztergom, majd ismét Esztergom-Németújvár között 
- nem kis teljesítmény a levélvivő futár, illetve futárok részéről. Azt, hogy Batthyány mit ve
tett papírra, s arra újólag mit válaszoltak, feltehetőleg sosem fogjuk elolvasni. Zichy még 
egy fontos hírről értesíti a dunántúli főkapitányt: „Mustafa békét ismét kivetették az 
eztergami békségbül, és helette a' vén Omer békét tették az török szomszédok."165 Nem 
tudjuk, hogy a sok török áldozatot követelő csata miatt-e - amennyiben azért, azt már 
korábban megtették volna -, egyéb katonai cselekedet következményeként, vagy mert 
feljebbvalói fülébe jutott a magyar főurakkal történő túlzottan nyájas levelezése. Min
denesetre Musztafát már korábban is megfosztották pozíciójától, hiszen mind Forgách 
Ádámnak Piccolominihez szóló jelentésében, mind Reniger levelében az áll, hogy a bég, 
öt nappal azután, hogy beiktatták hivatalába - 1652 augusztusában - összegyűjtött 3000 
embert, s rabolni indult.166 Talán 1653-ban is hasonló eset történt vele: lecserélték, majd 
újra kinevezték. Mindenesetre 1658-ban az erdélyi háborúba Musztafa bég ment eszter
gomi harcosai élén. 

Azt nem tudjuk, hogy Batthyány Ádám közvetlenül mit válaszolt Musztafa levelére, 
de fennmaradt az a fogalmazványa, amelyet 1653. április 5-én vetett papírra.167 A levél 
tartalmi része ugyanarról, az 1647-ben sarcának összegyűjtésére elbocsátott rabról szól, 
akiért Musztafa hitlevelet bocsátott ki, de a rab nem teljesítette a feltételeket. A fogal
mazvány végén azonban Batthyány Musztafának újabb, László gróf halálával kapcsola
tos megjegyzésére válaszol, amelyből mégis megtudhatjuk a szomorú eseménnyel kap
csolatos véleményét: „Az mit utolszor ír, hogy mi az néhai üdvözült gróf haláláért 
neheztellenénk valakire;168 ezt csak magától169 gondolta Kegyelmed.170 Mi tőlünk nem 
hallotta171 senki,172 mert tudjuk, hogy avval jár a' vitézség, és az köz [közös] mindnyá
jukkal. Az mint magatok is láttátok emberségét, vitézségét, s el is hittük, ha ő az ő sere-

1 MOL Batthyány cs. lvt. Misszilisek P 1314 No 53.144. Zichy István levele Batthyány I. Ádámhoz. 
Győr, 1653. március 30. 

Batthyány Ádám itineráriuma sajnos éppen 1652 decemberében szakad meg, majd 1654-ben újra foly
tatódik, így nem lehet pontosan tudni, hogy 1653. március 29-30-án hol tartózkodott. MOL Batthyány cs. lvt. 
P 1315/2. csomó. 

165 Uo. 
Forgách Ádám jelentése Piccolominihez az elfogott törökök vallomásáról és a vezekényi csatánál el

szenvedett veszteségekről. Schmeller-Kitt, No. 123. Reniger memoriáléja Ahmet nagyvezírhez. MOL Bat
thyány cs. lvt. P 1313 /249. Török vonatkozású iratok II. No. 215. 

167 MOL Batthyány cs. lvt. P 1313/ 249. Török vonatkozású iratok II. No 179. Batthyány Ádám levélfo
galmazványa Esztergomi Musztafa bégnek. 1653. május 11. (A dátum eredetileg: április 5, áthúzva.) Batthyány 
Ádám nyilván csak május 1 l-e után küldte el a levelet, ezért javította át a dátumot. 

Eredetileg: reátok. A szó áthúzva, s Batthyány saját kézírásával fölé írva: valakire. 
Eredetileg: magatok. Az íródeák tegezte a címzettet, de ezt Batthyány majdnem végig következetesen 

kijavította. 
17 Utólag Batthyány által s. k. betoldva. 
171 Eredetileg: hallottátok. 
172 

Utólag Batthyány által s. k. betoldva. 
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gével annyian lett volna, mint az török vitézeknek bár csak az fele,173 kik reájok mentek, 
külömben megmutatták volna vitézségeket. De könnyű volt annyi sokaságnak ollyan ke
vés népet megverni174 vagy rontani, de aszón kevés néptől is eléggé szájatokban az epe 
ment. Attól az csorbát hagytanak [?] érettök jó vitészek!" 

László gróf apósa - miként láttuk Zrínyinél és Wesselényinél költőien megfogalmaz
va - szintén a kor közgondolkodásának adott hangot azzal a megjegyzésével, hogy a vi
tézség együtt jár a halállal; a török ellenfél is így gondolta. Azonban ő is azzal biztatta 
magát, hogy László gróf vitézül harcolva esett el, sőt ha csak fele annyian lettek volna, 
mint legyőzőik, nem úgy végződött volna az összecsapás. Az ellenség így is drágán fize
tette meg a győzelmet - Batthyány nyilván itt a súlyos török veszteségre gondolt. 

Esterházy halálának témája még 1654-ben is feltűnik Batthyány egyik levelében. Hü 
bizalmasának, Koháry Istvánnak említi Musztafa bég „post scriptáját", amely tartalmát 
nem ismerjük, de úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatos: „Musztafa bék post scriptájára mit 
írjon Kegyelmed, értem; ide is voltak abban az opínióban, az mint Kegyelmed írja, noha 
az töröknek nem kell hinni, de az már megvagyonL Énnékem olly ítéletem vagyon, hogy 
ha Kegyelmed ott lehetett volna, talán nekem se lett volna annyi szomorúságom rajta, 
mint a' ki volt. [Kiemelés tőlem - J. U. Zs.]"175 Amint erről már szó esett, Koháryt 
Forgách hazaküldte, így nem vett részt a vezekényi ütközetben. Erre írta Ádám gróf, 
hogy ha ő ott lett volna, talán nem történt volna meg a szerencsétlenség. 

Mint már említettem, Musztafa esztergomi bég 1658-ban Szejdi Ahmed budai pasa 
seregéhez csatlakozott az övéivel, hogy közösen büntessék meg az „engedetlen" Erdélyt. 
Az év június 26-án II. Rákóczi György Lippánál „könnyű és vér nélküli győzelmet szer
zett" a törökök felett. „Néhányan fegyver által pusztultak el, többeket pedig az akkor a 
szokottnál nagyobb vizet hömpölyögtető Marus folyó sodorta magával." - írta Bethlen 
János.176 Szalárdi részletezi az ellenség veszteségét: „Ellenben a törökök közül az egri 
passa, esztergomi bég sok fő úri törökökkel ki a Marosban, s ki fegyver miatt elveszvén, 
s bennek vagy kétszázig el is fogattatván, kik között nagy sáncokra [sarcokra] való úri és 
fő ispahiák is valának [...]"177 Maga a fejedelem július 12-én, Rhédey Ferenchez írott le
velében szintén felsorolja a törökök veszteségét: „sok pogány nagy emberek vesztek: 
esztergomi bég, egri basa, elczi Hassan pasa, budai causzlar tihaja többekkel fogva."178 

Ezzel Musztafa bég sorsa is beteljesedett 1658-ban. 

173 
Utólag Batthyány által s. k. betoldva. 
Idáig az íródeáké, a többi Batthyány s. k. írása. 

17S * ŕ 
MOL Batthyány es. lvt. I. Ádám fogalmazványai P 1315/2/1654/435-437. pag. Batthyány Ádám fogal

mazványa Koháry Istvánhoz. Rohonc, 1654. január 14. 
176 Bethlen, 36. o. 
l" Szalárdi, 413. o. 

II. Rákóczi György levele Rhédey Ferenchez. Zékudvari táborban, 12. Julii. 1658. Szilágyi Sándor. II. 
Rákóczi György levelei Rhédey Ferenczhez. Történelmi Tár, 1892. V. sz. 98. o. 

— 968 — 



FÜGGELÉK 

„Mi Musztafa bék, esztergami kapitány bék fia, hatalmas és győzhetetlen török császár eszter-
gami végházában egyik fő helytartója. 

Tekéntetes és Nagyságos Vitéz Gróf Úr! Minden hozzánk illendő dolgokban való szomszéd-
ságbeli barátságos szolgálatunk és magunk ajánlásának kész volta után, Istentül minden jókat kí
vánunk megadat[ni] Nagyságodnak, mint vitéz szomszéd barátomnak. 

Az többi közül, tudjuk jóakaró vitéz Úr barátunk, hogy Nagyságod nehesztel reánk az néhai 
üdvözült gróf haláláért; de Isten látja, mi okai nem vagyunk, adjon Isten előtt számot az, ki oka lőtt 
az dolog[nak]. Mi az magunk jószágát akartuk holdítani, valamint Nagyságod az oda alá való jó
szágot holdítja. Az midőn visszatértünk, Forgácz Ádám élőnkben állította, reánk hoszta az szegény 
gróf urat szép úrfíakkal együtt, és ugyan igazságát is írtuk Nagyságodnak, ebben bizonságok va
gyunk magunk is, hogy az szegény gróf úr az ő szép seregivel legelői ő Nagysága állott hartcnak, 
velünk vitéz módra hartcolt, el nem futott, hanem feje fennállatáig hartcolt, kit magunk jól láttunk, 
mivel mi is hada között által mentünk. Láttuk szemeinkkel [az] néhai gróf úrnak vitézül való for-
golódását, kit nem is tagadunk, mert nem illendő volna, de Forgácz Ádám az szegény gróf urat sok 
vitéz úrfíakkal csak elhagyta, hartcnak indította őket, ő maga az németek köziben bújt, de az sze
gény grófúr, kit magunk is igazsággal írunk Nagyságodnak, hogy bánjuk szűvünk szerint, Isten ir
galmazzon nekie, nem futott sem németek köziben, sem imide-amoda, hanem vitézül hartcolt, az 
kinek mi közöttünk is nagy híre vagyon. És arrul meg is tetszik bizonságok okáért, hogy az kik ve
lünk vitézkedtenek, azokon esett, ami esett is. De ugyan szokása Forgácz Ádámnak, hogy az szép 
urakot, szép hadakat élőnkben állítja ennéhányszor, ő maga úgy fut előttünk, csak meg nem fúl, és 
amaz jókat maga szántszándékkal vágatja le. Elhiggye Nagyságod, Vitéz Úr, Barátunk, ugyan bi
zonyunkkal írjuk Nagyságodnak, hogy ha megtudtuk volna szegény gróf úrnak ottan lételit, reájok 
nem mentünk volna, de minthogy az szerencse így hoszta, arról nem tehetünk. De valamíg ez világ 
fennáll, mindennek szép koronája fennáll, mert vitézül, ellenség keze miatt vágatott le, nem valami 
futásában [!], hanem hazája mellett való bátran harcolásban esett el, de mi okai nem vagyunk ezen 
szép urak halálának, hanem Forgácz Ádám, mert mintegy szántszándékkal vesztette el őket. Mi is 
nagy szánakodással vagyunk szegény urakon, mivel mind rabokhoz, parasztsághoz jók voltának, s 
mindenütt jó hírek, nevek hirdetődéit, mert jó nemzetségek voltának, de arról nem tehetünk, az 
mint az szerencse hoszta, csak Isten irgalmazzon nekiek. Ennek utána Isten éltesse Nagyságod vi
téz úri fejét kedves jó egészségben. Datum Strigonii,179 die 28. Mártii. Anno 1653. 

Nagyságodnak vitéz úr szomszéd barátja 
Idem qui supra."180 

179 
Strigonium, Esztergom. 

180 í 
A Batthyány I. Ádám fogalmazványai között található levél végig egy kézzel írt másolat, címzés nélkül. 

MOL Batthyány cs. lvt. Batthyány I. Ádám levélmásolatai. P 1315/2. 1653/ 263-264. pag. A levelet a mai he
lyesírásnak megfelelően, de a régies hangzást megtartva írtam át. A rövidítéseket jelzés nélkül oldottam fel. 
Szögletes zárójelben - mivel a levél széle égett - adtam meg a feltételezett kiegészítést. 
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Zsuzsanna J. Ujváry 

THE BATTLE OF VEZEKÉNY AND THE DEATH OF LÁSZLÓ ESTERHÁZY 

Summary 

Introducing previously unknown archival documents, and contrasting them with the formerly 
available sources, the author provides a detailed analysis of the Turkish-Hungarian engagement 
that took place on 26 August 1652 at Vezekény (today Veľké Vožokany, Slovakia) near 
Érsekújvár, Bars County. The clash claimed the lives of four young members of the Esterházy 
family, including the promising László Esterházy, the head of the family. 

According to contemporary records, the reason for the fight was that the Turks set fire to about 
10-12 villages near Gimes Castle in Nyitra County and took several Christians prisoner, despite 
the peace treaties of Szőny in 1627 and 1642. At the call of Ádám Forgách, László Esterházy and 
his troops joined the Captain-General to free the miserable prisoners. At Nagyvezekény, the Chris
tian troops of about 900-950 blocked the way of approximately 3000 Turkish raiders who had 
gathered from fifteen castles and garrisons, most of which served to defend Buda. On the strength 
of a contemporary report addressed to Ádám Batthyány, Captain-General of Transdanubia, there 
were about 100 casualties on the Hungarian side and 500 on the enemy's side. Nevertheless, it was 
the Hungarian troops that left the field after more than three hours of fighting. 

It is reflected in the sources quite clearly that the engagement was a raid rather than a battle in 
the proper sense of the word and it was the Esterházy's who exaggerated the event's significance 
later. The splendid burial ceremony, which was held three months later and publicized nationwide, 
was another means of serving that purpose. 

Having consulted several contemporary sources, the author raises the issue of responsibility 
concerning Ádám Forgách, who took shelter together with his escort behind a barricade formed by 
carts, and failed to help the right and left flanks, which came under heavy Turkish attack. One of 
the sources that prove this point is the copy of a rather unusually worded letter written about seven 
months after the event by Mustafa Junior, the son of Mustafa, Bey of Esztergom, commander of 
the Ottoman troops in the battle of Vezekény, to Ádám Batthyány, Captain-General of Transdanu
bia, whose files include this document. 

Zsuzsanna J. Újváry 

LA BATAILLE DE VEZEKÉNY ET LA MORT DE LÁSZLÓ ESTERHÁZY 

Résumé 

A l'aide de documents d'archives jusqu'alors inconnus et de la confrontation de documents dé
jà connus, l'étude dessinera une image plus précise sur la bataille du 26 août 1652 qui s'est dérou
lée entre Turcs et Hongrois à Vezekény (aujourd'hui Veľké Vožokany en Slovaquie) situé dans le 
comitat de Bars, près d'Ersekújvár. Cette bataille a coûté la vie à quatre jeunes personnes de la fa
mille Esterházy dont le chef de famille László Esterházy pourtant promis à un bel avenir. 

Selon les notes d'époque, le motif du conflit était le suivant : malgré les paix de Szőny conclus 
en 1627 et 1642, les Turcs ont incendié 10 à 12 villages dans le comitat de Nyitra, en amont du 
château de Gimes, en faisant de nombreux prisonniers chrétiens. A l'appel d'Ádám Forgách, Lás
zló Esterházy a rejoint le commandant avec ses troupes royales et tenté de libérer les malheureux 
prisonniers. L'armée chrétienne de quelque 900 à 950 soldats a barré la route à Nagyvezekény aux 
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3000 soldats turcs issus de quinze châteaux forts et garnisons aux confins de Buda. Selon un rap
port rédigé pour le commandant transdanubien Ádám Batthyány, on pouvait s'attendre à une cen
taine de morts du côté hongrois et à environ 500 du côté de l'ennemi. En dépit de ces estimations, 
c'est l'armée hongroise qui a quitté le champ de bataille en premier à l'issue d'un affrontement de 
plus de trois heures. 

Les sources permettent d'affirmer sans équivoque qu'il s'agissait plutôt d'une incursion, et non 
pas d'une bataille au sens actuel du terme, dont l'ampleur fut exagérée ultérieurement par les Es
terházy. C'est dans cet esprit que des funérailles grandioses furent organisées trois mois plus tard. 

Sur la base de plusieurs notes d'époque dont une copie de lettre au style et au ton particuliers 
conservée parmi les documents d'Adam Batthyány - écrite au commandant transdanubien sept mois 
après les événements par le commandant turc Moustapha junior, fils du bey d'Esztergom, Moustapha 
- , l'étude évoque la responsabilité d'Adam Forgách qui a préféré protéger les chariots avec son es
corte au lieu de venir en aide aux ailes gauche et droite violemment attaquées par les Turcs. 

Zsuzsanna J. Újváry 

DIE SCHLACHT VON VEZEKÉNY UND DER TOD VON LÁSZLÓ ESTERHÁZY 

Resümee 

Die Studie gibt mit Hilfe neuer, bisher unbekannter Archivdokumente, bzw. mit dem Vergleich 
des bisher Bekannten ein genaueres Bild vom türkisch-ungarischen Zusammentreffen am 26. Au
gust 1652 im Komitat Bars, bei Vezekény (heute: Veľké Vožokany, Slowakei) in der Nähe von 
Érsekújvár (Neuhäusel, heute Nové Zámky), dem vier junge Personen aus der Familie Esterházy -
unter ihnen der hoffnungsvolle Kopf der Familie, László Esterházy - zum Opfer fielen. 

Grund des Zusammenstoßes war gemäß den damaligen Beschreibungen, dass die Türken -
trotz der Friedensschlüsse von Szöny in den Jahren 1627 und 1642 - im Komi tat Nyitra (Neutra), 
über der Burg von Gimes 10-12 Dörfer in Brand gesetzt und viele Christen gefangen genommen 
hatten. László Esterházy schloss sich mit seinen Hofsoldaten auf den Ruf von Ádám Forgách, dem 
Bezirkshauptkapitän Unter-Ungarns, an und versuchte die glücklosen Gefangenen zu befreien. Das 
christliche Heer von etwa 900-950 Mann stellte sich dem Streifzug der Türken von ca. 3000 Mann 
in den Weg, die aus fünfzehn verschiedenen, größtenteils dem Schutz von Buda (Ofen) dienenden 
Grenzburgen, bzw. Garnisonen zusammengerufen worden waren. Gemäß einer zeitgenössischen 
Mitteilung, die an den Bezirkshauptkapitän von Transdanubien, Ádám Batthyány, adressiert war, 
konnte mit einem Verlust von 100 Mann auf ungarischer und 500 Mann auf gegnerischer Seite ge
rechnet werden. Trotzdem war es das ungarische Heer, das das Schlachtfeld nach dem mehr als 
dreistündigen Zusammenstoß verließ. 

Aus den Quellen geht eindeutig hervor, dass der Zusammenstoß eher als größerer Streifzug, als 
eine Schlacht in heutigem Sinne angesehen werden kann. Seine Bedeutung wurde von der Familie 
Esterházy selbst genährt. Aus diesem Grunde wurde drei Monate später eine prunkvolle Landesbe
erdigung veranstaltet. 

Auf Grund mehrerer zeitgenössischer Aufzeichnungen, darunter einer Briefkopie mit einer be
sonderen Schreibweise und einem besonderen Stil, die unter den Schriften von Ádám Batthyány 
erhalten geblieben ist, und welcher Brief vom türkischen Wesir der Schlacht von Vezekény, dem 
Sohn von Mustafa, Beg von Esztergom (Gran), Mustafa dem Jüngeren etwa sieben Monate nach 
dem Ereignis verfasst wurde - kommt die Studie auf die Verantwortung von Ádám Forgách zu 
sprechen. Er positionierte sich im Laufe des Zusammenstoßes im Schutz der Fuhrwerke und ver
säumte es, dem von den Türken stark angegriffenen rechten und linken Flügel Hilfe zu leisten. 
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Жужанна Й. Уйвари 

БИТВА ПРИ ВЕЗЕКЕНИ И СМЕРТЬ ЭСТЕРХАЗИ ЛАСЛО 

Резюме 

Настоящая статья с помощью новых, до сих пор неизвестных документов, а также путем 
сопоставления имеющихся до сих пор сведений рисует болеее точную картину турецко-
венгерского сражения, состоявшегося 26 августа 1652 года при Везекени, (в настоящее вре
мя Велики Возокань в Словакии) расположенного у Эршекуйвара, в комитате Барш. 

Причиной битвы, согласно описаниям современников, было то, что турки - несмотря на 
мирные договоры при Соньи в 1627 и 1642 годах - подожгли 10-12 поселений выше крепо
сти Гимеш в комитате Нитра и взяли много пленных. Ласло Эстерхази со своим придвор
ным воинством по призыву Адама Форгач присоединился к главному капитану крепости и 
попытался высвободить несчастных людей, очутившихся в плену. Христианская армия в 
составе 900-950 человек преградила путь пятнадцати различным отрядам турок в составе 
примерно 3000 человек, состоявшим большей частью из солдат, набранных из защитников 
оконечных крепостей Буды и местных гарнизонов. На основании донесения того времени 
капитана Задунайского края Адама Баттьани можно принять в расчет потери примерно 100 
человек венгров и 500 человек противника. Несмотря на это венгерская армия оставила по
ле битвы после продолжавшегося в течение более трех часов сражения. 

Из источников единозначно явствует, что это столкновение можно считать скорее рей
довым походом, нежели битвой, взятой в нынешнм смысле слова. Ее значение было пре
увеличено задним числом самими представителями клана Эстерхази. Этому должны были 
послужить и организованные спустя три месяца нашумевшие на всю страну похороны. 

На основании многих записок того времени, в том числе сохранившейся среди докумен
тов Адама Баттьани копии написанного в особом стиле и тоне письма сына предводителя 
турок, эстергомского бега Мустафы, Мустафой-сыном капитану задунайского войска спус
тя семь месяцев после события, в статье поднимается вопрос об ответствнности Адама Фор
гач, который во время сражения вместе со своей свитой находился под защитой военных 
повозок и не оказал помощи ни на правом ни на левом фланге, на которые ожесточенно на
ступали турки. 
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MÉSZÁROS KÁLMÁN 

KURUC TÁBORNOKOK ÉS BRIGADÉROSOK NYUGHELYEI* 

II. Rákóczi Ferenc tábornoki és brigadérosi karának névsorát és adattárát a Heckenast 
Gusztáv által megkezdett munka folytatásaként csak a legutóbbi időben sikerült összeál
lítani a teljesség igényével.1 A 2005 tavaszán megjelent történeti Ki kicsoda? sajtó alá 
rendezésekor - amint azt az előszóban is jeleztem2 - külön figyelmet fordítottam az 
egyes személyek temetésére vonatkozó adatokra is. Bevallott célom ezzel az emlékhe
lyek feltárására és az évfordulós megemlékezésekre irányuló figyelem felkeltése, a ha
gyományápolás segítése, végső soron a nemzeti és közösségi tudat erősítése volt. Emel
lett az egyes síremlékeknek mint nemzeti kulturális örökségünk történelmi és 
művészettörténeti értékeinek számbavétele a későbbi tudományos kutatások megalapo
zását is szolgálhatja. 

Rákóczi 27 tábornoka, 33 brigadérosa, valamint a speciális megfontolások alapján a 
kuruc katonai felső vezetők körébe sorolható további 3 főtiszt (Vay Ádám udvari fő- és 
Török András vicekapitány, végül a katonai tanácsadói szerepet is betöltő Des Alleurs 
francia altábornagy)3 egytől egyig olyan magas társadalmi státust töltött be, hogy mind
egyikük esetén maradandó síremlék felállítását tételezhetjük fel. E síremlékek zömmel 
templomok vagy (gyakran eleve temetkezési hely számára emelt) kápolnák sírboltjaiban 
elhelyezett, díszes, anyagukban is időtálló szarkofágokat, epitáfiumokat jelent(h)ettek. A 
kevésbé maradandó emlékek (a temetési szertartáshoz kapcsolódó iratok, halotti címerek 
és temetési zászlók, illetve maguk a hamvak) többnyire elpusztultak, több joggal remél
hetjük azonban (ha nem is eredeti helyükön) a síremlékek fennmaradását. A szabadság
harc legfőbb vezetői közül a bujdosásban elhunyt fejedelem és leghívebb követőinek sír
helyei után már a XIX. század végén nyomozás indult, s éppen az ő hamvaik végső 
nyugalomra helyezésének centenáriuma jelent apropót a mostani megemlékezésekhez és 
ismereteink összegzéséhez. 

Mindezeket előrebocsátva, lássuk a konkrét adatokat.4 A kuruc hadvezetéshez sorolt 
63 fő közül nem, vagy csak igen hézagosan, ismerjük a külföldiek (a lengyel Grudziňski 
tábornok, a francia Chassant, Lemaire, Fierville és Damoiseau brigadérosok, valamint 
Des Alleurs márki) későbbi sorsát. Reményeink szerint célirányos kutatásokkal legalább 
egy-két francia főtiszt későbbi életpályája feltárható lenne, s talán új - szerencsés eset
ben még a szabadságharc időszakához is adatokkal szolgáló - forrásanyag felkutatása és 
síremlékeik azonosítása sem eleve kudarcra ítélt vállalkozás. 

* Előadásként elhangzott 2006. november 10-én Vaján, a Vay Ádám Múzeumban, a Vay Ádám hamvai 
hazahozatalának centenáriuma alkalmából rendezett tudományos konferencián. 

Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár. S. a. r., kiegészítette és az 
előszót írta: Mészáros Kálmán. Budapest, 2005. (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak, 8.) 

2Uo. 13.0. 
A kérdéskör részletes feldolgozását lásd Mészáros Káhnán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadéro-

sai. A kuruc katonai felső vezetés létrejötte és hierarchiája 1703-1711. Budapest, 2006. (A Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum Könyvtára.) 

A tábornokok és brigadérosok korábban közzétett adataira külön-külön nem hivatkozom, azok - pontos 
forrásjelezeteikkel együtt - könnyen visszakereshetőek az első jegyzetben említett betűrendes adattárban. 
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A szabadságharc időszakában elhunyt brigadérosok és tábornokok közül Ebeczky Im
re (f 1707-1709 között), Róth János György (f 1707. március 18. előtt nem sokkal), Esze 
Tamás (t 1708. május 27., nyitrai tábor, egymásra támadt kurucok szétválasztása közben, 
tisztázatlan körülmények között), Csáky László (t 1708. szeptember 22-24. között, Ha
dad), Bagossy Pál (ti709. február 22., Debrecen, hirtelen halállal), Vas Sándor (fl709. 
április 6., Eger), Berthóti István (f 1709. október 15. este 9 óra körül, Érsekújvár, „az ful
ladásban"), Babocsay Ferenc (f 1710. január 22., Romhány, elesett a csatában), Buday 
István (11710. május 18. előtti napokban, Nagymihály, pestisben), Gyürky Pál (11710. 
június 2., Kassa, valószínűleg pestisben), Orosz Pál (|1710 nyarán, pestisben?5), 
Berthóti Ferenc (11710. szeptember 11. este 7-8 óra között, Kassa, pestisben), Nagysze-
gi Gábor (|1711. január 18., Munkács) és Radies András (f 1711. február 13. után, de va
lószínűleg még Kassa feladása előtt) temetéséről nincsenek közelebbi adataink, néhá
nyuknál még haláluk pontos idejét sem tudjuk. Többségüket a zűrzavaros viszonyok és a 
pestisjárvány miatt valószínűleg sebtében temették el, leginkább elhalálozásuk helyszí
nén vagy ahhoz közel.6 

A szatmári békét megélt főtisztek közül Andrássy István, Balogh István, Jósika Dáni
el, Kisfaludy György, Náray László, Perényi Miklós, Pongrácz Gáspár, Sennyey Ferenc 
és Szemere László ("JT714-1718 között) további sorsát csak alig vagy egyáltalán nem 
ismerjük, így halálukról és temetésükről sincsenek közelebbi adataink. (Pongrácz talán 
még a felkelés végét sem érte meg, a rá vonatkozó utolsó adatunk legalábbis 1708-ból 
való, amikor már labanc oldalon állt.) 

Mások esetében ismerjük ugyan a halálozás pontos (vagy körülbelüli) idejét, ennek 
ellenére temetésükkel kapcsolatos adatok egyelőre nem kerültek elő. Galambos Ferenc 
vicegenerális (11712/1713 fordulóján) halálával a családnak fiágon magva szakadt, talán 
zempléni birtokainak központján, Deregnyőn helyezték végső nyugalomra. Szentpétery 
Imrét (tl725. február 27 - április 12. között) szintén családi birtokán, Sajószentpéteren 
temethették el, ahogy Vay László (f 1733. február 8 - augusztus 12. között7) vélhető 
nyughelye is a vajai birtokközpont lehet. Esterházy Dániel (t 1714. október 1., Nagy
cenk), Ordódy György (f 1721. május 12., Trencsén) és Ottlyk György (t 1730. április 
28., Felsőozor) halálának helyét és napját is tudjuk,8 Andrássy György (11725), Palocsay 

Heckenast Gusztáv 1710. júl. 7. előttre tette a halálát, de a hivatkozott (általam korábban nem ellenőrzött) 
adat (AR I/VI. 544. o.) csupán azt mondja, hogy Orosz Pál ezrede már „Barkóczi", azaz ifj. Barkóczy Ferenc 
nevét viseli. Miután tudjuk, hogy Orosz még életében, 1710. máj. végén megvált lovasezredétől, ebből nem 
vonhatjuk le azt a következtetést, hogy elhunyt, egyéb körülmények azonban valószínűvé teszik, hogy még 
csakugyan 1710 nyarán távozott az élők sorából, mivel forrásaink nem említik, s nyilván ezredét is már rossz 
egészségi állapota miatt „resignálta". 

Pálóczi Horváth György naplójából tudjuk, hogy 1709. dec. 2-án elhunyt apósát, Monaky Ferenc volt ku
ruc ezredest, abaúji újoncozó kapitányt Mihály nevű fia már 9-én eltemettette, „mert igen lármás volt az idő", 
még Pálóczi Horváth és neje (az elhunyt veje és lánya) sem kapott időben értesítést. Lásd: A Pálóczi Horváth 
család naplója 1622-1790. Közli: Szopori Nagy Imre. = Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. 
századokból. [I. k.] Budapest, 1881. (Monumenta Hungáriáé Historica. Scriptores, XXXI. k.) 260. o. Az előző 
század végének zűrzavarai idején (1693 őszén) Károlyi Sándor apósát is nagy hirtelen temettette el az anyósa. 
Lásd: Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei. Kiadta Szalay László. [Thaly Kálmán előszavával.] 
Pest, 1865. I. k. (Magyar Történelmi Emlékek, IV. k.) 35-36. o. 

Az adattárban megjelenthez képest új információ, hogy 1730. dec. 6-án, 1732. jan. 14-én, márc. 9-én és 
1733. febr. 8-án is élőként említik. Lásd Károlyi imént idézett naplóit: I. k. 384., valamint II. k. 39., 44., 73. o. 

Ordódy és Ottlyk halálozási adatait Szluha Márton genealógus kutatásaiból ismerjük. 
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György (t 1730) és Szentiványi János (t 1745) esetében a szakirodalom csak az évszámot 
rögzítette, temetkezési helyük megállapításához pedig további kutatások szükségesek. 

Négy brigadéros olyan körülmények között vesztette életét, hogy méltó síremlék állítá
sára valószínűleg nem került sor. Az árulásért kivégzett Ocskay László (f 1710. január 3., 
Érsekújvár), a megtorlásul lefejezett Fodor László (|1710. január 18., Győr), a megátalko
dott esküszegöként halálra szentenciázott Balogh Ádám (11711. február 6., Buda) és az 
1714. évi szepességi felkelést kirobbantó, de a császáriak kezére került Czelder Orbán 
(|1717. október, Kassa9) földi maradványai valószínűleg tisztességes temetés nélkül kerül
tek a földbe. Ocskayról tudjuk ugyan, hogy testét az újvári ferenceseknél helyezték örök 
nyugalomra,10 sírfeliratot azonban nyilván számára sem készítettek. Kivégzésének vélhető 
helyszínét mindazonáltal a kövezetbe épített emléktábla jelzi Újvár főterén. 

A hasonló sorsot ért Bezerédj Imre brigadérossal annyiban más a helyzet, hogy az ő 
állítólagos síremléke máig fennmaradt - ha nem is eredeti helyén. Köztudott, hogy 
Bezerédjt a sárospataki országgyűlés „záróakkordjaként", 1708. december 18-án, egy 
keddi napon, délelőtt 10 órakor végezték ki sógorával, Bottka Ádám alezredessel együtt. 
Az eseményről két szemtanú, Beniczky Gáspár fejedelmi titkár, és ifj. Tsétsi János, a ké
sőbbi pataki professzor is megemlékezik. Előbbi elmondása szerint a kivégzettek testét 
„a hajdúk vasakkal és billincsekkel együtt ott lévő koporsókban betévén, templomban 
bevitték, a criptában eltemették".11 Itt a sárospataki római katolikus templomról, s mint 
Tsétsi pontosításából tudjuk, annak is az északi oldaláról van szó.12 Alig két évtized múl
tán a jezsuita Spangár András az időt és nevet pontatlanul említi krónikájában, de a te
metés körülményeit a valóságnak megfelelően így summázza: „Sááros-Patakon a' nyá
ron [1709-ben!] Bezerédi Ignácznak [!] feje vétetik, és ugyan az ott való öreg Temp
lomban vasastul el temettetik".13 Hogy Bezerédj mégsem nyugodhatott békében, azt 
ismét csak a megbízható Tsétsi Jánostól tudjuk. A nép körében ugyanis rögtön a kivég
zett dandárnok „feltámadásáról" kezdtek suttogni. Rákóczi - a babonás híresztelést meg
cáfolandó - húsz hajdút küldött a holttest kiásatására. Közszemlére helyezték, majd is
mét elhantolták a tetemet,14 ám a sárospataki templom teljeskörű régészeti feltárásakor 

Czelder Orbán évekig raboskodott, s hogy 1717 őszén elrendelték kivégzését, annak okát talán abban kell 
keresnünk, hogy a török háborúban és az 1717. évi „utolsó tatárjárásban" kuruc emigránsok is kompromittálták 
magukat. 

Az adatot a labanc Berényi Ferenc naplófeljegyzésére hivatkozva közli Thaly Kálmán: Ocskay László, 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem brigadérosa és a felső-magyarországi hadjáratok, 1703-1710. Történeti tanul
mány. 2., bőv. kiad. Budapest, 1905. II. k. 338. o. (A Berényi-napló mai jelzete: OSzK Kt. Quart. Hung. 64., az 
idézett jan. 19-i bejegyzés: fol. 365r.) 

II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja. Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma 1707. május 24 - 1710. 
február 28. S. a. r., az előszót és a jegyzeteket írta Bánkúti Imre. Budapest, 2005. (Rákóczi Források.) 192. o. 

12 
„...in Templo Patakiensi ad latus septemtrionale humati sunt..." Ifjabb Tsétsi János havi krónikája a 

Rákóczi-háború történeteiről. 1703-1709. = Történelmi naplók. 1663-1719. Közli: Thaly Kálmán. Budapest, 
1875. (Monumenta Hungáriáé Historica. Scriptores XXVII. k.) 380. o. 

13 Pethő-Kálnoky-Spangár, 1738. 87. o. 
Lásd Tsétsi imént idézett krónikáját: 380. o. Az eredeti kéziratból Sebestyén Károly már 1866-ban kö

zölte az érdekes históriát: Pót-adat Bezerédi Imre dandárnok elfogatásához és ki végeztetéséhez. Vasárnapi 
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csupán egyetlen, lábain vasbilincset viselő, fej nélküli holttest került elő 1965-ben, me
lyet minden bizonnyal Bottka Ádám földi maradványaival azonosíthatunk. Bezerédjt 
ugyanis közszemlére helyezése után már nem vitték vissza a templomba, hanem a 
trinitáriusok kolostorában temették el. A Rákóczi Múzeumban őrzik azt a töredékesen 
fennmaradt, vörös homokkőből készült síremléket, amelyen - ma már alig kivehetően -
egy fej nélküli vitéz alakja látható, s amely a hagyomány szerint Bezerédj sírköve lenne. 
Magának a kőnek is hányatott sorsa volt. Állítólag a trinitárius kolostor faláról távolítot
ták el a rend 1787. évi feloszlatása után, és Bezerédj sírja is ekkor semmisülhetett meg. 
Az emlékkő előbb a vár kazamatáiban hányódott, majd egy 1818. évi tudósítás szerint a 
várárkon átívelő híd „oldalfalába ... vala becsinálva". A híd elbontása és az árok betölté
se után a pataki vár Perényi-szárnyának folytatását alkotó árkádos folyosó földszinti ol
dalfalában helyezték el.15 Ma a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának állandó 
kiállításán, a reneszánsz kőtárban vehetjük szemügyre. 

* 

Vannak, akikről tudjuk, hová temették el, síremlékük azonban nem maradt fenn ko
runkig. Időrendben Domokos Ferenc brigadérossal (f 1708. december 25. vagy 26., Sü
meg16) kezdhetjük a sort, akit Vázsonyban temettek el, mint arról mostohafia, Tholdi Pál 
debreceni jegyző 1709. évi (közelebbről nem keltezett) végrendelete tudósít. Sajnos, 
Nagyvázsonyban a református templom építése és az anyakönyv vezetésének kezdete is 
évtizedekkel a Rákóczi-szabadságharc utáni időszakra esik, így természetesen ma már 
nyoma sincs Domokos Ferenc síremlékének. 

* 

Pekry Lőrinc (f 1709. március 6., Homonna) tábornagy és hitvese, az első magyar 
költőnők egyikeként számon tartott Petrőczy Kata Szidónia (t 1708. október 21., Bereg-
szentmiklós) gyors egymásutánban hunytak el. Érdemes mindkettőjük temetésének ada
tait megvizsgálni, mivel a köztudatban úgy él, hogy a házaspár együtt alussza örök álmát 

Újság, 1866. 623. o. A cikk Chernél Kálmán: Bezerédj Imre dandárnok elfogatása. Kőszegen, 1708. szept. 5. 
címmel megjelent korábbi közleményéhez (uo. 598-599. o.) kapcsolódott. Sebestyén Bezerédj sírkövéről is 
hírt adott, amely akkor már a belső vár falában volt elhelyezve. 

A Bezerédj kivégzésére és síremlékének történetére vonatkozó adatokat összegyűjtötte és mintaszerűen 
feldolgozta a pataki római katolikus plébániatemplom 1963-65. évi régészeti munkálatait irányító Gervers-
Molnár Vera: Sárospataki síremlékek. Budapest, 1983. (Művészettörténeti Füzetek, 14.) 52-53. o. és jegyz. 93. 
o. Lásd még előzőleg a helyi sajtóban megjelent tudósítást: Molnár Vera: Bezeredi Imre vagy Bottka Ádám 
sírja került-e elő? Északmagyarorszúg. A Magyar Szocialista Munkáspárt Borsod Megyei Bizottságának Lapja, 
22. évf. 37. sz. (1966. febr. 13.) 4. o. 

Esterházy Antal 1708. dec. 29-én Szombathelyről keltezett levelében azt írta Bercsényinek, hogy Do
mokos halála „ezelőtt negyed-nappal történt". Lásd: Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve. 
1706-1709. Közli: Thaly Kálmán. Budapest, 1901. 295. o. Heckenast Gusztáv ezt 26-ának értelmezte, s a ko
rabeli szemléletmód alapján ez megengedhető, sőt jellemzően így értendő számítás. Azt sem zárhatjuk ki (úgy 
is értelmezhető) azonban, hogy a brigadéros 25-én hunyt el. Esterházy mindenesetre már 26-án intézkedett 
Domokos gyalogezredének gondviseléséről. Lásd e napon, Szombathelyen kelt rendeletét Séllyey Gergely al
ezredeshez: i. m. 818-819. o. (Domokos mostohafia sajnos csak annyit említ végrendeletében, hogy a haláleset 
„karácson havában" történt.) 
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a huszti református templomban, és - bár síremlékük nem maradt fenn - , 2006 nyarán 
emléktáblát is állítottak számukra a templom falán.17 A budapesti Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum által készíttetett fekete gránittábla aranybetűs felirata óvatos megfogalmazással 
a következőket hirdeti: „A hagyomány szerint e templomban temették el | a református 
gróf Pekry Lőrinc kuruc tábornokot | és evangélikus feleségét, | az első jelentős ma
gyar költőnőt, | Petrőczi Kata Szidóniát." 

Az asszony temetésének előkészületeire még Pekry tett lépéseket. A halotti címereket 
Kornevics Pál ungvári mestertől rendelte meg 1708. december 2-án.18 December 23-án 
ünnepélyes ceremóniával Beregszentmiklósról Husztra szállíttatta a holttestet, hogy az 
ottani református templom sekrestyéjében „conserválja, oly reménységgel, hogy Erdély
ben eltemethesse". Huszti L. Sámuel „praedicállott az test felett", s a szertartáson szá
mos erdélyi bujdosó is megjelent.19 Két hónappal később, 1709. február 28-án Pekry to
rokgyulladást kapott, és hat nap múlva ő is elhunyt. A Korneviccsel történt április 3-i 
elszámolásban már új (nyilvánvalóan a tábornagy számára készítendő) címerekre felvett 
előleg is szerepel.20 Pekryt - úgy tűnik - Homonnán temették el, 1709. március 30-án 
legalábbis egy Homonnán kiállított számadás tanúskodik a temetésre Eperjesen tett vá
sárlások értékéről (314 forint 16 dénár), április 1-jéről és 3-áról pedig a homonnai feren
ces gvárdián, Csető Bonaventura és Haburai László plébános számlái tudósítanak a gróf 
temetésére való harangozásról.21 

1709. május 26-án Petrőczy Kata Szidónia temetése is megtörtént Huszton. Logikus
nak tűnhet, hogy az újabb szertartásra azért került sor, mert ugyanakkor Pekryt is felesé
ge mellé temették. Az eseményen ismét megjelent Teleki Mihály naplójában a követke
zőket olvashatjuk 1709. május 25-i dátum alatt: „Indultam feleségemmel együtt Husztra, 
néhai gróf Pekri Lőrinczné, gróf [!] Petrőczi Szidónia Kata asszony temetésére. Szállot
tam Kökényesdi Ferenczné asszonyom házához. Másnap, Vigesima 6ta volt az teme
tés."22 Kár, hogy a szűkszavú bejegyzés jóval kevesebbet árul el, mint az előző év végi 
ceremóniáról. Feltűnő azonban, hogy egy szóval sem utal Pekry Lőrinc temetésére. 

Mint láttuk, Pekry azt tervezte, hogy Erdélyben temetteti el feleségét, de erre az idő 
szerint reménye sem lehetett. Mivel a Petrőczy Kata számára készíttetett halotti címere
ket eredetileg 1709. január 20-i határidővel rendelték, a december 23-i ceremónia után 
Pekry életében is sor került volna egy újabb huszti szertartásra (sírbatételre). Petrőczy 
Kata 1709. májusi temetése tehát nem csak azzal magyarázható, hogy ekkor helyezték 

Az ünnepélyes eseményről hírt ad a Kárpátalja c. hetilap 2006. jún. 23-i, 284. száma is, lásd Badó Zsolt 
cikkének online változatát: www.karpatok.uzhgorod.ua/hetilap. 

18 Szádeczky, Sz 1908. 420. o. 132. sz. 
19 

Az eseményről Teleki Mihály dec. 22—23-i naplófeljegyzései tudósítanak részletesebben, a rövid idéze
tek is innen valók. Lásd a napló másolatát: MTAK Kt. Ms. 10 210. pag. 209-210. Teleki és Arelt János tanács
urak 1709. jan. 2-án Visken kelt, Rákóczihoz írott levele is megemlíti Petrőczy Kata dec. 23-i ideiglenes teme
tését. Lásd Bánkúti Imre: Iratok Máramaros vármegye történetéhez 1703-1711. Budapest, 1992. (Új 
Történelmi Tár. Fontes Minores ad Históriám Hungáriáé Spectantes, 3.) 223. o. 166. sz. 

20 
Szádeczky, Sz 1908. 311. o. és 420. o. 132. sz. Pekry haláláról akkori hadsegéde, jövendőbeli veje, 

Daniel István számol be késő öregkorában (1762) írt önéletírásában. Kiadta Vargyasi id. Daniel Gábor: A 
vargyasi Daniel család eredete és tagjainak rövid életrajza. Budapest, 1896. 359. o. 

21 Szádeczky, Sz 1908. 311-312. o. és 421-422. o. 136-137. és 139. sz. 
22 Lásd Teleki naplójának idézett másolatát: MTAK Kt. Ms. 10 210. pag. 241-242. 
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férjével közös sírhelyre. A költőnő életrajzírója azonban úgy fogalmaz, hogy az asszonyt 
„férje mellé" temették Huszton.23 Cserei Mihály azt írja Históriájában, hogy Pekry 
„meghala hirtelen Máramarosban, ott is temetek el". A mű modern kiadásának sajtó alá 
rendezője jegyzetben pontosítja a halál helyét és dátumát, de a huszti temetést ő is tény
ként említi.24 Magam is ezt görgettem tovább Heckenast Gusztáv életrajzi adattárában, 
most, a fenti források áttekintése után azonban elbizonytalanodtam. Újabb források elő
kerüléséig legalábbis kétségesnek kell tartanunk Pekry huszti temetését. Sajnos, a hely
színen már Petrőczy Kata - egykor minden bizonnyal létező - síremlékének sincs nyo
ma.25 Az sem kizárt, bár nem is túl valószínű, hogy 1711 után leányági utódaik új helyre 
szállíttatták Pekry és neje földi maradványait. Ha azonban ez nem történt meg, Pekry sír
ját talán nem Huszton, hanem Homonnán (vagy annak környékén) kell keresnünk. 

* 

Az öreg Barkóczy Ferenc tábornagyról egy Zemplén vármegye történetét tárgyaló 
XIX. századi kézirat tudni véli, hogy „az ő várkastélyában, Pálóczon" hunyt el 1709-ben. 
Kazinczy Ferenc ezt az adatot a vármegyei levéltár fasc. 156. No. 92. jelzetére hivatkoz
va korrigálja, megjegyezvén, hogy Barkóczy „nem ott, hanem Kassán, 1709. júl. hó 28-
án, 82 éves korában" halt meg.26 Ugyanez az adat ismétlődik Kazinczynak a vármegyei 
levéltár segédleteihez fűzött jegyzetei között. Eszerint az özvegy grófné, Andrássy Anna 
bárónő tudósította Zemplén vármegyét férje haláláról, akit augusztus 12-én a kassai fe
renceseknél temettetett el.27 A volt ferences (1804-től szemináriumi) templom síremléke
it Wick Béla, a város jeles múlt századi monográfusa vette számba, de Barkóczy epitáfi-
umáról semmit sem tud,28 és sajnos, ebből az időből a város halotti anyakönyvei is 
hiányoznak.29 

li S. Sárái, 1976. 35. o. és RMKT XVII/16. 640. o. 
24 Cserei 419. és 504. o. 
25 

Máramaros vármegye monográfusa - Szádeczky kutatásainak ismeretében - teljes bizonyosságként em
lítette, „hogy a Pekry-pár nem Huszton költözött el az élők sorából s nem is itt temettetett el". Lásd Ifj. 
nagysomkuti Pap József: Adalékok Máramaros történetéhez. Máramarossziget, é. n. [1909?] 315-316. o. E ki
jelentés, mint láttuk, az asszonyt illetően nem helytálló, de legalább tudjuk, hogy már Pap József idejében sem 
volt nyoma a síremléknek, később pedig Fabiny Tibor is hiába nyomozott utána. Lásd még: S. Sárdi, 1976. 35. o. 
109. jegyz. és RMKT XVII/16. 640. o. 

Történeti jegyzetek Zemplén vármegyéről. Ford. Dongó Gy. Géza. 97. folyt. 733§ Adalékok Zemplén 
vármegye történetéhez, 1904. 272. o. 5. jegyzet. Egyébként még Nagy Iván is úgy tudta, hogy Barkóczy 
Palócon halt meg: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. I. k. Pest, 1857. 198. o. 
Ugyanez olvasható a Magyar Életrajzi Lexikonban (főszerk. Kenyeres Ágnes) is: I. k. 118. és a világhálón: 
mek.oszk.hu/00300/00355. 

27 

Dongó Gy. Géza: Kazinczy Ferenc jegyzetei vármegyénk levelestárának tárgymutatóiban. III. Adalékok 
Zemplén vármegye történetéhez, 1909. 258. o. 41. sz. 

28 Lásd: Wick, 1941. 380-384. o. 
29 

Már a múlt század 30-as éveiben sem voltak meg. Lásd Wick Béla: Az 1709—10-iki pestisvész Kassán. 
Košice, 1934.21.0. 
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Bottyán János egyike a méltán híres és népszerű kuruc generálisoknak, életrajzát a 
Rákóczi-kor két neves kutatója, Thaly Kálmán és R. Várkonyi Ágnes is feldolgozta, ha
lálának pontos körülményei és a temetésére vonatkozó adatok mégis olyannyira ellent
mondásosak, hogy azokról a mai napig is számos tévhit kering a köztudatban. Nem ha
szontalan tehát, ha részletesebb áttekintést adunk az eddig feltárt - egymásnak részben 
ellentmondó - ismereteinkről. Spangár András 1738-ban Kassán megjelent krónikája 
szerint az öreg kuruc tábornokot pestisjárvány ragadta el 1709-ben, „borszüretnek ide
jén".30 Thaly már 1865-ben helyesen mutatott rá, hogy ezt az adatot nem feltétlenül kell 
hitelesnek tekintenünk, hiszen a dühöngő járvány időszakában elhunytak majd' mind
egyikéről ez volt a kortársi vélekedés.31 Kolinovics Gábor, a Rákóczi-szabadságharc lel
kiismeretes krónikása az ő korában még élő résztvevők elmondására is építő, hatalmas, 
sokak által használt, de sajnos mindmáig kiadatlan munkájában részletezi a nyolc viha
ros esztendő eseményeit. Szerinte Bottyán a Jászberénytől nem messze fekvő Szent-
lőrinckáta falu környékén („circa Katám S. Laurentii, vicum non procul ad Jászberénio") 
hunyt el „phrenesis"-ben.32 Ezt a betegséget Thaly dr. Kovács-Sebestyén Endre főorvos 
(1814-1878)33 tájékoztatása alapján agyvelőgyulladásnak értelmezi.34 Pápai Páriz szótá
rában a „bolond-hagymáz" kifejezést olvashatjuk a phrenesis magyarázataként.35 Dr. 
Schulteisz Emil közlése szerint agyhártyagyulladással járó kiütéses tífuszról lehet szó.36 

Thaly már a Bottyán-életrajz megjelenését követő második évben újabb adatokkal je
lentkezett a Századok hasábjain. Bottyán örököseinek pörös aktáiból, özvegyének 1712. 
október 5-én Pozsonyban eskü alatt tett vallomása nyomán közli, hogy a tábornok „Anno 
1709. dje 27. Septembris ... Örsi pusztán levő táborhelyén" múlt ki „ez árnyékvilágbúi".37 

1878-ban látott napvilágot Bercsényinek Rákóczihoz írott, Bottyán frissen vett halálhírét 
is tudató, 1709. szeptember 27-én kelt levele. A főgenerális zárásképpen, már az aláírást 
követően jegyezte le az azóta sokat idézett sorokat: „Most hozzák hírit: szegény Bottyán 
vak sógor, tegnap 8 óra tájban béhúnta az másik szemét is..." Thaly az adatot azonnal üt
közteti Bottyán özvegyének idézett 1712. évi vallomásával, s felteszi, hogy vagy Forgách 
Julianna tévedett a napot illetően, vagy 27-én reggel 8 óra körül hunyt el Bottyán, s erről a 
Tornaiján tartózkodó Bercsényi gyorsfutár útján még aznap értesülhetett Tarnaörsről.38 

Feltűnő, hogy mindmáig egyetlen olyan forrás sem került elő, amelyben közvetlen 
szemtanú tesz jelentést Bottyán haláláról, vagy legalább olyan, amelyben a szemtanú je
lentését továbbítja valaki részletesebben. Pedig több ilyen levélnek kellett lennie. Ester
házy Dániel pl. 1709. szeptember 28-án Szátok mellől írja Bercsényinek, hogy előző le-

Pethő-Kálnoky-Spangár, 1738. 87. o. 
31 Thaly, 1865.485.0. 
32 Idézi Thaly, 1865.484. o. 
33 

Korának neves sebésze, Arany, Deák, Jókai kezelőorvosa, az MTA levelező tagja. Lásd Ipolypásztó 
honlapját a világhálón: www. pastovce.sk 

34 Thaly, 1865. 484. o. 3. jegyz. 
35 

Pápai Páriz Ferenc: Dictionatium Latino-Hungancum et Hungarico-Latino-Germanicum. Nagyszeben, 
1767. (Hasonmás kiad.: Budapest, 1995.) 427. o. 

Az Orvostörténeti Könyvtárban Rákóczi Katalin közvetítésével kapott információ. 
37 Thaly, Sz 1867. 172. o. Az irat később közölve: AR VIX. 792. o. 585. sz. 
38 

AR I/VI. 354. o. 75. sz. levél és a hozzá fűzött lapalji jegyzet. 
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veiében beszámolt Bottyán haláláról.39 Darvas Ferenc ugyanaznap kelt, Bene András 
nógrádi alispánhoz intézett levele is közli Bottyán halálhírét.40 Újabb, döntő forrás előke
rüléséig nem foglalhatunk állást a halál pontos idejét (szeptember 26. vagy 27.) illetően. 

A helyszínnel kapcsolatban Forgách Julianna vallomását hitelesebbnek kell tartanunk 
Kolinovicsénál. Kolinovics persze nem sokat tévedett, s Bottyán egyik utolsó táborhelye 
csakugyan Szentlőrinckáta volt. Maga Bottyán 1709. szeptember 9-én innen keltezi Ber
csényihez írt levelét és ugyanaznap, ugyanott állított ki egy védlevelet a jászberényiek 
részére.41 Eddig ismert utolsó levele is Lőrinckátán kelt szeptember 18-án Bercsényihez, 
amelyben már a hirtelen rátört nyavalyáról ír, s arról, hogy a borbélyok csupán érvágás
sal menthették meg életét.42 További, közvetett forrásaink viszont arra utalnak, hogy a 
generálist nem Lőrinckátán érte a halál. Bercsényi már szeptember 21-én azt írta a feje
delemnek, hogy Bottyánt felrendelte „Hatvan s Vadkert közé".43 November 3-án pedig 
arról írt Károlyinak, hogy „holta elűtt három nappal szegény Bottyán" Hatvanban volt 
„rendet tenni": hogy elejét vegye a város meghódolási szándékának, a budai császári őr
séggel kapcsolatot kereső városiak közül fogságra vetett néhányat.44 Mindezek alapján 
úgy tűnik, hogy Bottyán Lőrinckátáról áthelyezte táborát, s attól északkeletre, a tarnaörsi 
pusztán hunyt el. 1951-ben megjelent életrajzában ugyanakkor még a lőrinckátai hely
szín szerepel.45 A szerző, R. Várkonyi Ágnes, később már nem utal a helyszínre, az ere
detileg általa is elfogadott halálokot azonban - minden forráshivatkozás nélkül - meg
kérdőjelezi: „Sokáig úgy tudták, hogy agyhártyagyulladás okozta halálát. Valószínűleg 
a pestis, a fekete halál csavarta ki kezéből a kardot."46 A köztudatban ma is a pestis
verzió tartja magát,47 s mindkét említett település magáénak tudja Bottyán halálának 
helyszínét.48 

AR I/IX. 727. o. 548. sz. Előző nap talán Bercsényi is Esterházy ezen, egyelőre ismeretlen tudósítását 
közvetítette Rákóczihoz. 

„Rákóczy Levelek." Nagy Iván Rákóczi-kori iratmásolatainak regesztái a Nógrád Megyei Levéltárból. 
Összeállította és a bevezető tanulmányt írta: Szirácsik Éva. Salgótarján, 2005. (Adatok, források és tanulmá
nyok a Nógrád Megyei Levéltárból, 46.) 295. o. 424. sz. Thaly minden bizonnyal erre - a hivatkozása szerint 
Nagy Iván történeti jegyzeteiből származó - adatra utal monográfiájában: „Annyi bizonyos, hogy september 
28-kán nemcsak hogy nem élt többé, sőt halála sem vala már titok, mert egy ezen napon kelt nógrádmegyei le
vélben a hírneves hadvezérről mint elhunytról van szó." Thaly, 1865. 483. o. Ugyanez az adat említve még: 
Thaly, Sz 1867. 168. és 169. o. 

41 AR I/IX. 725-726. o. 545. és 546. sz. 
42 AR I/X. 51-52. o. 22. sz. Idézi R. Várkonyi, 1975. 210-211. o. Újra kiadva: Pest-Pilis-Solt vármegye a 

Rákóczi-korban. Közreadja: Bánkúti Imre. Budapest, 1996. (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához, 2.) 
II. k. 727-728. o. 746. sz. Ugyancsak szept. 18-án írt Esterházy Antalnak is, aki már Bottyán halála után, okt. 
l-jén keltezte, és „Szent-Lőrincz-Káta, vei ibi-ubi" címezte válaszlevelét. Lásd: AR I/IX. 733-734. o. 552. sz. 

43ARI/VI. 342. o. 71.SZ. 
Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Károlyi Sándorhoz. 1703-1711. A gr. Károlyi-nemzetség levéltá

rában levő eredetiek után közli: Thaly Kálnuín. Pest, 1868. (Rákóczi Tár. Történelmi érdekű naplók, emlékirat
ok, levelezések... II. k.) 290. o. CCXVI. sz. 

„A lőrinczkátai táborban agyhártyagyulladás lepte meg, ez okozta halálát". Várkonyi Ágnes: Vak Boty-
tyán. Budapest, 1951. 106. o. 

46 R. Várkonyi, 1975.211.0. 
Lásd pl. a világhálós vitafórumok egyikét: forum.index.hu „A Rákóczi-szabadságharc" c. topic 39. hoz

zászólója (Zoroastro, 2005.06.10.) 
48 

Lásd honlapjaikat: www.szentlorinckata.hu/teIepules/hiressegek és www.onkormanyzat.net/city_detail.-
php?id=2724. Tarnaőrsön kopjafa jelzi Bottyán táborának vélt helyszínét, Szentlőrinckátán pedig szobrot állí
tottak a generális számára. 
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Thaly először úgy vélte, hogy a halál és a temetkezés helyszíne azonos lehetett, sőt 
valószínűtlennek tartotta, hogy Bottyán „tetemei ama háborús időben Hatvanba vagy 
Egerbe szállíttattak volna, még kevésbé, hogy saját jószágai valamellyikébe vitettek vol
na el", ezért 1865-ben még a lőrinckátai „ó-temetőt" emlegette.49 Forgách Julianna val
lomásának előkerülésével azonban arra is fény derült, hogy Bottyán földi maradványait 
mégiscsak méltó helyen, a gyöngyösi ferenceseknél temették el.50 A temetésre október 
első napjaiban kerülhetett sor, Bercsényi ugyanis szeptember 30-án kelt instrukcióval 
bízta meg Gellért Imre alezredest és Niczky Pál főhadsegédet, hogy - a járvány miatt ke
rülve a szokásos ceremóniákat - „egy estve, annak rendi szerint, tisztességessen takarít
tassák el" a generális tetemét.51 A hagyatéki per iratai között pedig arról maradt fenn uta
lás, hogy három „törökbársony-vánkoshéja" közül egyik a „feje alatt temetődett néhai 
Bottyán János Úrnak".52 E két forrásadat köszön vissza Bottyán népszerű életrajzában is, 
bár a temetés helyszínéről hallgat a szerző: „Hűséges vitézei ráfektették kedves török
bársony vánkosára, letakarták kopott kacagányával, és este, fáklyák világa mellett elte
mették csendesen."53 

Thaly már 1867-es közleményében megírta, hogy Ipolyi Arnold társaságában Gyön
gyösre látogatott, de Bottyánnak már semmi emlékét sem találták. Egy idős szerzetes rég 
elhunyt társának elbeszélése nyomán előadta nekik, hogy II. Józsefnek a templomok kö
rüli temetkezéseket megtiltó rendelete után a korábbi sírokat felszámolták, az oltár előtt 
lévő sírköveket újrahasznosították, az elhunytak földi maradványait pedig egy közös (a 
templom kolostor felőli oldalában kialakított) ossariumba temették.54 

Bognár Márk hittanár és könyvtárnok később még a gyöngyösi ferencesek bevételi 
könyvéből juttatott el Thalyhoz két adatot, amelyek a Bottyán temetésével kapcsolatban 
felvett összegekről tanúskodnak: a barátok előbb 1709. szeptember 27-i dátummal 17 fo
rint 86 dénárt, majd 1710. június 25-én 112 forint 80 dénárt bevételeztek, amely össze
gek nem pontosan egyeznek özvegyének idézett vallomásával.55 

Thaly később sem adta fel, hogy rálelhet egyik legkedvesebb hősének maradványaira. 
A Rákóczi és bujdosótársai hamvainak hazaszállítására tett előkészületekkel együtt 
Bottyán csontjainak felkutatását is szorgalmazta, hogy őt is Kassán temethessék el. Tisza 
István miniszterelnök azonban már 1905 elején úgy foglalt állást, hogy ha fellelnék is 
Bottyán hamvait, azokat akkor sem kellene megbolygatni.56 Thaly Gyalus László építész 
és Nagy Géza nemzeti múzeumi „igazgató-őr" társaságában végzett újabb, a templom-

™ Thaly, 1865. 500-501. o. 
„Gyöngyestt barátok klastromában temetőhelyéért, missékre, gyertyákra adott" az asszony 240 forintot. 

Lásd: Thaly, Sz 1867. 172. o.; AR I/IX. 793. o. 585/1. sz. 
51 Lásd a Tornaiján kelt instrukciót: AR I/IX. 729. o. 549. sz. 
52 Thaly, Sz 1867. 173. o.; AR I/IX. 796. o. 585/1. sz. 
53 R. Várkonyi, 1975. 211.0. 
54Thaly,Sz 1867. 174-175.0. 

AR I/IX. 793. o. Thaly lapalji jegyzetben közölt kiegészítése az 585/1. sz. irathoz. Bognár Márk 1880. 
júl. 18-án Szentkúton kelt, Thaly Kálmánhoz írott levelét lásd: OSzK Kt. Fol. Hung. 1389. fasc. 29. fol. 349. 

Lásd Tisza levelét Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Budapest, 1905. jan. 31. 
Halász-Katona-Ólmosi, 2004. 125. o. 31. sz. A magam részéről Tiszának adnék igazat, hiszen az 1906-ban 
hazahozott bujdosók közül ma már csupán Vay Ádám nyugszik hazai földben, s kár lett volna Bottyánt olyan 
földön eltemetni, amelyhez életében nem kötődött. 
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ban pusztító 1904-es tűzvészt követő helyreállítási munkálatokkal egybekötött kutatáso
kat. A csontok azonban ekkor sem kerültek elő (vagy legalábbis nem azonosíthatták 
azokat), Thalynak így be kellett érnie egy márványtábla felállításával, melynek patetikus 
feliratát is ő maga fogalmazta.57 Az 1907. október 13-án felszentelt tábla ma is hirdeti a 
gyöngyösi ferences templomban eltemetett kuruc generális emlékét, de korántsem állít
hatjuk, hogy végleg pontot tehetünk a sírhely feltárására tett kísérletek önmagában is ér
dekes történetének végére. A rendszerváltozást követően a ferencesek visszatérhettek 
Gyöngyösre, s a rend és a város részéről újabban ismét felmerült a sírhely feltárásának 
igénye.58 Erre, valljuk be, egyre kisebb az esély, bár a mindmáig elmaradt teljeskörű ré
gészeti feltárás még tartogathat meglepetéseket. 

Folytassuk a sort a szatmári békét elfogadó (esetleg rövid emigráció után amnesztiá
val hazatért) tábornokokkal és brigadérosokkal. Időrendben Csajághy János (f 1712. ja
nuár 2. után, valószínűleg már 3-án, Peresznye) a következő, akiről tudjuk ugyan, hol 
temették el, de síremléke előtt ma már nem tiszteleghetünk. A hirtelen fellépő betegség
ben elhunyt egykori kuruc brigadéros (halálakor már kinevezett császári ezredes) testét 
sógora, id. Szőke Mihály Pápára vitte. Itt (valószínűleg a pestisjárvány miatti zárlat 
okán) a holttestet nem engedték be a városba, ezért Szőke Mihály a városon kívül, egy 
„kamarában" helyezte el, majd ő maga ügyes-bajos dolgai intézésére Veszprémbe ment. 
A temetést 1712. február 15-ére tűzték ki, ezen maga Szőke nem tudott megjelenni, s 
ezért János nevű fiát küldte Pápára, „hogy az miben lehet, tegye attyaffiúságos tisztit".59 

Ebből az időből hiányoznak a pápai református egyház halotti anyakönyvei, így ponto
sabb forrásunk egyelőre nincs a temetés helyéről. 

Thoroczkay István generális alig egy szűk esztendővel élte túl a szatmári békekötést: 
1712. április 11-én hunyt el. Halálának pontos dátumát sírfelirata őrizte meg, Thorocz-
kayt ugyanis az általa 1707-ben építtetett torockószentgyörgyi sírboltban helyezték vég
ső nyugalomra. A kripta első lakója az életének 24. évében elhunyt Thoroczkay Sámuel 
lett 1707-ben. Őt követte 63 éves korában meghalt édesapja, id. Thoroczkay István gene-

Fáy Zoltán: Ferencesek Gyöngyösön. Fejezetek a gyöngyösi barátok életéből. Budapest, 1999. 95-96. o. 
(A szerző a Bottyán temetésére vonatkozó - általunk fentebb idézett - adatokat is összegzi: uo. 58. o.) Lásd a 
Műemlékek Országos Bizottságának javaslatát a tábla felállításáról és annak Thaly által szerkesztett szövegé
ről. Budapest, 1906. ápr. 25. Halász-Katona-Ólmosi, 2004. 144-145. o. 42. sz. 

" Lásd pl. Fekete István ismeretterjesztő céllal készült (sajnos több téves adatot is tartalmazó) cikkét: Le
gendák és kétségek. Hol nyugszik Vak Bottyán? Élet és Tudomány, 2000/3. 80-82. o. 

' Lásd id. Szőke Mihály levelét Esterházy Dániel grófhoz. Veszprém, 1712. febr. 13. OSzK Kt. Fol. 
Hung. 1389. fasc. 16. fol. 503. Vö. még: Mészáros Kálmán: Csajághy János kuruc brigadéros halála. Adalék 
Thaly Kálmán történetírói módszeréhez. = Előadások a Rákóczi-szabadságharc történetéből. A Magyar Törté
nelmi Társulat gyöngyösi konferenciája. Szerk. Katona Csaba. Budapest, 2004. 47-55. o., ahol Csajághy vég
rendeletét is kiadtam. A temetés napját itt félreérthetően, a hónap megjelölése nélkül közöltem (i. m. 52. o. 30. 
jegyzethez tartozó főszöveg), amely így inkább jan. 15-ének vélhető, Szőke azonban a temetés jövőbeni dátu
máról írt, tehát a febr. 15-i dátum a helyes. 
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ralis, végül 1714-ben melléjük temették a 32 évesen eltávozott ifj. Thoroczkay Istvánt is. 
A sírboltot utóbb összekötötték az 1727-ben felépült katolikus templommal, amelyet 
1849. évi feldúlása után 1867-ben építettek újjá. Orbán Balázs 1871-ben megjelent mun
kájában még eredeti helyén írja le a Thoroczkay-sírbolt epitáfmmát.60 Napjainkban is 
tiszteleghetünk a becses emléktábla előtt, amelyet legújabban a templom falába helyez
tek át.61 Thoroczkay István tehát az első, akinek pontos sírhelyét is ismerjük, és eredeti 
síremléke is fennmaradt. 

* 

Ugyancsak 1712-ben, június 10-én fejezte be viszontagságos életét Petrőczy István 
báró, a fentebb már említett költőnő bátyja. Thököly és Rákóczi generálisát Mossócon, 
felesége birtokán érte a halál 58 éves korában, és az év szeptember 29-én temették el fé
nyes pompával a necpáli evangélikus templomban. Samuel Michaelides besztercebányai 
prédikátor búcsúztatta, felesége, Révay Erzsébet pedig „gazdag feliratú síremléket állí
tott" számára. Az asszony - újabb házasság és újabb özvegység után - 1732. november 
19-én követte férjét, s őt is Necpálon helyezték örök nyugalomra.62 Az egykori artikulá-
ris templom azonban ma már nem áll, s a XIX. század elején épült evangélikus temp
lomban régi síremlékek nem találhatók, a Petrőczy-házaspárénak sincs nyoma.63 

* 

Nem sokkal utóbb, 1713. február 3-án, és nem is sokkal távolabb, Trencsén váro
sában, anyósa, Balassa Gáborné Perényi Mária házánál hunyt el Andrássy Pál báró. A 
volt kuruc generális valószínűleg torokgyík áldozata lett. Öt a trencséni jezsuitáknál te
mették el, viszonylag szerény pompával.64 A volt jezsuita (jelenleg piarista) templomban 
ma már nincs nyoma síremlékének.65 

* 

Sréter János brigadéros, tüzérségi főfelügyelő (1T714. február vége-március eleje, 
Surány) sírfeliratát Nagy Iván közli családtörténeti munkájában, de elmulasztotta megje-

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. V. k. 
Pest, 1871. 229. o. (Két kötetbe rendezett hasonmás kiadása Csatári Dániel kísérő tanulmányával: 1982.) 

A torockószentgyörgyi római katolikus szórvány lelki gondozását jelenleg Nagyenyedről látják el. A be
szolgáló lelkésztől nyert információt Csáki Árpád közvetítette számomra, szíves segítségét ez úton is hálásan kö
szönöm. 

A Heckenast-féle adattárban említett források mellett újabban Fukári Valéria közölt becses adatokat a 
Petrőczy család genealógiájáról és Petrőczy István életéről: III. Petrőczy István és Révay Erzsébet házassága, 
valamint: Révay Erzsébet második házassága. Új Szó. Szlovákiai magyar napilap, 2005. ápr. 23. és máj. 28. 
(online változat: www.ujszo.com). 

A necpáli evangélikus esperestől nyert információt Balázs Péter közvetítette számomra. 
Lásd erről részletesen: A b. Orlay s gr. Serényi család zábláthi levéltárából. 1566-1718. Közli: Thaly 

Kálmán. Történelmi Tár, 1898. 274-279. o. 
" Henrieta Zazova szíves közlése. 
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lölni a helyszínt. Gyaníthatóan birtokai közelében, valamelyik nógrádi evangélikus 
templom kriptájában nyugszik. 

Mikes Mihály gróf egy évtizeddel a szatmári béke után hunyt el családja körében. A 
székelyek kuruc főgenerálisa már utolsó éveit is „súlyos nyavalyában" töltötte, majd ki
lenc napi betegséget követően, 1721. január 6-án reggel 8 óra után hunyt el életének 54., 
házasságának pedig 28. esztendejében. Minderről felesége, Bethlen Drusiánna Teleki 
Sándorhoz küldött gyászjelentéséből értesülhetünk. Az asszony „bőjtelő havának [febru
ár] Ildik napján Csík-Somlyón Seraphicus Szent Ferencz szerzetin levő klastromában, 
édes elei temető helyében, édes atyja s anyja közé" temettette el férjét.66 Ez a családi sír
bolt a csíksomlyói ferences templom északnyugati falához épített, majd a templom bőví
tése után annak belterebe került Szent Mihály-kápolna kriptájában volt. A kápolnát a 
templom 1810. évi újjáépítése során lebontották, helye azonban az új nagytemplom bel
ső terében ma is kijelölhető. Az apa, Mikes Kelemen 1686-os epitáfiuma - másodlago
san elhelyezve - napjainkban is megtalálható Csíksomlyón, Mikes Mihály síremlékének 
azonban nem maradt nyoma.67 

* 

Ebeczky István utolsóként nyert Rákóczitól generálisi rangot, s utolsó előttiként tette 
le a fegyvert Ungvár 1711. májusi kapitulációjával. A halálára vonatkozó, Heckenast 
Gusztáv müvében közölt adatot a legújabb genealógiai szakirodalomból vettük. Egy az
óta előkerült forrás azonban megcáfolja, illetve pontosítja ezt az adatot. Forrásunk nem 
más, mint Ebeczky özvegyének, Bossányi Klárának Károlyi Sándorhoz címzett levele, 
amely tehát feltétlenül hiteles. Eszerint Ebeczky István 1721. március 2-án hunyt el 
Tavarnokon.68 Szluha Márton genealógiai munkája szerint a dátum március 20-a, a hely
szín pedig a Tavarnokkal szomszédos Nagytapolcsány.69 Ez vélhetően a nagytapolcsányi 
anyakönyvből származó adat, amelyet egyelőre nincs módunk ellenőrizni. Lehetséges, 

Temetési meghívók. III. Zabolai Mikes Mihály gyászjelentése. Ádámos, 1721. januárius 26. Közli: Ifj. 
Biás István. Genealógiai füzetek, 1907. 59. o. Megjegyzendő, hogy a közölt irat címében jan. 26-a, a keltezés
ben viszont 2-a szerepel. Nyilvánvalóan ez utóbbi a nyomdahiba, hiszen a szövegből kiderül, hogy Mikes 6-án 
halt meg. A dátumban szereplő Ádámos feltehetően azonos a halál helyszínével, a falu ugyanis a család egyik 
birtoka volt. Teleki Mihály pl. 1711. dec. 8-án Ádámoson vendégeskedett Mikes Mihálynál. Lásd idézett nap
lóját: MTAK Kt. Ms. 10 210. pag. 328. 

P. Benedek Fiáéi: Csíksomlyó. (Tanulmányok.) S. a. r. és a bevezető tanulmányt írta Sas Péter. Előszó 
P. Benedek Domokos OFM provinciális. A kísérőtanulmányt írta P. Pap Lénárd OFM. Kolozsvár, 2000. 125., 
129-130. o. (A munkát Csáki Árpád barátom juttatta el számomra.) A kiadvány szerzője csupán Mikes Kele
men és Mikes Mihály temetéséről ismert adatot, más családtagokról nem tud, ezért Bethlen Druzsina fenti 
gyászjelentésén kívül érdemes utalni Cserei Mihály müvére is, amelyben arról olvashatunk, hogy 1705 őszén 
(még jóval a nov. 11-i zsibói csata előtt) Mikes édesanyját (Káinoki Zsuzsannát) is Csíkban (nyilvánvalóan a 
csíksomlyói sírboltban) temették el: Cserei 361. o. 

Magyar Országos Levéltár, P 398. Károlyi család levéltára. Missiles, No. 13 882. A levél korábban Tha-
ly kezén is átfutott, ő azonban nem jegyezte le a pontos adatokat, s utóbb emlékezetből 1719-re tette Ebeczky 
István halálát. Lásd Thaly Kálmán: Az Ináncsi Ebeczky-család nemzedékrendéhez. Turul, 1888. 91. o. 

Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai. I. k. Budapest, 2003. 187. o. 
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hogy a temetés dátumáról és helyszínéről van szó, de az sem kizárt, hogy a napi dátum 
nyomdahibára vagy hibás olvasatra vezethető vissza, Nagytapolcsány pedig plébániai 
központként nem a halál (és talán nem is a temetés), hanem egyszerűen az anyakönyve
zés helyszíne lehet. 

* 

Török András udvari vicekapitány csak 1711. október elején tért haza Lengyelor
szágból. Előbb megyéje, Nógrád alispáni székét foglalta el (1713-1716), majd követként 
vett részt az 1723. évi pozsonyi országgyűlésen. Innen visszatérve megbetegedett, és au
gusztus 19-én podrecsanyi birtokán meghalt. Ünnepélyes temetési szertartással helyezték 
végső nyugalomra szeptember 27-én a szomszédos Divény melletti családi sírboltban.70 

Sennyey István altábornagy, az itthon maradtak közül utolsóként meghódolt kuruc 
tábornok a szatmári béke után zempléni (bodrogközi) birtokaira vonult vissza. 1715-ben 
szőlőt adományozott a leleszi konventnek az odatemetkezés jogáért, 1724-ben végren
delkezett, s valószínűleg rövidesen meghalt. Az ő sírját tehát minden bizonnyal Leleszen 
kell keresnünk. 

* 

Kisfaludy László brigadéros szabadságharc utáni életéről nagyon keveset tudunk. A 
genealógiai szakirodalom tudni véli halála évét (1739), és azt, hogy Nicken temették el.71 

A nicki római katolikus anyakönyv 1739. évi halotti bejegyzései között nem találtam 
Kisfaludyra utaló adatot, Nick jelenlegi anyaegyházán, a vámoscsaládi plébánián pedig 
síremlékéről sem tudnak. 

* 

Az itthon maradt kuruc tábornokok közül Károlyi Sándor hunyt el utolsóként (|1743. 
szeptember 8., Erdőd), de a brigadérosok közül is csak Szentiványi János élte túl. Az 
egykori kuruc, halálakor pedig már császári-királyi tábornagyot előbb az erdődi kastély 
kápolnájában helyezték el, majd onnan Nagykárolyba vitték át. Az ünnepélyes temetési 

A gyászszertartást részletesen leírja Mocsáry Antal: Nemes Nógrád vármegyének históriai, geographiai 
és statistikai esmértetése. Pest, 1826 (Hasonmás kiad. R. Várkonyi Ágnes előszavával és Praznovszky Mihály 
bevezetőjével: Szécsény, 1982.) I. 122-127. o. 

Nagy Imre: A Kisfaludy család leszármazása. [II., bef. közi.] Turul, 1896. 60/61. lapok közötti leszár
mazási tábla. Nemesi Évkönyv, 1927-28. V-VI. évf. Szerk. Daróczy Zoltán. Budapest, 1929. 168/169. lapok 
közé helyezett leszármazási tábla. Ez utóbbi szerint 1731. márc. 27-én végrendelkezett a Vas vármegyei To
rony községben. Szluha Márton Toronyt a halál helyszíneként közli, de ez valószínűleg az előbbi adat pontat
lan ismétlése csupán, amelyet én is átvettem az adattárban. Lásd Balogh Gyula - Szluha Márton: Vas várme
gye nemes családjai. Budapest, 1999. a külön füzetben csatolt leszármazási táblák között: Kisfaludy II. A 
legújabb családtörténeti monográfia is csupán a volt kuruc brigadéros halálának évét közli. Lásd Kisfaludy 
László: A kisfaludi Kisfaludy család története. Debrecen, 2004. (Régi magyar családok, 2.) 112. o. 
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szertartásra végül 1744. június 22-én került sor az általa építtetett kaplonyi családi sír
boltban, ahová korábban feleségét, anyósát és fiatalon elhunyt menyét (egyébként bujdo-
sásban élő tábornoktársa, Csáky Mihály Krisztina nevű leányát) is temettette. A Károlyi 
Sándor által emelt templomot 1834. október 15-én földrengés rongálta meg, de Ybl Mik
lós tervei alapján már 1842-1847 között újjáépült neoromán stílusban, a templom keleti 
végéhez csatlakozó új, továbbra is a család temetkezéséül szolgáló kriptával. A sors ke
gyéből így ma egyedül a béketeremtő kuruc főparancsnok teste nyugszik épségben és 
szinte háborítatlanul ott, ahol megadták számára a végtisztességet.72 

* 

A szatmári békét elutasító, utóbb az amnesztiából is kirekesztett katonai vezetők egy-
től-egyig idegen földön fejezték be hányatott életüket. Sorukat Vay Ádám udvari 
főmarsall nyitja, aki nem annyira önszántából, mint inkább Rákóczi nyomatékos kérésé
re ment Lengyelországba. Danckába is követte a fejedelmet népes családjával, s miután 
Rákóczi Franciaországba hajózott, Vay lett az észak-lengyelországi kicsiny kolónia feje. 
Súlyos anyagi gondok közepette, bujdosótársaitól is elszigetelve érte a halál 1719. január 
31 -én. Özvegye a danckai (akkor protestáns kézen lévő, ma római katolikus) Szent Er
zsébet-templomban temettette el négy évvel korábban elhunyt Júlia leányuk mellé, s em
léküket szép sírfeliratban örökítette meg. Ennek szövegét Thaly már 1874-ben közölte a 
Századok hasábjain.73 1906-ban Vay hamvait is hazahozták. Fölmerült, hogy őt is Kas
sán helyezik el, református vallása és főként a család ragaszkodása miatt azonban végül 
Vaján temették el. Holló Barnabás által készített síremlékét a református templom előtti 
parkban állították fel.74 Eredeti márvány sírkövét a vajai református templom belső falá
ban helyezték el, a danckai templomba pedig annak pontos másolata került.75 

* 

Esterházy Antal tábornagy és Bercsényi Miklós főgenerális Rodostóba is követte a 
fejedelmet. Mindketten ott hunytak el: Esterházy az 1722. évi pestisjárvány idején, au
gusztus 10-én, Bercsényi pedig 1725. november 6-án.76 Mindkettőjüket a rodostói görög 
templomban temették el, majd itt helyezték örök nyugalomra Rákóczi főudvarmesterét, 

' Lásd részletesen Éble Gábor: A nagy-károlyi gróf Károlyi család leszármazása a leányági ivadékok fel
tüntetésével. Budapest, 1913. 73-78. o. és Kaplony honlapját: www.kaplony.ro. 

73 { 
Thaly Kálmán: Vay Ádám síremléke, és a Meskó-család Poroszországban. Sz, 1874. 429^31. o. A sír

iratot egy Danckában családot alapított bujdosó, Meskó Ádám leszármazottja küldte meg Thalynak a Berlinben 
élő Kertbeny Károly útján. (Mellesleg Thaly hibásan azt írta, hogy a sírkő a danckai temetőben maradt fenn.) 
Hopp Lajos utóbb a gdanski városi könyvtárban Vay Júlia nyomtatott Epitaphiumát is megtalálta, amelyet 
Hagymási András, a danckai gimnázium munkatársa szerzett: A Rákóczi-emigráció Lengyelországban. Buda
pest, 1973. (Irodalomtörténeti füzetek, 80.) 107-108. o. 

Lásd részletesen Bene János: Vay Ádám hamvainak hazahozatala 1906-ban. = Rákóczi-kori tudomá
nyos ülésszak. II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosótársai, valamint Vay Ádám hamvai hazahozatalának 90. 
évfordulója alkalmából. 1996. október 25. Szerkesztőbiz.: Heckenast Gusztáv, Molnár Sándor, Németh Péter. 
Vaja, 1997. 103-110. o. 

E márványtábla másolata napjainkra a helyi magyar közösség fontos kegyhelyévé vált, s a Gdanski Ma
gyarok Egyesülete jelenleg Nemoda-Stiasny Márta vezetésével kegyelettel ápolja Vay emlékét. 

76 Mikes XLV. és LXVII. levél. 
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Sibrik Miklóst is. Síremlékeikről elsőként a Magyar Mercurius 1794. augusztus 8-i szá
ma adott hírt a hazai közönségnek, közel száz év múltán pedig Thaly Kálmán is szem
ügyre vehette a templom padozatában lévő sírköveket.77 A templomban végzett átalakí
tási munkák során valószínűleg két alkalommal is megbolygatták a sírokat, és 
áthelyezték a sírköveket: előbb 1828 táján, majd Thaly látogatását követően, 1896-ban. 
Úgy tűnik azonban, mindkét alkalommal gondosan ügyeltek rá, hogy a maradványokat a 
megfelelő sírkő alatt temessék el újra. 1903-ban Szádeczky Lajos végzett kutatásokat 
Rodostóban. Ekkor felnyitották Bercsényi sírját, s a mellékletek és koporsó nélkül előke
rült, minden valószínűség alapján Bercsényinek tulajdonítható csontmaradványokat 
Szádeczky rézlemezzel bevont sírládában temettette el újra.78 Egy évvel később - Rákó
czi és társai hamvainak hazaszállítását előkészítendő - Thallóczy Lajos utazott Törökor
szágba, s 1904. december 17-én feltárta a rodostói Panagia Pneumatokratoria görög 
templom három magyar sírját, s Bercsényi, Esterházy és Sibrik maradványait a konstan
tinápolyi Szent Benedek- (Benoît-) kolostorba szállíttatta,79 ahonnan Rákóczi fejedelem, 
Zrínyi Ilona, Rákóczi József herceg, Bercsényiné Csáky Krisztina és az izmiti örmény 
temetőben feltárt Thököly Imre fejedelem hamvaival együtt 1906 októberében tértek ha
za. Bercsényit (feleségével közös szarkofágban) és Esterházyt is Kassán helyezték végső 
nyugalomra. Rodostói sírköveiket a Rákóczi-kripta fölötti Szent István-kápolna belső fa
lán helyezték el, a rodostói görög templom falán pedig kétnyelvű, magyar és görög fel
iratú márványtáblával jelölték meg egykori nyugvóhelyüket.80 

* 

Forgách Simon tábornagy egy rövid ideig szintén Rodostóban élt, 1721 végén azon
ban Lengyelországba költözött.81 Távozása hátterében részint Bercsényivel való szemé
lyi ellentéte, részint pedig a hazatérés lehetőségébe vetett reménye állt. Csalódnia kellett, 
kegyelmi kérvényeit az udvar sorra visszautasította, s Visnyevecen érte a halál 1730-ban. 
Ugyanott temették el a karmelitáknál. Miután Visnyevec orosz kézre került, a templomot 
a görög keletiek vették át, majd 1863-ban leégett. Forgách síremlékéről a Voliny c. orosz 
lap 1903. augusztus 13-i számában megjelent tudósítás alapján van egy leírásunk, de mi
után a kriptákat sírrablók megbolygatták, Forgách maradványait 1905-ben Vaszilij 
Grigorovics Scsura lembergi (lvovi) ukrán tudós, Török Aurél antropológus és Mihalik 
József kassai múzeumigazgató nem tudta minden kétséget kizáróan azonosítani. Forgách 
így haló poraiban sem térhetett haza, bár Thaly az ő számára is helyet kívánt biztosítani a 
kassai dómban.82 

" Thaly, 1889. 42-50. o. és i/o, 1893. 43-51. o. 
78 

Lásd Szádeczky Lajos: A bujdosó kuruczok emlékei Törökországban. Sz, 1904. 630-633. o. 
79 Halász-Katona-Ólmos, 2004. 13-14. o. 
80 Leírásukat lásd: Wick, 1941. 359-360., 362-363. és 364. o. 
81 Mikes XLI. levél. 
82 

Scsura eredménytelen kutatásait röviden összefoglalta Váradi Sternberg János: Forgách Simon kuruc 
tábornagy emlékiratai. Sz, 1968. 1039-1040. o. Vö.: Halász-Katona-Ólmos, 2004. 15. o. (Vaszilij Scsura itt 
Bazil Szczuradként szerepel.) 
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Végezetül Csáky Mihály altábornagyról kell szólnunk, aki hosszú, nagyrészt bujdo-
sásban eltöltött életét 1757. december 7-én fejezte be Rodostóban. „Utolsó generálisa 
volt Rákóczi Ferencnek" - írja róla Mikes Kelemen utolsó előtti fiktív levelében.83 Az a 
pár papírra vetett sor, melyet a „holtig egészséges" 81 esztendős tábornokról a fejedelem 
hű kamarása hagyott ránk, maradandóbb emléknek bizonyult kőbe vésett sírfeliratánál. 
Ez utóbbiról semmit sem tudunk. Őt már nem a görög templom, hanem a rodostói ör
mény temető fogadta be, mint arról a rodostói halotti anyakönyv bejegyzése tudósít.84 A 
temetőt azonban idővel felszámolták, a csontokat új helyen, közös ossariumban temették 
el, a sírköveket pedig járólapok gyanánt hasznosították az örmény templom udvarán, s 
Thalyék érkezésekor a feliratok már teljesen lekoptak.85 Csáky Mihály maradványai, 
Mikeséivel együtt, örökre száműzetésben maradtak, s legfeljebb arra van halvány remé
nyünk, hogy sírfeliratát még annak pusztulása előtt feljegyezte valaki...86 

" Mikes CCVI. levél. 
84 Thaly, 1889. 72. o. és Uő, 1893. 76. o. 
85 Thaly, 1889. 56. és 61-62. o., ill. i/o, 1893. 58. és 64. o. 

Seres István legújabb tanulmányában az isztambuli osztrák nagykövetre, Anton Prokesch von Osten bá
róra irányítja figyelmünket, aki az 1820-as évektől több ízben járt Rodostóban, s naplójába állítólag 20-30 ma
gyar vonatkozású, latin nyelvű sírfeliratot is gondosan bemásolt. Lásd Seres István: A törökországi bujdosók 
sírhelyei és a magyar tudóstársadalom. Magyar Tudomány, 166. évf. (2006). 1466. o. 
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A TÖBBSZÖR HIVATKOZOTT FORRÁSOK ÉS IRODALOM RÖVIDÍTÉSJEGYZÉKE 

AR = Archívum Rákóczianum. II. Rákóczi Ferenc levéltára, bel- és külföldi irattárakból bővítve. 
Első osztály: Had- és belügy. I-X. k. Közli: Thaly Kálmán. 
I/VI. Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó levelei Rákóczi fejede

lemhez. 1704-1712. III. k. 1708-1711. Budapest, 1878. 
I/IX. Bottyán János vezénylő tábornok levelezései s róla szóló más emlékezetreméltó iratok. 

1685-1716. Budapest, 1883. 
I/X. Pótlékok s betűrendes név- és tárgymutató II. Rákóczi Ferencz levéltára első osztály I -

IX. köteteihez. Budapest, 1889. 
Cserei = Cserei Mihály: Erdély históriája. [1661-1711.] S. a. r., a bevezetőt és a jegyzeteket írta: 

Bánkúti Imre. Budapest, 1983. (Bibliotheca Historica.) 
Halász-Katona-Ólmosi, 2004. = Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetéséhez 

(1873-1906). Válogatta, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és az előszót írta: Halász Hajnal -
Katona Csaba - Ólmosi Zoltán. Budapest, 2004. 

Kt. = Kézirattár 
Mikes = Mikes Kelemen: Törökországi levelek. (A hivatkozott részek a levelek sorszáma alapján 

bármely közkézen forgó kiadásban visszakereshetőek, lásd a világhálón is: 
mek.oszk.hu/00800/00880) 

MTAK = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
OSzK = Országos Széchényi Könyvtár 
Pethő-Kálnoky-Spangár, 1738. = Pethö Gergely - Kálnoky Sámuel - Spangár András: Magyar 

Krónika. Kassa, 1738. és hasonmás kiad.: Budapest, 2003. (Amor Librorum) 
RMKT XVII/16. = Régi magyar költők tára. XVII. század. 16. Rozsnyai Dávid, Koháry István, 

Petrőczy Kata Szidónia és Kőszeghy Pál versei. S. a. r. Komlovszki Tibor, S. Sárdi Margit. Bu
dapest, 2000. 

R. Várkonyi, 1975. = R. Várkonyi Ágnes: így élt Vak Bottyán. Budapest, 1975. 
S. Sárdi, 1976. = S. Sárdi Margit: Petrőczy Kata Szidónia költészete. Budapest, 1976. (Irodalom

történeti füzetek, 90.) 
Sz = Századok 
Szádeczky, Sz 1908. = Szádeczky Lajos: Gróf Pekri Lőrincz levéltára. [I—II. közi.] = Sz, 1908. 

301-324., 416-425. o. * 
Thaly, 1865. = Thaly Kálmán: Bottyán János, II. Rákóczi Ferencz fejedelem vezénylő tábornoka. 

Történeti életrajz a kuruczvilág hadjárataival. Pest, 1865. 
Thaly, Sz 1867. = Thaly Kálmán: Bottyán tábornok haláláról s temető helyéről. (Újabb adatok 

nyomán.) = Sz, 1867. 167-176. 
Thaly, 1889. = Thaly Kálmán: Rodostó és a bujdosók sírjai. Történelmi kutatások a helyszínén. 

Budapest, 1889. 
Thaly, 1893. = Thaly Kálmán: Rákóczi-emlékek Törökországban és II. Rákóczi Ferencz fejedelem 

hamvainak föltalálása. 2., bőv. és számos képpel illustrait kiad. Budapest, 1893. 
Wick, 1941. = Wick Béla: Kassa története és műemlékei. Kassa, 1941. 
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Kálmán Mészáros 

THE RESTING PLACES OF RÁKÓCZľS GENERALS AND BRIGADIERS 

Summary 

The mortal remains of Prince Ferenc II Rákóczi and his companions in the exile were brought 
to Hungary in October 1906, to be buried in St. Elisabeth Cathedral in Kassa (today Košice, Slo
vakia). On the 100th anniversary of the event, the author gives an account of the resting places of 
the generals and brigadiers that comprised the supreme military command of Rákóczi's war of in
dependence. He does so in order to document the national memorial places on the one hand, and to 
encourage further research in this field on the other hand. 

Surprisingly enough, little information is available regarding the burial sites of Rákóczi's 27 gen
erals, 33 brigadiers and a further 3 officers who can be reckoned among the supreme commanders of 
the war of independence (Court Marshal Ádám Vay and his substitute, András Török, as well as the 
French Lieutenant General Des Alleurs, who also acted as a military adviser). Little (if anything at 
all) has been published by Hungarian authors about the careers of the foreign (1 Polish and 5 French) 
generals of the period's Hungarian army. There is absolutely no information about the funerals of 34 
Hungarian generals and brigadiers; in most cases even the dates of death are unknown. 

Out of the remaining 23 people five brigadiers were executed. László Ocskay was buried by 
the Franciscans in Érsekújvár (today Nové Zámky, Slovakia), Imre Bezerédj by the Trinitarians in 
Sárospatak. The alleged gravestone of Bezerédj is being preserved by the Hungarian National Mu
seum's Rákóczi Museum in Sárospatak. 

Although the places of the burials are known in several cases, many church crypts have been 
destroyed or rebuilt in the meantime and so the traces of the historical persons who had been bur
ied there have vanished. For lack of registers of births, often written documents are not available 
either. Brigadier Ferenc Domokos was buried by the Franciscans in Nagyvázsony, Field Marshal 
Count Lőrinc Pekry most likely in Homonna (today Humenné, Slovakia) and not in Huszt (today 
Khust, the Ukraine) as was previously claimed by the special literature, Field Marshal Count Fer
enc Barkóczy Sr. in Kassa and Major General János Bottyán in Gyöngyös. Brigadier János Csa-
jághy was laid to rest in the Lutheran church in Pápa, General Baron István Petrőczy in Necpál 
(today Necpaly, Slovakia). Baron Pál Andrássy was buried by the Jesuits in Trencsén (today 
Trenčin, Slovakia), Mihály Mikes in Csíksomlyó (today §umuleu-Ciuc, a part of Miercurea-Ciuc, 
Romania). Deputy Court Marshal András Török rests on his former Nógrád County estate in a 
family vault in Podrecsány (today Podrečany, Slovakia). Lieutenant General Baron István Sennyey 
was probably buried in Lelesz (today Leles, Slovakia) and László Kisfaludy in Nick. 

General István Thoroczkay's tomb has survived in a family vault in Torockószentgyörgy (to
day Colteçti, Romania). As a unique exception, Baron (later Count) Sándor Károlyi, the Hungarian 
commander-in-chief who concluded the Peace of Szatmár, rests in a crypt that he himself had had 
built in Kaplony (today Cäpleni, Romania) and that was reconstructed in the 19th century. 

Interestingly enough, the tombs of the leaders that were forced into exile have survived in a 
higher proportion. Court Marshal Ádám Vay died in Gdansk, Poland, and his mortal remains were 
found intact a hundred years ago in Saint Elizabeth's Church. He was reburied in Vaja, Hungary 
on the ancient estate of his family. Field Marshal Antal Esterházy and Chief General Miklós Berc
sényi followed Prince Rákóczi to Rodostó (today Tekirdag, Turkey). Both of them were laid to rest 
in the local Greek Orthodox church and their mortal remains were brought to Hungary from there 
in 1906. Since then they have rested in peace beside Rákóczi in Kassa. Field Marshal Simon For-
gách died in Wisnowiec, Poland (today Vishnevets, the Ukraine) and was buried there by the Car
melites, but the crypts of the monastery were later plundered by grave robbers and his remains 
could not be identified in 1906. Rákóczi's last general, Lieutenant General Mihály Csáky had a 
hard life and perished in 1757. He was buried in the Armenian cemetery in Rodostó, but by the 
time Hungarian scholars visited Rodostó in the second half of the 19th century, the old Christian 
cemeteries had all been eliminated and the tombs too had been destroyed. 
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Kálmán Mészáros 

LIEUX DE SÉPULTURE DE GÉNÉRAUX ET DE BRIGADIERS KOUROUTZ 

Résumé 

Les cendres de François II Rákóczi et de ses compagnons d'exil ont été rapatriées en octobre 
1906, et reposent depuis dans la Cathédrale sainte Elisabeth de Kassa (Košice, Slovaquie). A 
l'occasion des commémorations du centenaire, cette publication recense les lieux de sépultures des 
généraux et des brigadiers appartenant au haut commandement militaire de la guerre d'indé
pendance de Rákóczi. L'objectif est de documenter les lieux de mémoire nationaux et aussi 
d'attirer l'attention sur les recherches futures. 

Il est étonnant, mais nous avons peu d'informations sur le lieu d'inhumation de 27 généraux et de 
33 brigadiers de Rákóczi, ainsi que de 3 autres officiers généraux qui, selon certains critères, peuvent 
être considérés comme des membres du haut commandement (Ádám Vay, maréchal de cour et son 
substitut András Török, ainsi que le général de division français Des Alleurs, également conseiller 
militaire. La carrière ultérieure des étrangers (un Polonais et cinq Français) n'est pas ou à peine 
connue dans la littérature spécialisée hongroise. Quant aux Hongrois, nous ne savons rien de 
l'inhumation de 34 personnes et pour certains, nous ne connaissons même pas leur année de décès. 

Sur les 23 personnes restantes, cinq brigadiers ont été exécutés. Parmi eux, László Ocskay fut 
inhumé chez les franciscains d'Érsekújvár (aujourd'hui Nové Zámky, Slovaquie) et Imre Bezerédj 
chez les trinitaires de Sárospatak. La pierre tombale supposée de ce dernier est actuellement 
conservée à Sárospatak au Musée Rákóczi du Musée National de Hongrie. 

Dans plusieurs cas, nous connaissons le lieu d'inhumation sans toutefois trouver la trace de ces 
personnages historiques dans les cryptes détruites ou réaménagées, et souvent il n'existe même pas 
de document écrit (faute de registres d'état civil). Parmi eux, le brigadier Ferenc Domokos fut 
inhumé à Nagyvázsony, le feld-maréchal et comte Lőrinc Pekry (contrairement à l'allégation 
antérieure de la littérature spécialisée) reposerait non pas à Huszt (aujourd'hui en Ukraine), mais à 
Homonna (aujourd'hui Humenné, Slovaquie). Le feld-maréchal, comte Ferenc Barkóczy senior fut 
inhumé chez les franciscains de Kassa, alors que le major général János Bottyán chez ceux de 
Gyöngyös. Le brigadier János Csajághy repose dans la ville de Pápa, le baron et général István 
Petrőczy dans l'église protestante de Necpál (Necpaly, Slovaquie), le baron Pál Andrássy chez les 
jésuites à Trencsén (Trenčín, Slovaquie), Mihály Mikes à Csíksomlyó (aujourd'hui Çumuleu-Ciuc, 
partie de Miercurea-Ciuc, Roumanie). Le vice-capitaine András Török repose dans son domaine 
du comitat de Nógrád, dans la crypte familiale de Podrecsány (aujourd'hui Podrečany, Slovaquie). 
Le baron, général de division István Sennyey aurait été inhumé à Lelesz (aujourd'hui Leles, 
Slovaquie), alors que László Kisfaludy à Nick. 

Le tombeau du général István Thoroczkay fut conservé dans la crypte familiale de Torockós-
zentgyörgy (aujourd'hui Col^eçti, Roumanie), tandis que le baron (plus tard comte) Sándor Káro
lyi, commandant kouroutz qui a conclu la paix de Szatmár constitue la seule exception : il repose 
paisiblement dans la crypte de Kaplony (aujourd'hui Cäpleni, Roumanie) qu'il avait lui-même 
construite et qui fut reconstruite au XIXe siècle. 

Il est intéressant de constater que les monuments funéraires des commandants contraints à 
l'exil ont été conservés en plus grand nombre. Le maréchal de cour Ádám Vay s'est éteint à 
Gdansk en Pologne et ses restes ont été retrouvés en bon état, il y a cent ans, dans l'église sainte 
Elisabeth. Il fut inhumé sur les terres ancestrales de sa famille à Vaja. Le feld-maréchal Antal Es
terházy et le général en chef Miklós Bercsényi ont suivi le prince à Rodostó (Tekirdag, Turquie). 
Tous les deux ont été inhumés dans l'église locale grecque avant d'être rapatriés en 1906. Depuis, 
ils reposent près des cendres de Rákóczi à Kassa. Le feld-maréchal Simon Forgách est décédé à 
Wisnowiec en Pologne (aujourd'hui Vishnevets, Ukraine). C'est là qu'il fut inhumé chez les car
mélites. Ces restes n'ont pas pu être identifiés en 1906, car la crypte du monastère avait été pillée. 
Le dernier général de Rákóczi, le général de division Mihály Csáky partit en 1757 après une vie 
remplie de vicissitudes. Il fut inhumé dans le cimetière arménien de Rodostó, mais lorsque des 
scientifiques hongrois se sont rendus à Rodostó dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les an
ciens cimetières chrétiens et leurs pierres tombales furent déjà détruits. 
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Kálmán Mészáros 

DIE RUHESTÄTTEN VON GENERÄLEN UND BRIGADIEREN VON RÁKÓCZI 

Resümee 

Die sterblichen Überreste von Ferenc II. Rákóczi und seiner landflüchtigen Kameraden wurden 
im Oktober 1906 zurückgebracht und im Sankt-Elisabeth-Dom in Kassa (Kaschau, heute Košice, 
Slowakei) zur letzten Ruhe getragen. Die vorliegende Studie gibt aus dem Anlass der Hundertjahr
feier einen Überblick über die Ruhestätten der Generäle und Brigadiere, die die obere Komman
dantenriege des Heeres des Freiheitskampfes von Rákóczi bildeten. Ihr Ziel ist es, teilweise die na
tionalen Pietätgedenkstätten zu dokumentieren, teilweise die Aufmerksamkeit auf die weiteren 
Forschungen zu lenken. 

Über den Beerdigungsort der 27 Generäle und 33 Brigadiere von Rákóczi, sowie der 3 Oberof
fiziere, die auf Grund spezieller Überlegungen in die Riege der oberen Führung eingeordnet wer
den können (Hofmarschall Adam Vay, Hof-Vizekapitän András Török und der französische Feld
marschall-Leutnant Des Alleurs, der auch militärischer Berater war), stehen uns überraschender 
Weise nur wenige Informationen zur Verfügung. Die weitere Laufbahn der ausländischen Perso
nen (ein Pole und fünf Franzosen) ist in der ungarischen Fachliteratur überhaupt nicht, oder fast 
gar nicht bekannt. Von den Heimischen wissen wir über die Beerdigung von 34 Personen nichts; 
bei einigen kennen wir nicht einmal das Todesjahr. 

Von den übrig bleibenden 23 Mann wurden fünf Brigadiere hingerichtet. László Ocskay wurde 
bei den Franziskanern in Érsekújvár (Neuhäusel, heute Nové Zámky, Slowakei), Imre Bezerédj bei 
den Trinitariern in Sárospatak beerdigt. Der vermeintliche Grabstein des Letzteren wird heute im 
Rákóczi-Museum des Ungarischen Nationalmuseums in Sárospatak aufbewahrt. 

In mehreren Fällen kennen wir zwar den Beerdigungsort, aber in den inzwischen zunichte ge
wordenen, umgebauten Kirchengrüfte erinnert heute nichts mehr an die dort begrabenen histori
schen Persönlichkeiten. Mangels Personenstandsregistern existiert oftmals nicht einmal mehr ein 
Schriftdenkmal. Brigadier Ferenc Domokos wurde in Nagyvázsony, Feldmarschall Lőrinc Graf 
Pekry (entgegen der früheren Behauptung der Fachliteratur) nicht in Huszt (heute Ukraine), son
dern wahrscheinlich in Homonna (Homenau, heute Humenné, Slowakei), Feldmarschall Ferenc 
Graf Barkóczy der Ältere bei den Franziskanern in Kassa und Generalmajor János Bottyán bei den 
Franziskanern in Gyöngyös beerdigt. Brigadier János Csajághy wurde in der Stadt Pápa (Poppa), 
General István Freiherr Petrőczy in der evangelischen Kirche in Neczpáll (heute Necpaly, Slowakei), 
Pál Freiherr Andrássy bei den Jesuiten in Trencsén (Trentschin, heute Trenčín, Slowakei), Mihály 
Mikes in Csíksomlyó (heute §umuleu-Ciuc, Teil von Miercurea-Ciuc, Rumänien) zur letzten Ruhe 
getragen. Hof-Vizekapitän András Török ruht auf seinem Gut im Komitat Nógrád, in der Familien
gruft von Podrecsány (heute Podrečany, Slowakei). Feldmarschallleutnant István Freiherr Sennyey 
wurde wahrscheinlich in Lelesz (heute Leles, Slowakei), László Kisfaludy in Nick begraben. 

Auch das Grabmal von General István Thoroezkay ist in der Familiengruft von Torockószent-
györgy (heute Col|e§ti, Rumänien) erhalten geblieben. Der Kurutzen-Oberbefehlshaber, Sándor 
Baron Károlyi (später Graf), der den Frieden von Szatmár (Sathmar) abgeschlossen hatte, fand als 
einzige Ausnahme seine letzte Ruhestätte in der Gruft von Kaplony (Kapellan, heute Cäpleni, Ru
mänien), die im 19. Jahrhundert neu erbaut wurde. 

Interessanter Weise sind die Grabmale der Führungspersonen,^ die emigrieren mussten, in ei
nem viel besseren Verhältnis erhalten geblieben. Hofmarschall Ádám Vay starb im polnischen 
Gdansk (Danzig) und seine sterblichen Überreste wurden vor hundert Jahren heil in der Sankt-
Elisabeth-Kirche gefunden. Er wurde in Ungarn auf dem Stammgut seiner Familie in Vaja neu be
graben. Feldmarschall Antal Esterházy und Großgeneral Miklós Bercsényi folgten dem Fürsten bis 
nach Rodostó (heute Tekirdag, Türkei). Beide wurden in der örtlichen griechischen Kirche begra
ben und von dort im Jahre 1906 nach Hause gebracht. Seither ruhen sie zusammen mit den sterbli
chen Überresten von Rákóczi in Kassa. Feldmarschall Simon Forgách starb im polnischen Wisno-
wiec (heute Vishnevets, Ukraine). Dort, bei den Karmelitern, wurde er auch begraben. Nachdem 
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jedoch die Grüfte des Klosters von Grabräubern ausgeraubt worden waren, konnten seine sterbli
chen Überreste im Jahre 1906 nicht identifiziert werden. Der letzte General von Rákóczi, Feldmar
schall Mihály Csáky, beendete sein bewegtes Leben im Jahre 1757. Er wurde im armenischen 
Friedhof von Rodostó begraben. Als aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ungarische 
Wissenschaftler nach Rodostó kamen, waren die alten christlichen Friedhöfe bereits nicht mehr 
vorhanden und auch die Grabsteine waren zunichte geworden. 

Кальман Месарош 

МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ ГЕНЕРАЛОВ И БРИГАДИРОВ КНЯЗЯ РАКОЦИ 

Резюме 

Прах Ференца Ракоци II и его соратников-скитальцев был в октябре 1906 года доставлен 
на родину и захоронен в кошицком соборе Святой Елизаветы (Кошице, Словакия). В на
стоящей статье по случаю столетней годовщины перезахоронения дается обзор мест захо
ронения генералов и бригадиров высшего командного состава армии, участвовавшей в ос
вободительной борьбе Ракоци, отчасти в целях документирования мест захоронения венгер
ских государственных лиц, а отчасти, чтобы обратить внимание на дальннейшие исследо
вания. 

До сих пор имеется удивительно мало информации о захороннии 27 генералов, 33 бри
гадиров и трех других высших офицеров, которых на основании специальных соображений 
можно причислить к кругу высшего военного руководства (придворный главный маршал 
Адам Вай, придворный вице-капитан Андраш Терек и французский генерал-лейтенант Оез 
АПеигз, сыгравший роль военного советника. Дальнейшая судьба иностранцев (одного по
ляка и пяти французов) в венгерской специальной литературе вообще не освещена или едва 
известна. Из отечественных героев о захоронении 34 человек нам ничего не известно, а для 
некоторых лиц даже неизвестны даты их кончины. 

Из оставшихся 23 человек пять бригадиров были казнены, из них Ласло Очкаи был по
хоронен в Эршекуйваре (ныне Иове Замки, Словакия) у францисканцев, Имре Безередь был 
захоронен в Шарошпатаке у тринитариев, его предположительный надгробный памятник 
хранится в настоящее время в Шарошрпатаке в Венгерском Национальном Музее Ракоци. 

В нескольких случаях места захоронения известны, но они разрушились в ходе времени. 
В перестроенных церковных криптах ныне уже не осталось следов, более того - за неиме
нием церковных записей - зачастую нет даже письменных документов о захоронении исто
рических личностей. Из них бригадир Ференц Домокош захоронен в Надьважони, генерал 
граф Леринц Пекри (в противоположность утверждениям, имевшим место в специальной 
литераьтуре) захоронен не в Хустоне (ныне Украина), а по всей вроятности в Хомонне (ны
не Хуменне, Словакия), старший граф Ференц Баркоци захоронен у францисканцев в городе 
Кошице, а генерал Янош Боттьан - также у францисканцев в Дьендеше. Бригадир Янош 
Чайаги нашел свое последнее пристанище в городе Папа, генерал барон Иштван Петроци 
находится в неспальском евангелическом соборе (Неспал, Словакия), барон Пал Андраши 
захоронен в соборе иезуитов в Тренчени, Михай Микеш покоится в Чикшомоле, (ныне Су-
мулеу-Сиук, часть Миеркуриа-Сиук, Румыния). Придворный вице-капитан Андраш Терек 
покоится в своем поместьи в комитате Ноград, в семейной крипте в Подречани (ныне Под-
речань, Словакия). Генерал-лейтенант барон Иштван Сенней по всей вероятности нашел 
приют в Лелесе (ныне Лелес, Словакия). Ласло Кишфалуди похоронен в Нике. 

Памятник генералу Иштвану Тороцкаи сохранился в семейной крипте в Тороцко-
сентдьерде (ныне Колести, Румыния), главнокомандующий куруцев, заключивший Сатмар-
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ский мир, барон (позже граф) Шандор Каройи в виде исключения покоится мирно в постро
енном им в девятнадцатом веке каплоньском склепе (ныне Каплени, Румыния). 

Интересным образом места захоронений венгерских руководителей, вынужденных уйти 
в эмиграцию, сохранились в гораздо более благопричятной пропорции. Придворный глав
ный маршал Адам Ваи скончался в Польше в Гданьске, его останки сто лет тому назад были 
найдены в полной сохранности в церкви Святой Елизаветы. Они были перезахоронены в 
семейном поместьи в Вайе. Генерал Антал Эстерхази и главный генерал Миклош Берчени 
проводили своего князя в Турцию в Родошто и захоронены в Текирдаге (Турция). Оба они 
нашли приют в местной греческой церкви, а в 1906 году были перевезены на родину. С того 
времени они покоятся вместе с прахом князя Ракоци в Кошице. Генерал Шимон Форгач 
скончался в польской Вишневице (ныне, Вишщневитц, Украина).Он также был похоронен у 
кармелитов, однако после того, как монастырская крипта его была ограблена, останки его 
не удалось идентифицировать в 1906 году. Последний генерал Ракоци генерал-лейтенант 
Михай Чаки в 1757 году зпавершил свою скитальческую жизнь. Он был похоронен на ар
мянском кладбище в Родошто, но, поскольку венгерские ученые-исследователи были в Ро
дошто во второй половине деавятнадцатого века, к тому времени старинные христианские 
кладбища уже были ликвидированы, и надгробные памятники также погибли. 
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MŰHELY 

„A HADSEREG SZOCIÁLIS NÉZŐPONTÚ TANULMÁNYOZÁSÁTÓL 
A HADMŰVÉSZET TÖRTÉNETE FELÉ" 

Bemutatjuk Jean-Pierre Bois hadtörténészt, 
a Nantes-i Egyetem professzorát 

Jean-Pierre Bois 1945. 
július 15-én született Tours-
ban. Középiskolai tanul
mányait előbb szülőváros
ában (a Lycée Descartes-
ban), majd Párizsban (Lycée 
Montaigne, Lycée Rodin, 
Lycée Henri IV) végezte. 
Ezt követően 1966-1970 
között az École Normale 
Supérieure de l'Enseigne
ment Technique-ben törté
nelemtudományi tanulmá

nyokat folytatott, emellett 
latin, görög, filozófia elő
adásokat hallgatott a Sor
bonne egyetemen. 

CAPET tanári verseny
vizsgát tett történelem, föld
rajz és francia tárgyakból, 
elméleti vizsgát 1969-ben, 
gyakorlati vizsgát 1970-
ben, 1. helyezéssel. Ugyan
ezen évben szerezte meg a 
tanári szakvizsgát (helye
zése a rangsorban: 30.). 

1970-ben történelemtanári megbízást kapott a cachan-i Ecole Normale Supérieure de 
l'Enseignement Technique-ben, majd történelem-földrajzot tanított a Lycée de 
Rochefort-sur-Mer-ben. 1972-1974 között polgári katonai szolgálat címén francia nyel
vű szaktanárként tevékenykedett az Ataturk Milli Egitim Enstitüsü középiskolában, Isz
tambulban. Hazatérve Angers-ben telepedett le, ahol ismét történelem-földrajz szakos 
tanári állást kapott a Lycée Joachim-du-Bellay-ben, s ott tanított 1988-ig. 

Ebben az időszakban kezdte kutatási tevékenységét André Corvisier professzor irá
nyítása alatt. 1978-ban felvételt nyert a tanársegédi tevékenység végzésére jogosító listá
ra (L.A.F.M.A.). 1981-ben az Université de Paris IV-en Summa cum laude (Dicséretes a 
vizsgabizottság elismerésével) minősítéssel megvédte harmadik ciklusú doktorátusát, 
„Az idős katonák az Invalidusok palotájában a XVIII, században"című munkájával, 
1986-ban pedig bölcsészettudományi doktorátust szerzett, ugyancsak Summa cum laude 
(Dicséretes a vizsgabizottság elismerésével) minősítéssel „A leszerelt katonák helyzete a 
XVIII. századi francia társadalomban"című értekezésével. 

Ezt követően indult egyetemi tanári pályafutása. 1988-tól lett a Nantes-i Egyetem 
(Université de Nantes) tanára, ahol napjainkig oktat. Első osztályú minősítést kapott 
1999. szeptember l-jén, s kiváló minősítést 2005. szeptember l-jén. 

A Nantes-i Egyetemen lévő szaktanszéken (történelem, művészettörténet és régészet), 
pedagógiai és kutatási feladatai mellett 1988-1992 között az alapfokú egyetemi diploma 
(DEUG) történelem szakának, majd 1993-1997 között a történelmi licenciátusnak a fele-
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löse volt. A Regionális identitások és geostratégia az atlanti világban elnevezésű DEA 
(predoktori) képzés (2000-től Nemzetközi kapcsolatok és az atlanti világ történelme né
ven) igazgatójává választották (1999-2002). Végül 1999-ben az Atlanti Világ Történel
mének Kutatóközpontja igazgatójává nevezték ki (2004-től Nemzetközi és Atlanti Tör
ténelmi Kutatóközpont néven működik). E tisztségét 2005-ig töltötte be. 

Fenti megbízásaival párhuzamosan folyamatosan ellátott kiegészítő adminisztratív fel
adatokat is, így mindenekelőtt a nantes-i egyetem 21. és 22. szekciója szakértői bizottságá
nak elnökségét (2000-2004), melynek 1997-től alelnöke volt; 1998-2001 között részt vett 
a nantes-i egyetem Történelmi és Szociológiai Intézetének, 2001-től a Történel
mi, Művészettörténeti és Régészeti Intézetének tudományos igazgatótanácsában, valamint 
2001-2005 között a Tudás, Nyelv és Kultúrák doktori iskola tudományos tanácsában. 

Egyetemi tevékenysége mellett, a szakterülete és tudományos munkássága révén több 
más tisztség betöltésére is felkérést kapott, melyeket jelenleg is gyakorol. 2002 óta tagja a 
Hadtörténeti Múzeum igazgatótanácsának, mely tagságát 2005-ben megújították; 1999-től 
a Történelmi és tudományos művek bizottsága (C.T.H.S.) Újkori- és forradalomtörténeti 
szekciójának címzetes tagja az Újkori és jelenkori történelmi szekcióban (2000-től Újkori 
és forradalomtörténeti szekció néven). Ezenkívül 1993-ban a Nantes és Loire-Atlantique 
Archeológiai és Történeti Társasága tagja, 1997-ben ennek alelnöke, 2001-ben elnöke. 
Utóbbi tisztséget 2005-ig töltötte be, jelenleg a Társaság tiszteletbeli elnöke. 

Szaktudásának köszönhetően gyakran kapott számos más, konkrétabb jellegű megbí
zatást is, nevezetesen: az EAABC Múzeum tudományos bizottságának tagja (Saumur, 
2002-től), a Saint-Maixent-i Altisztképző Nemzeti Főiskola Múzeuma tudományos taná
csának tagja (Saint-Maixent, 2004-től); a Saint-Cyr-Coëtquidan-i Emlékmúzeum tudo
mányos bizottságának tagja (Coëtquidan, 2005-től); a Hadtörténeti Szemle (Revue 
Historique des Armées) tudományos bizottságának tagja (2002-től). 

Végül tudományos tevékenységéhez kapcsolódva 1995-ben részt vett a Nemzetvé
delmi Tudományintézet (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, IHEDN) 121. 
regionális ülésén Nantes-ban, illetve tagja lett az IHEDN Pays de la Loire-régióbeli 
Vendéghallgatói Regionális Szövetségének. 1997 óta e testület igazgatási bizottságába 
választották, majd 2003-tól a Szövetség elnöke. 

Jean-Pierre Bois számos publikációja közül a legjobb visszhangot vitathatatlanul a 
Szász Móricnak (Maurice de Saxe) és Dumouriez-nek szentelt életrajzai (Dumouriez) kap
ták; a legeredetibb tudományos munkáinak a Les Anciens soldats dans la Société française 
au XVIIIe siècle (A leszerelt katonák helyzete a XVIII. századi francia társadalomban) cí
mű doktori értekezése, illetve Az újkori Európáról írt (L'Europe à l'époque moderne) - az 
Európa eszméjéről való történelmi elmélkedést magában foglaló - kézikönyvét tekinthet
jük; s a legkelendőbbnek két kézikönyve, a Les Guerres en Europe de 1494 à 1792 (Hábo
rúk Európában 1494-1792 között), illetve a Nouvelle Histoire des Relations 
internationales (Nemzetközi kapcsolatok új története) általa írt 3. kötete, & La paix des rois 
à l'Ordre des Empereurs... (A királyok békéjétől a császárok rendjéig) bizonyult. 

Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el. 2004. október l-jén megkapta Az Aka
démiai Pálmaág Érdemrend lovagi fokozatát, 2004. november 15-én pedig A Nemzeti 
Érdemrend lovagi fokozatát. 
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Tisztelt Professzor Úr! Nagyon érdekes kutatási területeket tárt fel az utóbbi évtize
dek során, és a hadtörténetírás meglepően új távlatait nyitották meg munkái. Minek volt 
köszönhető az érdeklődése a modern francia történetírásban sokáig méltatlanul kezelt 
hadtörténet iránt? 

Személyes döntésem a hadtörténeti kutatások mellett a dolgok szerencsés találkozá
sának köszönhető: egyrészt különleges vonzalmamnak a történelem egy olyan területe 
iránt, amely az alkotó képzeletnek, illetve a nemzeti és állampolgári tudatra nevelésnek 
egyaránt teret enged, másrészt kivételes szerencsémnek, hogy ismereteimet egy, a szó 
igazi értelmében vett Mestertől, André Corvisier professzor úrtól kaphattam az ENSET 
(École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique) és a Sorbonne falai között. 

A történelem élvezete egy ifjú szellem számára mindenekelőtt az olyan elbeszélésből 
fakadhat, amely képes érzékeltetni valamely kiemelkedő személyiség vagy jeles ese
mény fontosságát - éppen ez az, ami napjaink iskolai történelemoktatásából hiányzik, s 
ami a Michelet nyomdokain haladó Ernest Lavisse, a híres Albert Malet, Jules Isaac és 
társaik oktatási módszereinek és tankönyveinek nagyságát és sikerét jelentette. E vonzó
dást tovább erősítette a különféle távlatoknak az a rendkívüli gazdagsága, melyet a had
történet egy diák számára nyújtani képes. Utóbbi éppúgy megtalálhatja benne a ténysze
rű történelmet, mint a demográfiai, intézményes, politikai, gazdasági, társadalmi, morális 
történelmet - egyszóval olyan történelmet, amely nyitott bármely szakterületre és a kí
váncsiság minden tárgyára, lehetőséget ad a kulturális szintézisre hajló elmélyült gon
dolkodásra, a történelem erőinek és mechanizmusainak megfejtésére, olyan mestereknek 
köszönhetően, mint Duby, Ariès, Chaunu, Delumeau... 

Később, miután elköteleztem magam a középiskolai oktatásban, amelytől elválasztha
tatlan a rendkívüli mértékben formáló hatású pedagógiai gyakorlat, a tanár szükségét 
érezte, hogy képzettségét elmélyítse s pedagógus mivoltából kutatóvá váljék - úgy, hogy 
e két minőség egymásnak nem ellentéte, hanem éppenséggel kiegészítése legyen. A had
történet iránti érdeklődésemnél fogva ekkor André Corvisier professzort választottam 
kutatásvezetőmül, mivel élénken élt bennem rendkívüli emberi nagysága. így egyszer
smind az újkori történelem (XVI-XVIII. század) időbeli keretei közé is kerültem. E kor
szak, mely a középkor és a jelenkor között félúton, az értelem és a felvilágosodás fejlő
désének középpontjában helyezkedik el, rendkívül izgalmasnak tűnt számomra, s még 
mindig itt vélem megtalálni a korunk társadalmainak és államainak mikéntjére vonatko
zó eredendő magyarázatot. Természetesen amikor Corvisier professzor úr a doktori érte
kezésemhez „A leszerelt katonák helyzete a XVIII. századi francia társadalomban" témát 
javasolta, méginkább elmélyült vonzódásom az újkori történelem iránt, s végül e kor
szakhoz kötődött a szakterületem - „az újkori hadtörténet" - is, mely iránt azt megelőző
en túlzott vonzódást nem éreztem, de azzal szemben elfogult sem voltam. 

A személyes élmények után lássuk a diszciplína franciaországi helyzetét és megítélé
sét. Milyennek látja a kutatásokat meghatározó hadtörténeti források helyzetét és konk
rétan hol kutathatóak ezek? 

A franciaországi katonai archívumnak javarészt a Vincennes-ben található egykori 
Szárazföldi Haderők Történeti Szolgálata (Service Historique de l'Armée de Terre) ad 
helyet, mely 2005 óta a Honvédelmi Történeti Szolgálat (Service Historique de la 
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Défense - SHD) néven működik. Nevezetesen itt található az Ancien Régime-re vonat
kozó összes szabályozó, adminisztratív és ezreden belüli okirat, a csapatnévjegyzékek, a 
főtisztek és tábornokok jelentései és levelezései, a megszámlálhatatlan emlékirat, melyet 
a különféle rendű-rangú tisztek a háborúról és a hadseregről írtak, az államtitkárok és 
irodaszemélyzeteik levelezése, térképek, illetve néhány személyesebb természetű doku
mentum. A Nemzeti Levéltár (a CARAN) közvetlenül egészíti ki az SHD nagy szériáit, 
a párizsi jegyzők Központi Fogalmazványgyűjteményével a monarchia korának katonáit 
illetően, valamint az adminisztratív nagy szériákkal a forradalmak és a császárság korára 
vonatkozóan. E két nagy irattár mellett kissé elszórtabban ugyan, de mindenütt léteznek 
a hadtörténeti kutatások számára hasznos levéltárak. A Nemzeti Könyvtár a kéziratait te
kintve igen lényeges törzsanyaggal rendelkezik; valamennyi megyei és városi levéltár 
őriz dokumentumokat a hadsereg igazgatásáról az Intendatúrákon belül (C széria az An
cien Régime vonatkozásában), illetve a megyékről (R széria) vagy magukról a katonák
ról - javaikról, családjukról és házasságkötésükről, viselkedésükről. Végül néhány kü
lönleges státuszú irattárban a háborúkkal és nemzetközi kérdésekkel foglalkozó 
dokumentumokba nyerhetünk betekintést, a Poitiers-i Egyetemi Könyvtárban XV. Lajos 
hadügyminisztere, Argenson gróf archívumának a XVIII. század vonatkozásában kivéte
les gazdagságú törzsanyagát tanulmányozhatjuk vagy Nantes-ban a Casterneau utcában 
lévő Diplomáciai Levéltári Központban (Centre des Archives Diplomatiques) kutatha
tunk, elsősorban a jelenkor diplomáciai tevékenységére irányuló írásos emlékek (a nagy
követségek és konzulátusok anyagai) után. Emellett számos magánlevéltár törzsanyagát 
böngészhetjük, ha kellő személyes kapcsolatokkal rendelkezünk ahhoz, hogy azokba be
bocsátást nyerjünk. 

E helyütt nincs arra módunk, hogy a köz- és magánkönyvtárak gazdag 
nyomtatottanyag-gyüjteményét számba vegyük. Azért mindenképpen ki kell emelnünk a 
Francia Nemzeti Könyvtár forrásait, melyek tekintélyes része immár interneten is hozzá
férhető az olvasók számára (Gallica), valamint néhány olyan forrásgyűjteményt, melyek 
esetében a történelem kiszámíthatatlansága ad magyarázatot arra, hogy hogyan jutottak 
az olvasók közelébe. Ezek közül feltétlenül említésre méltó az Argenson-család kivétele
sen értékes könyvtára, mely jelenleg a Poitiers-i Egyetemi Könyvtár törzsanyagát gazda
gítja vagy a Katonai Főiskolák számos gyűjteménye (Saint-Cyr Coequidan-i Emlékmú
zeum, Angers-i Hadmérnöki Gyakorló Főiskola). A teljes lista felsorolása képtelen 
vállalkozás lenne. 

Kiknek köszönhető, hogy a francia hadtörténetírás sikeresen kitört méltatlanul mellő
zött helyzetéből? Kik voltak a szakma megújítói? 

A hadtörténet hosszú időn keresztül szenvedett az előítéletektől: az egyetemeken 
mostohagyerekként bántak vele, az irodalomban eltorzították, az állami felsőoktatás pe
dig, a rákényszerített, az Annales Iskolájának nevezett irányzat szellemének megfelelve, 
elutasította azt. Lekicsinylően - vajon mi okból? - csak „csatatörténetnek" titulálták. S 
ha az e kifejezésből áradó megvetés teljesen igazságtalan is, az a tényszerűség és a hősi
esség elferdítésének számlájára írható, amely a harcleírásokat a valós történelmi tartal
muktól megfosztotta, minek folytán a hadtörténet nagyrészt a tényszerűségre, a leírásra, 
a nagy emberek és jelentős események bemutatására szorítkozott, mélyrehatóbb elemzé-
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sek nélkül. Egyébiránt megmaradt a katonák egyik szakterületének, akik a képzésük 
egyik ágává tették, mely azonban túlnyomórészt a XIX. századi történelemre, majd a 
XX. század első felére - vagyis nagyjából a forradalomtól 1945-ig terjedő korszakra -
összpontosult. Időnként összemosódott a teoretikus gondolati művekkel, melyek na
gyobb számban léteznek és gazdagabb tartalommal bírnak, mint azt gyakorta állították: 
ide sorolhatjuk a XIX. század első felében Rogniat vagy Clausewitz, illetve a XX. szá
zad első felében De Gaulle vagy Sir Basil Liddel Hart írásait, vagy akár a napóleoni és a 
gyarmatosító háborúkban vagy az első világháborúban szolgált tisztek emlékiratait. 

A második világháborút követően új idők köszöntenek be Emile Georges Léonard új
szerű oktatási módszereivel Saint-Cyr-ben (lásd L'Armée et ses problèmes au XVIIIe 

siècle [A hadsereg és problémái a XVIII. században] című művét). Léonard volt az, aki 
elsőként vizsgálta meg a hadsereg és a társadalom kapcsolatainak kérdését: a katonasá
got saját szabályzattal rendelkező s egyúttal a társadalomban teljes helyet betöltő társa
dalmi csoportnak tekintve, tanulmányozta annak történelmét, abból kiindulva, hogy a ka
tonaság végső soron a társadalom meglehetősen hiteles leképeződése és tükörképe. Ezen 
újfajta megközelítés szinte azonnali nyitást jelentett az egyetemi világ felé, és néhány út
törő szellemű kutatónak köszönhetően - nevezetesen Philippe Contamine professzornak 
a középkor, André Corvisier professzornak az újkor, André Martel professzornak a je
lenkor vonatkozásában - a hadtörténet újra megerősítette pozícióit a felsőoktatásban, 
egyfelől mint az államok fejlődésének és az államközi kapcsolatoknak a megértési kul
csa, másfelől mint a társadalmak, a gazdaságok, a technikák, a gondolkozásmódok csep
pet sem elhanyagolható mutatója. Valójában igen átfogó történelemnek számított, amely 
éppúgy folyamodhatott a hagyományos történelem új eszközeihez, mint a politikai vagy 
gazdasági-társdalmi kettős kizárólagosságát levetkezett történelem új kérdésköreihez. 
Kutatócsoportok szerveződtek, elsősorban Párizsban (a Paris IV Egyetemen) és 
Montpellier-ben, hálózatukat kiterjesztve a - szintén igen nyitott - katonai intézmények
re is. A Francia és a Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság, majd a későbbiekben a Szá
razföldi Haderők Történeti Szolgálata megnyitották kapuikat az egyetemi oktatók és 
hallgatóik előtt. E kezdeményezést sohasem kérdőjelezték meg. 

Napjainkban együtt dolgoznak a katonák és az egyetemi kutatók, a Honvédelmi Ta
nulmányi és Történeti Központ azokat szívesen látja együtt a falain belül, csakúgy mint a 
Hadsereg Múzeuma vagy a nagy katonai intézmények. Közös konferenciák szerveződ
nek az egyetemeken vagy katonai intézményeken belül - például, hogy csak a 
legutóbbaikat említsük, a december folyamán Saint-Cyr Coëtquidan-ban a határvonalak 
kérdéseiről a Nantes-i Egyetemmel közösen megrendezett vagy a 2006. februárjában a 
Hadsereg Múzeuma és a Paris IV Sorbonne egyetem Közép-európai Történeti Központja 
együttműködésével megtartott „Hadseregek és hadikultúrák Közép-európában a XV-
XIX. században" című konferencia... A katonai főiskola különféle szervezetei szintúgy 
megnyitják oktatásukat az egyetemi kutatók számára, a Nemzetvédelmi Tanulmányok 
Intézete (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale - IHEDN) a nyitottságnak 
másfajta, de éppoly gyümölcsöző formáját képviseli. Végül talán újabb keletű kezdemé
nyezésként, a külföldi egyetemek irányába történő határozott nyitás gazdagabb lehetősé
get kínál az együttműködésre, a távlati tervek megvalósítására, a termékeny és újító szel
lemű kérdéskörök felvetésére. 
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A hadtörténet immár nem homályba burkolózó szakértők szűk csoportjának tudomá
nya. A maîtrise (hagyományos francia négyéves egyetemi képzés) - mára Master-ré vált 
- szintű egyetemi hallgatók számos munkája, a hadtörténeti tárgyú diplomavédések nagy 
száma bizonyítja e kutatási terület életképességét és horizontjainak változatosságát. 

Hogyan látja a Professzor Úr a francia hadtörténetírás módszertani megújulásának 
folyamatát? Mely területek számítanak a legdinamikusabbnak? 

A kutatási területek és témakörök kibővültek és teljesen megújultak. 
Napjainkra a hadtörténet teljesen nyitottá vált a négy nagy akadémiai korszakra - ókor, 

középkor, újkor, legújabb kor -, mely időhatárokat nem lehet gépiesen alkalmazni a hadse
regek, a fegyverek, illetve a hadseregek és a társadalmak közötti kapcsolatok vonatkozásá
ban. Angolszász történészek jóvoltából nagy horderejű elméleti munkák láttak napvilágot, 
alapvető vitatémákat adva a szakembereknek - köztük V. D. Hanson The Western Way of 
War (A nyugati hadviselés) című műve, Edward Luttwak és La grande stratégie de 
l'Empire romain (A római birodalom nagy stratégiája), John Keegan és tanulmánya 
Azincourt-ról, Waterloo-ról, a Somme-ról, amely alapjaiban újította meg Fuller tanulmá
nyát, Geoffrey Parker The Military Revolution. Military Innovation and the Rise of West. 
1500-1800, (A hadügyi forradalom. A háború és a Nyugat felvirágzása, 1500-1800) című 
munkája -, azonban a francia tudományos kutatók szintén nagyban hozzájárultak e szakte
rület fejlődéséhez. Képtelenség lenne közülük néhányat megemlíteni és a többieket el
hagyni, de legalább Hervé Coutau-Bégarie érdemeit emeljük ki, akinek Traité de Stratégie 
[Stratégiai értekezés] című müve néhány év leforgása alatt klasszikussá vált... 

A hadtörténet tehát elsőként a társadalomtudományok területét vette be, annak két al
kotóelemével együtt: ide értendő egyrészt maga a katonatársadalom, a generálisoktól az 
altisztekig és az egyszerű közkatonákig - egy önálló szabályzattal és keretekkel bíró tár
sadalom, amely azonban a hű tükörképe annak a civil társadalomnak, ahonnan a katonák 
kikerültek -, másrészt a katonák és a civilek közötti kapcsolatok, a katonák fogadtatása 
és a róluk alkotott kép, vagyis mindaz, amit manapság a hadsereg/nemzet-kapcsolatnak 
neveznénk. 

A továbbiakban magának a hadtörténetnek a különböző oldalait csiszolgatták alapo
sabban. Itt szintén két alkotórészt kell kiemelnünk: egyfelől a hadsereg intézményének 
működését (szabályzatok, parancsnokság, pályafutás, toborzás, kaszárnyaélet, ellátás, 
pusztítás és újjáépítés, demográfia és katonai veszteségek, a hadsereg egészségi állapota, 
illetve az orvostudomány és a sebészet fejlődése); másfelől a hadsereg helyét és szerepét 
az általában vett intézményes rendszer, valamint a gazdaság és a társadalom összetevői 
között, sőt, magának a társadalomnak a fejlődésében, különösen kiemelve az újkori had
sereg civilizáló funkcióját a végső soron a társadalmi erőszakot sikerrel kordába szorító 
szabályozott háborúval, illetve a leszerelt katonák számára létrehozott, a segélyezés és a 
nyugdíjak általános politikájának modelljévé váló szociális védelmi intézményekkel, s 
végül magának, az emberi lélek mélyén rejlő humanitást leginkább próbára tévő harcnak 
a tanulmányozásával. 

Ezt követte egy harmadik időszak, és kétségkívül ez az, amely napjainkban a legtöbb 
kutatót foglalkoztatja, anélkül hogy az előzőekben említett kezdeményezéseket elhanya
golnák. Nevezetesen az általánosságban hadművészetnek hívott területről van szó, ami 
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nem más, mint egy politikai döntés, egy stratégiai koncepció, egy harcászati kivitelezés 
és egy logisztikai támogatás kombinációja. Többé-kevésbé a Francia Hadtörténeti Bi
zottság jelenlegi elnöke, Coutau-Bégarie professzor kezdeményezésére az előbbi négy 
terület mindegyikén folytak elmélyült kutatások: az egykor volt „csatatörténeten" végre 
túlléptünk. A katonai gondolkodás vizsgálata az elméleti művek olvasásán keresztül (il
letve azok publikációja által - hála az Economica kiadó kezdeményezésének, melynek a 
hadtörténészek igen sokat köszönhetnek), a stratégia és a harcászat tanulmányozása a 
nagy taktika és a csatavezetés között, a hadjáratok fogalmi és kritikai vizsgálata. És még 
újabban Lucien Bély ösztönzésére, aki az említett négy tényezőt egy ötödikkel is meg
toldotta: a diplomáciatörténet területével, amely teljes mélységében vizsgálja a királyok, 
majd a jelenkori államok politikáját, illetve a diplomáciai miliő különleges szociabili-
tását. E terület utat nyit egy újabb, rendkívül aktuális kutatási kérdéskör, nevezetesen a 
béketörténet felé - amely a körülményeknél fogva az Európa iránti túlzott elragadtatást 
is a maga javára fordítja, mivel az európai integráció a béke egyik útja, amely a jelenkor 
számára egy olyan geostratégiai és geopolitiai gondolkodásra késztet, melyben a „Hábo
rú" koncepciójának helyén immár a „Honvédelem" koncepciója áll. 

Természetesen nem kerülhetjük meg az Ön szerepét sem... Milyen körülmények között 
kezdett el foglalkozni hadtörténeti kutatásokkal? 

Doktori értekezésem témája, a leszerelt katonák a XVIII. századi francia társadalom
ban, beletartozik a hadtörténet megújulásának folyamatába, mióta az - a társadalomtör
ténet révén - ismét létjogosultságot nyert az egyetemeken. Munkám másfelől szerves 
folytatása - ugyanabban a szellemben egy ugyanazon eszközökkel - André Corvisier 
L'Armée française de la fin du règne de Louis XIV au ministère de Choiseul. Le soldat 
(A francia hadsereg XIV. Lajos uralkodásának végétől Choiseul miniszterségéig. A ka
tona) című doktori értekezésének. 

Itt nem eseménytörténetről, csata- vagy hadjárattörténetről, netán nagy tábornokokról 
van szó, hanem azokról a leszerelt katonákról, akikről, miután azok a háborúikat meg
vívták, rendre megfeledkeztek az uralkodók éppúgy, mint a történészek a leírásaikban. 
Pedig az Invalidusok palotájának 1670-es alapításával a magatehetetlen vagy megrok
kant katonákról egy intézmény volt hivatott gondoskodni, amely levéltári feljegyzéseket 
hagyott hátra. Ezek között megtaláljuk a rokkantak lajstromát is, miszerint 1670 és 1789 
között e férfiakról több mint 110 000 személyleírás készült, melyeket széljegyzetekkel 
láttak el, hogy ily módon a rokkantak sorsát az intézménybe kerülésüktől egészen a halá
lukig nyomon követhessék. Ez igen értékes forrásanyagot jelent a történelmi kutatás 
számára, még mielőtt azt a számítógépek „adatbázissá" alakítanák; életszerű, teljes for
rást, mely éppúgy utat nyit az antropológia és az egészségügy története felé, mint egy in
tézmény története és egy hamarosan kiváltságosnak számító állapotnak, a nyugdíjas
létnek, a történelem legelső nyugdíjasainak a története felé. Az őket befogadó épület 
maga is a művészettörténet és a szimbólumtörténet tárgya. Egy szóval inkább társada
lom- és intézménytörténeti, mintsem hadtörténeti munkáról van szó, amely azonban a 
katonákról szól, tehát a hadsereg történetét is érinti. Doktori értekezésemet 1986-ban 
védtem meg. 1988-ban beválasztottak a Nantes-i Egyetem tanári karába (anélkül, hogy a 
közbülső docensi szinten áthaladtam volna). A Kutatóközpont tevékenysége, ahová fel-
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vételt nyertem (Az Atlanti Világ Történelmének Kutatóközpontja, később Nemzetközi és 
Atlanti Történelmi Kutatóközpont néven) inkább a nemzetközi kapcsolatok története, 
mintsem a hadtörténet köré összpontosult. Ám az nyilvánvaló, hogy e két terület igen 
közel áll egymáshoz, s ez különösen így volt az újkorban, amikor a háború a királyok 
közötti kapcsolatok szabályainak része volt. Vagyis én a munkám továbbfolytatásához 
igen kedvező helyzetben találtam magam: a diákok - a szükséges alkalmazkodási idő
szak letöltése után - engem választhattak kutatásvezetőjüknek. Ekkor merült fel a hozzá
férhető levéltárak problémája. 

A Nantes-i Egyetemen milyen tapasztalatokat szerzett a Professzor Úr a hadtörténeti 
kutatások meghonosítása terén ? 

Az irányításom alatt kutató nantes-i diákoknak szinte megkerülhetetlen kötelessége, 
hogy a vincennes-i Honvédelmi Történeti Szolgálatnál folytassanak kutatásokat, s ez ar
ra kényszerítette őket, hogy ne a nagy kéziratszériáknak, hanem egyéb gyűjteményeknek 
adjanak elsőbbséget. Mindazonáltal a nagy kéziratszériák tanulmányozása végső soron 
nélkülözhetetlen. A kutatási tevékenység nyilvánvalóan más módon is elindítható, akár a 
helyi jellegű levéltárakban (például a Loire-Antantique megyei vagy Ille-et-Vilaine me
gyei levéltárakban), vagy a Nantes-ban őrzött iratok között; például a Diplomáciai Le
véltárban, amely a hadtörténet számos aspektusával foglalkozik, de inkább a XIX-XX. 
század vonatkozásában. így volt alkalmam kutatásokat vezetni Nyugat-Franciaországról 
{L'Armée en Bretagne au XVIIIe siècle [A bretagne-i hadsereg a XVIII. században], 
Stéphane Perréon). Azonban a helyi vagy regionális történelem igencsak behatárolt, s 
határait csakis az összehasonlító módszerrel léphetjük át. 

Innen fakad érdeklődésem a nyomtatott források iránt. Bár a könyvek, mint tudjuk, 
teljes egészében a Francia Nemzeti Könyvtárban találhatóak (pontosabban majdnem tel
jes egészében, de a XVIII. század igazán jól képviselteti magát), gyakran ugyanolyan 
könnyen hozzáférhetőek a nagy vidéki könyvtárakban is, vagy még közvetlenebb formá
ban a jelentősebb szövegek újrakiadása révén (e munkában elöljár az Economica kiadó). 
Ennek folytán sikerült magam köré gyűjtenem egy csapat, a hadtörténet iránt érdeklődő 
lelkes diákot, amikor a kutatásaimnak új irányt szabtam: azok szép lassan átcsúsztak a 
hadsereg szociális nézőpontú tanulmányozásától a hadművészet története felé. 

A kiindulópontot a - szerencsére meglepően nagy számban fellelhető - nagy elméleti 
művek olvasása, a kommentárjuk, a tágabb perspektívákhoz - azaz a hadművészet ta
nulmányozásához - való illeszkedésük jelentette: a harcászat és a stratégia (vagyis a 
nagy taktika) vált a kutatásaim első számú célpontjává. Ez magyarázza Szász Móricról 
írott munkámat (1992): mindenekelőtt e személysiég taktikával kapcsolatos (különös
képpen a kisháborúra vonatkozó) eredeti gondolatai vonzottak, csakúgy mint a háború 
módosulása a XVIII. század közepén ennek az eredeti gondolkodásnak a tükrében. Az 
osztrák örökösödési háború, melynek idején a marsall-tábornok pályája a csúcsára ér, a 
legtermékenyebb kutatási terület. Bugeaud életrajza (1997) ugyané logika szerint való: 
mivel tagja volt a 1808-1814 között Spanyolországban háborúzó seregnek, Bugeaud jól 
ismeri a guerillát, s ezen ismereteit sikerrel kamatoztatja, midőn 1840-től kezdődően Al
géria meghódításának feladatával találja magát szemben. Ugyanakkor a hallgatóim szá
mos munkát készítettek teoretikusokról, illetve emlékiratszerzőkről - de Rohan herceg 

— 1002 — 



(Isabelle Tanguy-Richou), Berwick (Roselyne Dutheil de la Rochère), Feuquière (Loïc 
Davigo), Folard (Freddy Biet), Villars (Matthieu Lecoutre), Guillaume Leblond 
(Frédéric Chauviré), d'Espagnac báró (Aude Le Bars), Turpin de Crissé (Damien 
Picherit), de Mesnil-Durand báró (François Coleno), Grandmaison (Sandrine Picaud). 
Egyesek a csatákat választották témául, melyek a hadművészetben betöltött fontos sze
repük miatt kerültek újra látótávolba - Moncontour (Serge Aubin), Szentgotthárd (Paul 
Mesnier). Végül mások a hadjáratokról és magáról a hadművészetről írtak: így a doktori 
értekzését 2004-ben megvédő Sandrine Picaud a kis háborúról; Ludwig Ravaille a XVI. 
századi hadművészetről, e témát továbbfolytatva egy újabb tézis felé, melyet egyrészt a 
magyarországi tizenöt éves háborúnak, másrészt Bretagne-ban a mercceur-i háborúknak 
szentel majd; Frédéric Chauviré, doktori értekezése jelenleg van folyamatban a lovasság 
szerepéről a háborúban. Végül, a vezetésem alatt doktorált más hallgatók újabb területek 
felé irányították a kutatásaimat: ilyen a háború megjelenítése (La guerre dans les 
peintures de Van der Meulen [A háború Van der Meulen festményeiben] Marine Le 
Joncour, Les peintures de guerre sur mer au XVIIIe siècle [A tengeri ütközeteket ábrázo
ló festmények a XVIII. században] Paul Roger), a jog területe (Limitation du droit de 
nuire, par le commandant Carlo [Az ártalom jogának korlátozása Cario parancsnok ál
tal]) vagy a XIX. századi hadtörténet (Jean-François Caraës Castagny tábornokról szóló 
munkája [Le général Castagny], Patrick Nouaille-Degorce Les Volontaires de l'Oues [A 
Nyugat önkéntesei]; Jacques Descamps dolgozata L'édition militaire dans la seconde 
moitié du XIXe [A katonai könyvkiadás a XIX. század második felében]). 

Személyesen is igen nagy hasznomra voltak első hallgatóim munkái, melyek segítet
tek Guerres en Europe (Háborúk Európában) című kézikönyvem megírásában (1994, új
rakiadás 2002-ben), valamint a hadászati történet és az ütközetek története különös jelen
tőségéről folytatott reflexióim elmélyítésében (Fontenoy, 1745 Louis XV, arbitre de 
l'Europe [Fontenoy, 1745. XV. Lajos, Európa kényura - megjelent 1996-ban]), hiszen 
annyira igaz, hogy az ütközet az abban főszerepet játszó katona számáraegy transzcen
dentális és abszolút pillanat. 

Végül Idée d'Europe à l'époque moderne (Az európai eszme az újkorban) című mun
kámmal a diplomáciatörténet horizontjait tártam fel, annak legújabb hajtásával, a béketör
ténettel együtt. Talán még váratlanabb ötlet volt Dumouriez életrajza, aki először a már 
Neerwindent megelőzően keletkezett igen nagy számú írásával hívta fel magára a figyel
memet, de leginkább mégis a Neerwinden utáni munkái izgattak: Dumouriez, a francia for
radalom kortársa és a Franciaország körüli testvér-köztársaságok szervezésére tett kalandos 
próbálkozások szemlélője, egy kevéssé ismert, ám mégis jól meggondolt és érvekkel kellő
en alátámasztott európai tervet dédelget, ami akár Napóleon császár veszélyes ellenlábasá
vá tehette volna őt. A hadművészet ugyanakkor Dumouriez életét is áthatja: Guibert iránti 
barátsága révén, akivel az 1768-1769-es korzikai hadjárat idején kötött ismeretséget, az 
Essai général de Tactique (Altalános taktikai esszé) és a Traité de la Force publique (Érte
kezés a karhatalomról) szerzője gondolatainak kiváltságos tanújává vált - e müvek újraki
adását a közelmúltban végeztem el, és a jemmapes-i csata győztese egy olyan háború leg
első szereplője, amely már nem az Ancien Régime és a királyi hadseregek sajátja. 
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Mindezek ismeretében, végezetül szeretném megkérdezni, hogy Professzor Úrnak mi
lyen távlati kutatási tervei vannak? 

A kutatásaimnak és a vezetésemmel folyó kutatásoknak ezen új orientációja maga is jól 
illeszkedik a hadtörténet fent leírt jelenlegi fejlődési vonalába, amely Franciaországban ta
pasztalható. Ennek kapcsán megjegyezzük, hogy a hadtörténet valamennyi irányzata az 
embert helyezi a vizsgálódásainak középpontjába. A világgal egyidős és valamennyi civili
záció történelmében fellelhető háborúskodás mindig kellő hajtóerővel bír a küzdelemnek 
ama röpke pillanatában, amikor az ember a belső lényét teljes valójában felfedi - társadal
mi eredetét és morális neveltetését, bátorságát és fizikai erejét, az államhoz (vagy az ural
kodóhoz) való viszonyát, az élethez (vagy Istenhez) kötődő kapcsolatát.... 

Ez miért is lenne meglepő? Immár két célkitűzésem van. Egyrészt folytatni szeretném a 
katonai gondolkodásnak szentelt kutatásaimat, a reneszánsz korba visszanyúló kezdeteitől 
fogva, a csatának a tűzfegyverek kifejlesztését követően végbement hatalmas átváltozásá
val, s a háborúnak a modern államok születésével együttjáró roppant metamorfózisával 
együtt; annak egészen a XIX. századi fejlődéséig, mely korszak történetírására túlságosan 
nagy hatással volt a német stratégiai gondolkodás diadala (az ún. Clausewitz-effektus). Ez 
utóbbi árnyékot vet a valódi francia katonai gondolkodás létezésére, például arra, amely 
Rogniat tábornok jóvoltából igen megfontolt kritikákat fogalmaz meg a napóleoni hadjá
ratokról. Rogniat ezek mindegyikében részt vett eredeti fegyverneme, a műszaki hadmér
nökség kötelékében. S megemlíthetjük még az Ardant du Picq és Lewall tábornokok utáni 
katonai elméleti iskolán belül kialakult katonai gondolkodást, olyan kevésbé jelentős teore
tikusokkal, mint Derrécagaix tábornok. Hosszabb távú célkitűzésként el kívánom készíteni 
a hadművészet és a katonai gondolkodás összefoglalását a XVI. századtól az első világhá
borúig terjedő időszakra vonatkozóan, vagy pontosabban Gaston de Foix-tól Joffre-ig. Má
sik tervem pedagógiai színezetű: e kutatások gyümölcsét s egyúttal más kutatók munkájá
nak ereményeit a Nouvelle Histoire militaire de la France moderne (Az újkori 
Franciország új hadtörténete) lapjain szeretném egybegyűjteni, melyhez alkalmasint az ál
talános Hadtörténet története (Histoire de l'histoire militaire) társulhatna... 

A hadtörténet a történelem egyik legfőbb hajtása, amely annak valamennyi oldalához 
kötődik s annak valamennyi módszerét és kérdéskörét a magáénak tekinti. Egyaránt érin
ti a megaláztatást és a diadalt, a borzalmat és a tündöklést. Valamennyi civilizáció törté
nelmének a középpontjában áll, mintha annak egyfajta nélkülözhetetlen mechanizmusa 
lenne. A háború hozzájárult e civilizációk felvirágzásához és hanyatlásához, melyek 
együttesen jelentik az emberi haladást. A hadtörténet végső céljaként egyrészt magának 
az emberi kapcsolatok princípiumát képező háború létezésének a tanulmányozását te
kinthetjük, másrészt elmélyülhetünk a nemzetek és az államok fejlődési esélyeinek vizs
gálatában e rájuk olyannyira jellemző történelmi erőszak formáján kívül. 

Köszönöm a beszélgetést. 

Az interjút Tóth Ferenc készítette. 
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Montecuccoli ; un précurseur de la pensée militaire moderne. (Montecuccoli, a modem 
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cege. Luxembourg palota, nemzetközi konferencia, 2004. február 2-4.) 

Introduction et conclusions. (Bevezető és konklúzió) in: Armées, guerre et Société dans 
l'Art et la Littérature au XVIIe siècle. Nantes, Musée Dobrée, 18-20 mars 2004. 
Colloque international interdisciplinaire organisé par le CRHIA, le TLC et le CIR 17. 
(Hadseregek, háború és társadalom a XVII. századi művészetben és irodalomban. 
Nantes, Dobrée Múzeum, 2004. március 18-20. Nemzetközi interdiszciplináris kon
ferencia a CRHIA, a TLC és a CIR 17 szervezésében) 

— 1010 — 



L'instruction militaire en France aux XVIIe et XVIIIe siècle. (A katonai képzés Francia
országban a XVII. és a XVIII. században) LA FLECHE. (Prytanée National 
Militaire). La Flèche. Quatre siècles d'éducation sous le regard de l'Etat. (LA 
FLECHE. [Prytanée Nemzeti Katonai Iskola]. La Flèche. Oktatás négy évszázadon át 
az állam figyelmétől követve) 

Approche historique de la Guerre asymétrique. (Az aszimmetrikus háború történelmi 
megközelítésben) in: Brigadex. Séminaire des généraux de Brigade de l'Armée 
française, Etat-Major de force 2. Communication, Nantes, 11-13 janvier 2005. 
(Brigadex. A francia hadsereg dandártábornokainak szemináriuma. A 2. haderő ve
zérkara. Előadás, Nantes, 2005. január 11-13.) 

— 1011 — 



JEAN-PIERRE BOIS 

A KATONAI KÉPZÉS FRANCIAORSZÁGBAN 
A XVII. ÉS A XVIII. SZÁZADBAN* 

A katonáskodás igen sajátságos képzést kíván. E mesterség ötvözi magában a fizikai 
és morális képzést, az elméleti és a gyakorlati oktatást, egy adott kultúrát, az értékeket. 
Háborús időkben - minthogy a háború a legjobb katonaiskola - a gyakorlatban, a „tere
pen" tanulható meg. Békeidőben gyakorlatok, intellektuális képzés útján sajátítható el, 
míg a - csakis jól átgondolt oktatással közvetített - általános vagy speciális elméleti is
meretek elsajátításához egy jól szervezett rendszerre van szükség. E szervezetben figye
lembe kell venni a különböző szinteket: a fegyverforgatás, a vívás vagy a lövészet, a ka
tonai kiképzés, a tiszti kiképzés, a magas szintű katonai oktatás más és más elvek szerint 
működnek. 

A XVIII. század folyamán az állam végre a gyakorlatban is foglalkozni kezdett a ka
tonai oktatás kérdésével - egy olyan korban, amikor valamennyi emberi tevékenység 
morális és tudományos vizsgálódások, kíváncsiskodó és racionális próbálkozások tár
gyává vált, és amikor a filozófusok írásai az oktatás témáját általában divatossá tették. 
Nagyjából két nekifutásra. Első ízben közvetlenül a spanyol örökösödési háború után, 
amikor a hadászatról termékeny gondolkodás kezdett kibontakozni; másodszor pedig az 
évszázad közepe táján, amikor a Nagy Frigyes-féle hadviselés okozta megrázkódtatás a 
stratégiai gondolkodás reneszánszát elindította. A katonai iskolák létrehozásának kö
szönhetően az elméleti gondolkodás megújulása tartósnak bizonyult. Egyes iskolák pusz
tán technikai funkcióval bírtak, a hadmérnökség és a tüzérség alakulatainak szolgálatá
ban. Más, általánosabb jellegű intézmények egyben szociális szerepet is betöltöttek, és a 
szegény nemesek katonai pályára készülő gyermekei számára voltak hivatottak ingyenes 
oktatást nyújtani. Mindkét fajta intézmény kizárólag a jövő tisztjeit vette célba. 

Az alakulatokon belüli képzés. Katonák között nevelt gyermekek és kadétok 

A katonák számára az aranyszabályt hosszú időn keresztül a gyakorlatban való tanulás 
jelentette. Az újoncok a regimentjeikben sajátították el a mesterségük alapjait. A katonák a 
tizedesek vagy a tapasztaltabb altisztek kezei alá kerültek, akik megtanították nekik a fegy
verforgatás fortélyait, a lépéseket és az alaki mozdulatokat, majd nem sokkal később a so-
rakozás és a menetoszlop alapvető szabályait. Eközben megszerezték a kellő kitartást és 
tapasztalatot is a különféle hadgyakorlatokon és csataszimulációkban. Ez a XVIII. század
ban bevett gyakorlat nem ritkán igen nagy hadgyakorlatok rendezésére adott alkalmat, em
líthető közülük az 1698-as compiègne-i tábor, az 1727-es saőne-i tábor Chalon és Auxonne 
között vagy az 1778-as vaussieux-i tábor, aminek az volt a célja, hogy segítsen a csatasor 
és a hadoszlop hívei közötti nézetkülönbségek eldöntésében. E táborokat nem kell 
öszetéveszteni azokkal, ahol egy hadjárat előkészítésénél a csapatokat egybegyűjtötték, de 

A La Flèche-ben 2004. április 2-3-án, a főiskola alapításának négyszázadik évfordulóján megrendezett 
konferencia (La Rèche. Oktatás négy évszázadon át az állam figyelmétől követve) előadása. 
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ez utóbbiak is alkalmat nyújtottak az új mozdulati módszerek és új hadieszközök gyakor
latban való kipróbálására. Ilyen volt például az 1683-as bouquenon-i tábor vagy az 1755-
1756-ban Lotaringiában és Champagne-ban szervezett tábor. 

A XVIII. századtól kezdődően nagy gondot fordítottak a katonai képzésre, amely 
azonban továbbra is a csapattestek dolga maradt. Azokban az országokban, ahol a száza
dok létszáma magas volt, lehetőség kínálkozott egyfajta katonai iskola szervezésére. Vi
szont Franciaországban, ahol a századok létszáma alig érte el a negyven-ötven főt, meg 
kellett várni 1762-ben a birtokos kapitányok rendszerének végét, és azzal együtt a csa
patlétszámok növekedését ahhoz, hogy egyes alakulatoknál szóba kerülhessen az oktatás 
kérdése. így egy pótkeret volt hivatott a francia királyi testőrség - vagyontalan katona
családok fiait befogadó - újoncegységeinek kiképzésére. 1772-ben Merlet altábornok ja
vaslatára Fleury de Pawlet de Caumartin lovag Párizsban megalapította a hadiárvák isko
láját, ahol rendfokozattól és anyagi helyzettől függetlenül mintegy 192 gyermek 
tanulhatott anélkül, hogy a katonai pályát kellett volna választania. Az aktív pedagógia 
igazi előfutárának számító Fleury de Pawlet de Caumartin lovag egyike volt a kölcsönös 
oktatás híveinek, s oly kiemelkedő eredményeket ért el e téren, hogy a munkásságát ma
ga XVI. Lajos is élénk figyelemmel kísérte. Ám a király, miközben buzdította ezen in
tézmény tevékenységét, kikezdte annak egyenlőségen alapuló szellemét. Ellenben de 
Liancourt herceg az eredeti modell szerint létrehozta az 1786. augusztus 10-i rendelettel 
létjogosultságot szerzett ún. „a hadsereg gyermekeinek" iskoláját, amely hadirokkant ka
tonák száz gyermekét fogadta. 

Altalánosságban a hadsereggel még kapcsolatban lévő legtöbb katonagyermek a szá
zadoknál mint enfant du corps („a hadtest gyermekei") szolgált, mígnem 1762-ben a 
rendeletekben egy új kifejezés, az enfants de troupe („katonák között nevelt gyerme
kek") tűnt fel, akik az 1766. május 1-jei rendelettel hivatalos státust is szereztek. „Mind
eközben Őfelsége valamennyi francia vagy idegen gyalogsági regimentje parancsnoká
nak engedélyezni méltóztatik, hogy minden regimentbe századonként egy gyermeket 
fogadj ék, kik a hadtesten belül altisztektől avagy katonáktól születtek, s azok ott a többi
ekhez hasonlóan szolgáljanak és legyenek megfizetve, midőn a tizedik életévüket betöl
tötték s reményteljesnek látszanak. [...] Magától értetődik, hogy ezen gyermekek, amint 
tizenhatodik évüket elérik s a kívánalmak szerinti képességekkel bírnak, magukat szer
ződésben a hadtesthez nyolc évre elkötelezzék." 1788-ban egy újabb rendelet egy védő 
klauzulával egészítette ki a fenti alapelveket, arra az esetre, ha a szerződés nem köttetne 
meg. A katonák között nevelkedett ifjak ez esetben száz font átalányösszeget voltak kö
telesek fizetni kártérítésül a rájuk költött pénzekért. Másrészt azokat a csapat számára 
hasznos mesterségek felé irányították, vagy a zászlóalj zenekarához osztották be... 

Ezzel szemben a tisztek képzésének nagyobb figyelmet szenteltek. Pedig arról - aho
gyan a katonák esetében is - hosszú időn keresztül maguk a csapattestek gondoskodtak. 
Az officiers de fortune, vagyis a közkatonákból lett és a saját érdemükből magas rangra 
jutott tisztek lassan araszoltak felfelé a ranglétrán és a tiszti fokozatokra csak a karrierjük 
vége felé jutottak, meglehetősen hiányos elméleti ismeretekkel a hátuk mögött. Ami a 
születésüknél fogva a katonai pályára szánt ifjakat illeti, azok általában elkísérték vala
mely rokonukat a háborúba, nem ritkán igen zsenge korban. Ismeretes például Guibert 
esete, aki 1744-ben született, apja már 1746-ban felvétette az auvergne-i gyalogság ál
lományába, ahol őrnagy, majd 1747-ben alezredes lett. Még igen fiatal korban volt, ami-
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kor apját elkísérte a hétéves háború hadműveleteibe. Az 1770-1790-es évek nagy kato
nai teoretikusává váló Guibert-nek minden iskoláját az apja szavai és a terepen szerzett 
tapasztalatai jelentették... Banális módon egyáltalán nem számított ritkaságnak a XVIII. 
században, hogy a katonai táborokban tizenkét-tizenhárom éves gyermekekkel találkoz
zék az ember, akiket kadétoknak neveztek. Mikor egy kissé idősebbek lettek, önkéntes
ként csatlakoztak a csapattestekhez, várva a királyi okiratot, amely főhadnagyi rangra 
emeli őket. 

Ám a kadétok számára valójában soha nem jött létre szervezett intézmény. Az ilyen 
irányú kezdeményezések sorra kudarcot vallottak. 1674 és 1678 között XIV. Lajos fize
tésben részesített egy bizonyos számú kadétot, akik a királyi testőrségben szolgáltak. 
1682-ben Louvois, átvéve a brandenburgi választófejedelem ötletét, aki kadétszázadokat 
osztott be az idős ezredekhez, kilenc, 400-500 főt számláló kadétszázadot telepített az 
erődökbe, azonban azok az alapítójukat sem élték túl, és 1692-ben végleg megszűntek. A 
hadtesten belüli képzés hívei megintcsak győztek. 1716-1722 között a francia királyi 
testőrség újra fogadott kadétokat a századaiban, majd hat, egyenként száz nemesember
ből álló századot helyeztek el Cambrai, Metz, Strasbourg, Bayonne és Perpignan citadel
lájában, valamint a caen-i várban. A szabályzatuk kimondta, hogy a matematikatanítók 
egyúttal az erődítéstan, a mechanika, a hidraulika és a földrajz oktatásáért is felelősek. 
1733-ban, a háború visszatértével, e századok újból eltűntek. 

Végül a katonai pályára szánt ifjú nemesek összeségében szívesebben lefaragtak va
lamennyit a képzési idejükből, megelégedve az alapfokú ismeretekkel, hogy minél előbb 
katonai rendfokozathoz juthassanak, lehetőség szerint még azt megelőzően, hogy a ren
deletekben megszabott korhatárt elérték volna. Ez különösen a vidéki, kevéssé vagyonos 
nemességre volt igaz. Ami a városi arisztokráciát és műveltebb rétegeket illeti, azok nem 
akartak lemondani azon előnyökről és megbecsülésről, melyeket a latin és görög nyelvet 
és irodalmat tanult ifjak változatlanul élveztek. így aztán a szakiskolák által kínált tech
nikai oktatás csak nagyon megkésve tudott versenyre kelni a jezsuita kollégiumok, az 
oratoriánusok vagy az egyetemek által a klasszikus tanulmányok keretében nyújtott kul
túrával és szellemi képzéssel. Annál is inkább, mivel egy tiszttől elvárható volt, hogy 
egy társaságban illemtudóan viselkedjék és képes legyen irányítani a társalgást... De a 
hadművészet - különösen a műszaki fegyvernemek, a tüzérség és a hadmérnökség terén 
végbement - átalakulásával mégis úgy tűnt, hogy a tisztek igencsak híján vannak az el
méleti ismereteknek. E hiányosságukat hamarosan speciális, elméleti képzést nyújtó had
testekben pótolhatták, ahol a gyakorlati képzést sem hanyagolták el, majd kisvártatva lét
rejött a katonai iskolák intézménye. 

A szakosított képzés: a műszaki fegyvernemek iskolái 

A katonai iskolák intézményének fejlődése több szakaszra osztható. A XVI. század
ban elsőként Olaszországban, majd egész Európában felvirágoztak az akadémiák, me
lyek diákjai a fegyferforgatást, a táncot, a lovaglást, a matematikát sajátíthatták el. A IV. 
Henrik uralkodása alatt Pluvinel irányításában működő akadémia, a XIII. Lajos által 
1629-ben alapított, tiszavirág életű Hadigyakorlatok Akadémiája, a Richelieu saját forrá
saiból, az általa kiválasztott és a saját költségein taníttatott húsz nemesifjú képzésére 
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1636-ban létrehozott, majd alapítójának halálával, 1642-ben bezárt Vieille du Temple 
utcai akadémia vagy a Bernardi-akadémia XIV. Lajos alatt mind hasonló jellegű intéz
mények voltak, melyek a nemességet vonzották. Azonban a XVII. század második felé
ben hanyatlásnak indultak, majd a XVIII. század elején végleg megszűntek - azzal 
egyidöben, hogy az állam a tisztjeinek képzése iránt egyre nagyobb érdeklődést tanúsí
tott. Ez szolgál magyarázatul az iskolák XVIII. századi lendületes fejlődésére, ami a mo
dern hadseregek fejlődésének logikus folytatása volt. Ezzel párhuzamosan a háború tu
dománnyá nőtte ki magát, és mindenképpen módot kellett találni arra, hogy a leendő 
tiszteket elméleti ismeretekkel vértezzék fel. François de La Noue 1587-ben írott 
Discours politique militaire (Katonai politikai beszédjében) már felvetette ennek szük
ségszerűségét. Mazarin egy időben azt fontolgatta, hogy az 1655-ben alapított Quatre -
Nations kollégiumban bevezeti a katonai oktatást. Ezt az intézményt eredetileg 65 ne
mesifjú katonai oktatására szánták, de mivel a párizsi egyetem nem volt hajlandó enge
délyezni a katonai jellegű képzést, azt azon nyomban általános kollégiummá alakították. 
Mindazonáltal a műszaki fegyvernemek képzésének gondolata egyre sürgetőbbé vált. 

Tüzérség 

1679-ben egy tüzérségi iskolát csatoltak az 1686-ban Douai-ba helyezett Királyi Tü
zérséghez, havi harminc livre fizetést biztosítva az ott tanuló kadétoknak. A későbbiek
ben ezt az intézményt Metz-be és Strasbourg-ba tették át, majd végleg bezárta kapuit. 
Surirey de Saint-Rémy-t bízták meg azzal, hogy a tüzérségi kadétok gyakorlatának sza
bályzatát elkészítse. Azonban a tananyagot teljes egészében írásban adták le, majd azt a 
diákok lemásolták. A XVII. század végén Vauban egy olyan királyi mérnökiskola gon
dolatát dédelgette, melynek hallgatóit felvételi vizsga útján toborozzák, ám a vállalko
zásból végül semmi sem lett. 

Az ötlet azért nem ment veszendőbe. A kancellár 1719. április 3-án kelt, a tüzérségi 
nagymesterhez írott levele nyilvánosságra hozta a király szándékát: „Mi sem lehetne 
hasznosabb, mint iskolák fönntartása békeidőben a tisztek számára [...]. Őfelsége úgy 
határozott, hogy a jövő évre halasztja azon iskolák felállítását, mik az ifjú tiszteket hiva
tottak választott hivatásukban megtartani s továbbképezni." 1720-ban La Fère-ben végre 
tényleg létrejött egy tüzérségi szakiskola, azonban nem sokkal azután - 1722-ben - még
is inkább az egyes zászlóaljakhoz kihelyezett iskolák formája mellett döntöttek. így új 
iskolák nyíltak Metz-ben, Strasbourg-ban, Grenoble-ban (ezt 1776-ban Valence-be he
lyezték át), Perpignan-ban (1729-től Besançon-ban működött). Ezeket követte az 1755-
ben Auxonne-ban és 1762-ben Toul-ban alapított intézmény (utóbbit 1767-ben a douai-i 
iskola váltotta fel). Végül 1791-ben, amikor a gyarmatokon szolgáló királyi tüzérségi 
hadtest átalakult 8. tüzérségi ezreddé, a rennes-i iskola is megkezdte működését. Viszont 
a nyolc ezrediskolát nem sokkal később megszüntették. 

Az 1759-ben Bapaume-ba, majd 1779-ben Metz-be áthelyezett la fère-i iskola a fel
vételt vizsgához kötötte. A felvételizőket egyetlen vizsgabiztos, a Tudományos Akadé
mia tagja kérdezte ki egy általa írott vaskos tankönyv tartalmából. A tanulmányi idő 
rendkívül változó volt, egyrész azért, mert éves vizsga nem létezett, másrészt azért, mert 
az oktatást - elsősorban a matematikáét - a kor legkiemelkedőbb tudósai nyújtották, s az 
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addig tartott, ameddig a mester jónak látta: négy hónaptól akár hat évig. A leendő tüzé
rek inkább a tisztek óráit kedvelték, akiknek nagyobb gondjuk volt a gyakorlati alkalma
zásra, mint az elméletre. A la fère-i iskola különösen híressé vált éppen egyik matemati
ka professzora, Bemard Forest de Bélidor - Vallières ellenlábasa és Gribeauval elődje -
áldásos tevékenysége révén... A katonai mesterségre való képzést jól példázza maga az 
1693 és 1697 között született Bélidor is, úgy a saját tanulmányai, mint a tanítása által: 
már igen fiatalon a hadiépítészet klasszikusait (Jean Errard, Antoine Pagan, Antoine de 
Ville és természetesen Vauban írásait), illetve François Blondel 1683-ban megjelent 
Cours de Mathématiques (Matematika kézikönyv) című művét olvasta; emellett később 
kevésbé ismert szerzők müveit is forgatta, például Antoine François Frézier 1736-os ki
adású Théorie et pratique de la coupe des pierres et des bois, ou traité de stéréotomie 
(Kövek és fák metszésének elmélete és gyakorlata, avagy értekezés a sztereotomiáról) 
című munkáját, vagy a David de Clari de Perdiguier által 1738-ban kiadott Mémoire sur 
l'attaque et la défense des places (Értekezés az erődök támadásáról és védelméről) című 
könyvet; végül szívesen elmélyült kortársai, Jean-Florent de Vallières vagy a Diderot-
féle Enciklopédia szinte valamennyi katonai tárgyú cikkének szerzője, Guillaume 
Leblond munkáiban is. Bélidor ugyanakkor személyes háborús tapasztalukkal is rendel
kezett: mestere, egy bizonyos Jean-Baptiste Cayot de Blanzy, a montreuil-i erőd főmér
nöke, magával vitte a tizenöt vagy tizennyolc éves fiatalembert, hogy a denain-i csatát 
követő napokban jelen lehessen Le Quesnoy és Bouchain bevételénél. E két erőd nem 
sokkal azelőtt esett el, és akkor visszavették őket a császáriaktól. 1718-ban, amikor még 
erősen habozott Isten szolgálata és a matematika között, részt vett a párizsi meridián mé
rési munkálataiban Jacques Cassini és a matematikus La Hire társaságában. Ezek aztán 
végleg lebeszélték Bélidort az egyházi pályáról, és bemutatták Claude Le Blanc hadügyi 
államtitkárnak, aki a régens figyelmébe ajánlotta őt. Nem sokkal később Bélidor egy ex
pedícióra kísérte el Baligand és Charbize mérnököket. Ennek célja az volt, hogy felmér
je, mily módon lehetne a lápokat kiszárítani, hogy Laon és Manicamp között egy csator
nát építhessenek. 

1720-ban Bélidort a la fère-i tüzérségi iskola matematika tanárává nevezték ki, mely 
intézmény éppen akkor nyitotta meg kapuit, miután a február 20-i rendelettel kimondták, 
hogy valamennyi hadtestet tüzérségi iskolával kell ellátni. 1722-ben a Tudományos 
Akadémia kültagja lett. E két tisztségében számos művet publikált a katonai oktatás tár
gyában. Ilyen a Sommaire d'un cours d'architecture militaire civile (A civil hidraulikai 
hadiépítészet kivonatos tankönyve), melyben összefoglalta mindazt, amit egy mérnöknek 
tudnia kell a szabályos és a szabálytalan erődépítéssel, a hadiépületek tervezésével, a 
hidraulikával, az aknák és ellenaknákkal, az erődök támadása és védelmével kapcsolban. 
1729-ben napvilágot látott a La Science des Ingénieurs (A mérnökök tudománya), amely 
nem más, mint a tökéletes erődépítő kézikönyve. Ezzel egyidejűleg elméleti és gyakorla
ti órákat tartott, és éppen ezekhez írta meg 1731-ben azt a müvét, amely híressé tette: Le 
Bombardier français (A francia tüzér). Eletének főműve, a L'Architecture hydraulique 
(Hidraulikai építészet) négy kötetben jelent meg, lényegében a la fère-i iskolából való 
távozását követően, 1737 és 1753 között. Csakúgy mint kollégái - egy rajztanító, majd 
később egy tüzérmester -, Bélidor egyaránt tartott elméleti és gyakorlati órákat, melyek 
hetente két, egyenként három napos tanítási blokkra tagolódtak. A XVIII. század elején 
az elméleti órák heti három napban, délelőtt 8 és 11 óra között kerültek sorra; ezeken 
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számtani, algebrai és geometriai tanulmányokat diktáltak. Emellett azonban a többi tu
dományágat, a kémiát, a hidraulikát, a fizikát, sőt néhány fémipari és ásványtani fogal
mat - vagyis az erődök védelmét és támadását illetően fontos alapismereteket - is oktat
ták. A matematika fontossága általában véve a ballisztikának volt tulajdonítható, hiszen 
egy tüzérnek tökéletesen kellett értenie a szögszámításhoz a bombái elhelyezéséhez; a 
geometria a lövegállások helyének kiszámításában segített. Ezek az elméleti foglalkozá
sok az iskola illetékessége alá tartozó ezred tisztjeinek szóltak, az elsőkapitánytól a ka
détokig; viszont a gyakorlati iskola a közkatonák számára is nyitva állt és annak műkö
désére jelentős összegeket fordítottak. Heti három alkalommal az iskola tanulói 
gyakorlati képzésben részesültek. Hogy a diákokat a küzdelemre még jobban felkészít
sék, La Fère-ben még egy sokszögű (falakkal, bástyákkal, háromszögű kiugró sáncokkal, 
árkokkal ellátott) erődrendszert is kialakítottak - innen ered a „poligon hadgyakorlat" 
elnevezés. Az átfogó programból adódóan minden növendék következetes munkára volt 
fogva: a tananyag kiterjedt a tudományos, a műszaki és a katonai kiképzésre egyaránt, és 
havonta osztályzatokat és értékelést küldtek az udvar számára az egyes tanulók teljesít
ményéről. Utóbbiaknak az iskolaparancsnok és a felettes tisztek jelenlétében kellett szá
mot adniuk tudásukról, és e vizsga eredményét egyenesen a miniszternek továbbították. 
A sikeres jelölteket alhadnagyokká nevezték ki. 

Kezdjük megismerni a tüzérségi iskolák könyvtárainak anyagát is - legalábbis a szá
zad végére vonatkozóan - az 1788-ban kelt hat leltárkimutatásnak köszönhetően. Douai 
ekkor 140 műből 720 kötettel, La Fère 41 műből 120 kötettel rendelkezett, ami meglehe
tősen szegényes készlet. Huszonkét címet számlált a tüzérségi tárgyú gyűjtemény, a kü
lönböző iskolákban szétosztva. A két legelterjedtebb ilyen témájú könyv Dulacq műve, a 
Théorie nouvelle sur le mécanisme de l'artillerie (A tüzérség mechanizmusának új elmé
lete), illetve a Surirey de Saint-Rémy tollából való Mémoires d'artillerie (Tüzérségi ér
tekezés) volt. Kissé elavult jellege ellenére mindkét mű négy iskola könyvespolcain volt 
megtalálható, míg Benjamin Robins Nouveaux principes d'artillerie (Új tüzérségi elvek) 
című munkája öt intézmény gyűjteményét gazdagította. Furcsa módon a leghasznosabb 
és a tisztek által leginkább olvasott szakkönyveknek nem ezek számítottak. A XVIII. 
század legjelentősebb művei közé inkább az 1690-ben kiadott és a tüzérség katonai szel
lemmel való átitatásának 1684-1694 között végbemenő folyamatát megkoronázó 
L'Instruction pour les gens de guerre, où l'ont traite de l'artillerie, des proportions, des 
renforts, des portées, des affûts, et généralement tout ce qui concerne les armes à feu 
(Útmutatás a katonáknak, miben szó esik tüzérségről, arányokról, erősítésről, lőtávolság
ról, lövegtalpról, s általában mindenről, mi a lőfegyvereket illeti) című munkát, 
Guillaume Leblond 1742-ben megjelent elmaradhatatlan Eléments de la guerre des 
sièges, ou traité de l'artillerie, de l'attaque et de la défense des places, à l'usage des 
jeunes militaires (Az ostromháború elemei, avagy ifjú katonáknak szóló értekezés a tü
zérségről, a várak támadásáról s védelméről) című kötetét, valamint Tronson du Coudray 
L'Artillerie nouvelle ou examen des changements faits dans l'artillerie française depuis 
(Az új tüzérség, avagy a francia tüzérségben 1765 óta végbement változások vizsgálata) 
című, Gribeauval valamennyi reformját számbavevő könyvét sorolhatnánk. A tüzérségi 
iskolák könyvtáraiban több matematikai, mint tüzérségi tárgyú kötet volt megtalálható, 
így - Bélidor tankönyveit nem említve - Deidier apát 1745-ban kiadott Eléments 
généraux des principales parties des mathématiques nécessaires à l'artillerie et au génie 
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(A matematika fő részeinek általános elemei, amik a tüzérséghez és a hadmérnökséghez 
szükségeltetnek) című műve, az akadémikus Camus tankönyve, illetve Bezout 1770-es 
kiadású Cours de mathématiques (Matematika tankönyv); emellett néhány fizika-, bal
lisztika-, kémiakönyv, egypár fémipari tárgyú írás és rajzkönyv bizonyítja, hogy a hang
súlyt csakugyan egyedül a hasznossági szempontokra helyezték. A csekély számú törté
nelemkönyv ostromokat és csatákat mutatott be, illetve elvétve néhány útleírás is 
fellelhető volt a könyvtárak polcain. A felvilágosodás nem igazán ragyogott be a tüzér
ségi iskolák ablakain. 

Hadmérnökség 

A tüzérséghez hasonlóan, a műszaki hadtest alapvető problémájának is - az alakulat 
toborzása után - természetesen a kiképzés számított. Mivel az erődépítés fejlődése szo
rosan összekapcsolódott a tüzérség fejlődésével, nem meglepő, hogy a matematika és a 
geometria az előbbi esetében is kitüntetett helyet kapott. Ez tehát tudományos képzést 
tett szükségessé, másfelől pedig az állam támogatását feltételezte. Ez az állami szerep
vállalás a XIV. Lajos által létrehozni szándékozott királyi hadsereg felállításának befeje
ző aspektusai közé tartozott. 1691 -ben megkezdte működését a Le Pelletier de Souzy fő
igazgató és Vauban erődítéstani főmegbízott irányításával szervezett, a szárazföldi és 
tengeri erődök megerősítését oktató részleg. Vauban mindenáron szerette volna elérni, 
hogy szervezzenek vizsgát, és a sikeres vizsgázók számára bocsássanak ki mérnöki 
szakoklevelet. 1697-ben ezt a kezdeményezését sikerre is vitte. Azt megelőzően a leendő 
mérnököktől semmiféle különleges felkészülést nem követeltek meg. Azok származása 
rendkívül vegyes volt: gyalogsági tisztek, építőmérnökök, kőművesek, mérnökök fiai. 
Ismereteiket az olvasmányaik vagy személyes tapasztalataik révén, illetve valamely pro
fesszortól vett különórák útján szerezték. A Vauban-féle vizsga, amellett, hogy megkö
vetelte a növendékektől egy minimális tudásanyag elsajátítását, lehetőséget adott a szi
gorúan az egyéni érdemek és képességek alapján történő válogatásra is. Azonban a 
képzés meglehetősen egyenlőtlen volt. 

1743-ig kellett várni ahhoz, hogy a helyzet d'Argenson színrelépésével javuljon, két
ségkívül a tüzérségi ezrediskolák modelljének köszönhetően, ugyanazokkal a jellemzők
kel: az iskolák a már katonai pályára lépett ifjakat fogadták, nem pedig gyermekeket. 
D'Argenson jelentős adminisztrációt épített ki, és átvette Vauban ötletét, miszerint egy 
felvételi vizsga és egy záróvizsga fogta közre a terepen végzett gyakorlatot. A „kis iskolák" 
alapítását szorgalmazta. Végül de Chastillon lovag szervezte meg a hírneves mézieres-i 
hadmérnöki iskolát; ő maga e hely főmérnöke volt. Ez az intézmény a tervek szerint csak 
egy lett volna a sok közül, azonban 1749-es alapításakor mégis az egyedüli volt. 

A program meglehetősen zsúfolt volt: számtan, geometria, mechanika, hidraulika, fi
zika, kémia, botanika, rajz, utászát, sztereotomia, a legújabb gépek tanulmányozása. 
Emellett nemsokára felkészítő iskolák is megkezdték a működésüket. A hangsúlyt a tu
dományokra helyezték (az elméleti és a gyakorlati képzés három naponként váltakozott, 
csakúgy mint a tüzérségi iskolákban), de a katonai kiképzést sem hanyagolták el (aknák, 
térképolvasás, erődök támadása és védelme). A mérnöktanulókat tehát tökéletesen felké
szítették erődépítő és korszerűsítő missziójukra, valamint az ostromháborúban rájuk váró 
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szerepre. A képzést nyújtó tanárok kinevezéssel rendelkeztek, vagy a kinevezésük fo
lyamatban volt, mint például az 1753-1793 között az intézményben tanító Charles 
Bossut apát vagy a később ott tevékenykedő Gaspard Monge. Ez az iskola 1794-ben be
zárta kapuit, és a könyvtári gyűjteményének egy részét átszállították a Központi Köz
munkaügyi Iskolába, amely 1794-től Politechnikai Iskola néven működött tovább. 

Az általános képzés. A Királyi Katonai Iskola és viszontagságai 

Az egyéb fegyvernemek, a gyalogság és a lovasság tisztjeinek képzését csupán a 
XVIII. század közepe táján kezdték komolyan fontolgatni, dacára annak, hogy Louvois-
nak 1692-ben, illetve Le Blanc-nak 1726-ban már szándékában állt az alapfokú képzés 
beindítása e hadtestek kadét-nemesi ezredeiben. Az ezekben szolgáló ifjakat a katonai 
fegyelemhez is hozzá kívánták szoktatni - e próbálkozás azonban teljes kudarccal vég
ződött. A csoportokba osztott ifjak olyan duhaj viselkedést tanúsítottak, hogy jobbnak 
látták őket egymástól különválasztani és egy csapattestbe irányítani, ahol a kiképzést kö
vetően majd szolgálni is fognak. 

1750-ig kellett várni, hogy XV. Lajos leporoljon egy régi tervet, melyet annak idején 
Antoine Paris javasolt a régensnek. E bankár már 1725-ben egy „akadémiai kollégium" 
létesítését szorgalmazta Párizsban, a billancourt-i síkságon. Fivére, Joseph Pâris-
Duverney, a Rendkívüli Háborús Illetékek számellenőre, Pompadour márkinő támogatá
sával újjáélesztette e tervet, és ahhoz sikerült a király érdeklődését is megnyernie. Egy új 
iskola felállítása Párizsban éppenséggel nem számított sima ügynek, de ezúttal arról volt 
szó, hogy a hadsereget elindítsák a felvilágosodás útján. Paris de Meyzieux, Pâris-
Duverney unokaöccse, a Diderot-Enciklopédia Ecole Militaire (Katonai iskola) címsza
vának szerzője, már 1755-ben nagyon világosan értésre adta ezt a szándékot: „Mivel a 
katonai állapot egy állandósult állapot, s a hadművészet fölöttébb megújult, különösképp 
annak két legfontosabb részét, a hadmérnökséget és a tüzérséget illetően, az egyre bo
nyolultabbá váló hadmüveleteket immáron olyan szilárd elméletnek kell megvilágosíta
nia, mi bármi gyakorlathoz alapul szolgálhat." A nagyszabású tervet 1750 januárjában az 
anonim, de Pâris-Duverney-nek tulajdonított Mémoire sur l'utilité d'un collège acadé
mique pour la jeune noblesse de France (Értekezés egy akadémiai kollégium hasznossá
gáról az ifjú francia nemesség számára) című írás szövegezte meg. 

Csakugyan egy pedagógiai programmal ellátott iskoláról volt szó, melynek elsődleges 
céljául azt tűzték ki, hogy a növendékeket az 1750 februárjában az Invalidusok 
eszplanádján - az azév novemberében elhunyt - Szász Móric marsall felügyelete alatt 
végrehajtott hadgyakorlatok során a porosz hadviselés új diszciplináiba bevezessék. Is
meretes, hogy Nagy Frigyes háborús győzelmei igen nagy hatást gyakoroltak Európára. 
Azonban nem szabad elhanyagolnunk azt a tényt sem, hogy a XVIII. század közepén 
rendkívül felélénkült a hadművészetről szóló elméleti munkák iránti érdeklődés, köszön
hetően de Folard lovag merész írásainak, illetve bizonyos kevésbé olvasott műveknek, 
mint de Santa-Cruz márki Réflexions militaires (Katonai emlélkedései) vagy Szász Mó
ric csupán 1756-ban napvilágot látott Rêveries (Álmodozásai) című munkájának. Egyes 
kevéssé újító szellemű munkák szintén növelték az érdeklődést, így Puységur 1748-ban 
megjelent vaskos tanulmánya, a L'Art de la guerre par principes et par règles (A háború 
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művészete elvekben és szabályokban). Egyszersmind azt az általános képzést is biztosí
tani kívánták ily módon, amelyre számos tisztnek égetően nagy szüksége lett volna. A 
Joseph Pâris-Duverney által kidolgozott első program be kívánta vezetni a holt és élő 
nyelvek oktatását, és a tananyag részévé szándékozott tenni a vallás- és erkölcstant, a 
közjogot, a történelmet, a matematikát - amely még mindig szorosan kapcsolódott az 
erődítéstanhoz, a mechanikához, a hidraulikához és a földrajzhoz - , a harcászatot, a tü
zérséget és végül a belső kormányzat politikáját és rendtartását. 

1750 áprilisában egy második memorandum fogalmazódott meg, amely kettős - szo
ciális és politikai - törekvéssel egészítette ki a tervet: eszerint az iskolát a szegény ne
messég gyermekei számára kellett fenntartani, illetve a nemességet és a katonaságot a 
nemzet védelmezőivé kellett tenni. Az 1751. január 13-án kelt ediktum ténylegesen 500 
főben rögzítette az új Királyi Katonai Iskola tanulóinak létszámát, és meghatározta a fel
vételi feltételeket is. A jelentkezőket nyolc, gazdasági és szociális kritériumok alapján 
felállított osztályba sorolták be. Az iskola szabályai szerint a felvételnél elsőbbséget kel
lett biztosítani azoknak a gyermekeknek, akiknek apját szolgálat közben megölték, vagy 
a sebesülései folytán veszítette életét; másodsorban azok a jelentkezők élveztek előjogot, 
akiknek apja több mint harminc év szolgálati idővel rendelkezett; végül mindazok, akik
nek az ellátását az anyja biztosította, vagy az ősei katonaként szolgáltak, illetve egészen 
egyszerűen szegények voltak - feltéve, hogy atyai ágon való nemesi származásukat négy 
nemzedékre visszamenőleg bizonyítani tudták. A felvételt nyert növendékeknek minde
nekelőtt hozzá kellett edződniük a katonai fegyelemhez és a testgyakorlatokhoz. Majd 
alá kellett vetniük magukat a királyi kollégiumok kormányzója és főfelügyelője, illetve 
egy tanulmányi vezető parancsainak. Végül a Sorbonne teológusainak spirituális vezeté
se alá kerültek. 1750 áprilisában a teológiát és a magisztratúrát törölték a tanítási prog
ramból, a hangsúlyt sokkal inkább a katonai képzésre fektetve. Nyilvánvalóan az arisz
tokrácia soraiból kikerült elit képzéséről volt szó, melyet ezáltal képessé tettek arra, hogy 
a királyt segítsék annak országirányító tevékenységében és hadseregeinek megfelelő pa-
rancsnoklásában. 

Az oktatási órák mintegy tizennégy területre terjedtek ki, és sokkal nagyobb nyitott
ságról tanúskodtak, mint a speciális iskolák: matematika, latin nyelv, olasz nyelv, német 
nyelv, történelem, erődítéstan, hadművészet, rajz, írás, lovaglás, lovas egyensúlygyakor
latok, vívás és testgyakorlás, valamint tüzérség - melyet aztán sietve kivettek a képzés
ből és egy másik kerethez utaltak át. A lovaglást Jacques-Amable d'Auvergne lovag ta
nította, akit 21 éves korában kineveztek a lovarda főistállómesterének; e tisztséget 
egészen 1788-ig látta el, és ez jelentette a fő tevékenységét. Minden reggel négy órányi 
lovaglás szerepelt a programban, az iskola istállóinak állományát képező mintegy hatvan 
ló bevonásával, illetve számos magántulajdonban lévő állattal, melyeknek az iskola bér
tartást biztosított. 

Már az alapítás évében nyolcvan tanulót vettek fel és helyeztek el ideiglenesen a 
vincennes-i kastélyban, míg a már megkezdett hatalmas építkezés be nem fejeződik. Az 
1756-os felavatáskor a tanulók létszáma már megközelítette a 250 főt, és egészen 1776-
ig ezen a szinten maradt. Az intézményben különösen szigorú fegyelem uralkodott, zá
poroztak a büntetések az illetlen és lázongó diákokra, a lustákra és a mihasznákra. Eze
ket az eredendően erényesnek tartott szegény gyermekeket távol tartották a világ er
kölcsromboló befolyásától; egy pusztán kizárólag oktató jellegű kiképzés alanyai voltak, 
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akiknek sohasem adatott meg, hogy a társadalommal érintkezve a kritikai szellemüket 
kibontakoztassák; a felvilágosodás gondolkodói teljes joggal bírálták is e rendszert. Az 
ifjú diákok 8-11 éves korukban kerülhettek be az iskolába; árvák esetében a felvétel fel
ső korhatárát méltányosságból 13 évben határozták meg. A növendékek 18 éves korukig 
maradtak az intézmény falai között. A felvételkor elvileg már ismerniük kellett az írás
olvasás tudományát, ami azonban nem mindig volt így, és a gyermekek e képességeket 
tekintve igen eltérő szinten álltak. 1764-ben sikerült ezt a nehézséget kiküszöbölni: ne
vezetesen a la fleche-i hajdani jezsuita kollégium falai között egy előkészítő iskola kezd
te meg működését, s e kezdeményezés egyúttal a párizsi intézmény sikerének is a tanú
bizonysága volt. A la flèche-i iskolát már 1763-ban kis híján a lovassági képzés 
szolgálatába állították, amikor a karabélyos ezredé lett az az iskola, ahová a lovassági 
tiszteknek a kiképzésük befejezéséhez járniuk kellett. Végeredményben a karabélyos is
kolát Saumur-ben, egy erre a célra emelt kaszárnyában helyezték el. 

A Katonai Iskola e struktúráját egészen 1776-ig megőrizte. Látszólag tagadhatatlan 
tekintélynek örvendett, egyrészt magának az épületnek, Jacques Ange Gabriel építész
mester alkotásának köszönhetően, aki pedig kénytelen volt sietve felhagyni az eredeti 
ambícióival, lemondva arról, hogy az Invalidusokhoz hasonlatos templomot építsen; 
másrészt az intézmény a király jelenlétében megtartott káprázatos katonai szemléknek 
köszönhette hírnevét. A Katonai Iskola új épületének 1760. augusztus 12-i megnyitására 
rendezett katonai parádé pompás képek közreadására adott alkalmat. „XV. Lajos kirá
lyunk végighordozza tekintetét e szűkölködő nemesi családokon, mik az elődjei uralko
dása alatt vitathatatlan jogokat vívtak ki az elismerésre. Lajos kiragadja őket a balsor
sukból, az atyjukká lesz. Ötszáz nemesifjú nevelkedhet a gyámsága alatt, a figyelmétől 
követve. Nemesi nevelésben részesülnek s a sorsuk is nyomon lesz követve. Lajos im
máron visszavezeti őket a nékik járó helyre, Uralkodónknak eme francia nemesség iránt 
tanúsított embersége és igen gyengéd szeretete arra késztette s szánta el őt, hogy náluk 
1760. augusztus 12-én látogatást tegyen" («Louis le Bien Aimé porte ses regards sur 
ces familles nobles et indigentes, qui sous ses prédécesseurs avaient acquis des droits 
incontestables à la reconnaissance. Louis les arrache à leur calamité, il en devient le 
père. Cinq cents gentilshommes sont élevés par ses soins, et sous ses yeux. Une noble 
éducation leur est donnée, on suit même leur fortune. Louis les remet dans leur place, 
l'Humanité et la plus tendre affection de notre Monarque pour cette noblesse française 
l'excita et l'engagea à les visiter le 12 août 1760 ») - mondta az egyikük kísérő szövege. 
1768 és 1771 között az iskolát egymásután felkereste Artois grófja, Dánia királya, vala
mint a svéd trónörökös, akit franciaországi utazása idején ért a saját trónralépésének híre. 

Pedig a kritikáknak nem voltak híján, és azok mellesleg elég közhelyesnek tűntek. Az 
oktatásról rendre azt állították, hogy nem kellően átgondolt, abban túlságosan dominál az 
elvont matematika; avagy morális szónoklatokat zengtek az irodalomtanárokról, kiktől a 
felvilágosodás évszázada inkább a kritikai szellem fejlesztését várta volna. Az intéz
ménynek felrótták, hogy indokolatlanul szigorú a fegyelem, s csapnivaló az étel... Végül 
a számlájára írták, hogy túl költséges, illetve hogy békeidőben az onnan kikerülő fiatal 
tisztek gyorsan elfelejtik az ott tanultakat. Egy állandó jellegű képzés nem lenne üdvö-
sebb? Végül Saint-Germain grófja, az iskolát túlságosan költekezőnek és haszontalannak 
ítélve, azt megszüntette és a helyébe feállította a királyi katonai iskolák decentralizált 
rendszerét, mely intézményeknek katonatiszteket és magas szintű civil hivatalnokokat 
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kellett a király részére biztosítaniuk. Tizenkét, összesen hatszáz növendék befogadására 
alkalmas királyi katonai iskola jött így létre. A valóságban azok a múltban a különféle 
egyházi rendek - Pontlevoy-ben, Rebais-ben, Sorèze-ben és Tiron-ban a bencések, 
Beaumont-en-Auge-ban és Auxerre-ben a mauristák, Effiat-ban, Tournon-ban és 
Vendôme-ban az oratoriánusok, La Flèche-ben a doktrinerek, Pont-à-Mousson-ban a 
Szent Megváltó szerzetesei és Brienne-ben a ferences szerzetesek - fennhatósága alatt 
már bizonyított kollégiumok utódai voltak. Ezekbe az iskolákba a növendékek 8-9 éves 
korukban kerültek be, és a tanulmányaik hat éven át tartottak; a köznépi származású 
gyermekek számára szintén nyitva álltak. Nem minden diák került azokból a katonai pá
lyára, holott a katonai képzésnek mindenütt fölöttébb nagy becsülete volt, ideértve az 
erődök támadását és védelmét, a csapatmozgásokat, a tüzérségi és topográfiai fogalmak 
ismeretét, a fegyerforgatást. Azonban mindezek mellett a vallás, a francia, a latin, a né
met - ami az olasz nyelv helyébe lépett - , a történelem, a földrajz, a matematika, a rajz, 
az erkölcstan, a logika is a tananyag része volt. Mindazonáltal az egyes kollégiumok vi
szonylagos szabadságot élveztek a tantárgyak és a tanítási módszerek kiválasztásánál. 
Az oratoriánusok a matematikát részesítették előnyben, a mauristák nagy fontosságot 
szenteltek a történelem és az új eszmék tanításának. Az országos felvételi versenyben 
bejutott legkiválóbbb diákok a nemesi kadétok hadtesteibe kerültek, a párizsi Királyi Ka
tonai Iskola falai (Ecole Royale Militaire) közé, melyet az 1777. július 17-i rendelet új 
formában, Háborús Főiskolaként (Ecole Supérieure de Guerre) élesztett újjá. A tizenkét 
kollégium legjobb tanulói itt végezhették tanulmányaik befejező részét; a többi kollégis
tát kadét-nemesként besorozták a csapatokhoz. Azok kivételével, akik a műszaki fegy
vernemekhez készültek, az új Háborús Főiskola ifjú hallgatói - csakúgy mint egyes de
centralizált kollégiumok diáksága - immár több időt szenteltek az irodalomnak, a 
történelemnek vagy a jognak, mint a reáltudományoknak. Saint-Germain grófjának 
1776-os, illetve Montbarey hercegének 1777-es reformja végeredményben elégedettsé
get váltott ki. 

A Háborús Főiskola - bár kissé idejétmúlt formában - a tehetségalapú kiválasztáson 
alapuló egyfajta magasiskola volt, és bizonyos értelemben a műszaki fegyvernemek la 
fere-i és mézieres-i iskolái ellenlábasának számított. Utóbbiakba versenyvizsga útján le
hetett felvételt nyerni. Az ide jelentkező fiatalok a fővárosi magániskolákban készültek 
fel e próbatételre, ahol Bossut apát matematikaleckéit és Bélidor tételeit - különöskép
pen a La Fère-ben előadott és 1725-ben megjelentetett, a XVIIII. századi tankönyviroda
lom egyik „bestsellerének" számító Nouveau cours de Mathématiques (Új matematika 
tankönyv) tanait - szívták magukba... Más müvek is segítették ezidőtájt a katonai okta
tást, úgy a tanárok, mint a növendékek számára. 1777-1778-ban néhány hónap leforgása 
alatt jelent meg a Cours d'étude à l'usage des élèves de l'école royale militaire (Tanfo
lyam a Királyi Katonai Iskola tanulói számára) huszonkilenc kötete, amely valamennyi 
fontos tantárgyat felölelte; Louis Félix Guynement de Kéralio, aki hosszú időn keresztül 
irányította a kadét-nemesek hadgyakorlatait a Marsmezőn, az 1784-től megjelenő 
Panckoucke-féle Enciklopédia hadművészetnek szentelt köteteinek megírásában is köz
reműködött. .. 
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A katonai oktatásnak ezt a rendszerét 1788-ban megcsonkították: a katonai iskolát 
másodszor is megszüntették az államháztartási takarékosság szükségére való hivatkozás
sal. Vajon sikerült-e annak a célkitűzéseit maradéktalanul teljesítenie? Nem szabad elfe
lejtenünk, hogy ezen intézmények falai közül került ki az 1792-es hadsereg elsőtisztjei
nek többsége, valamint a Direktórium, a Konzulátus és a Császárság alatt a legmagasabb 
rendfokozattal bíró tisztek jó része - sőt, maga a Császár is. Az ifjú Bonaparte a brienne-
i iskola növendéke volt, mielőtt a párizsi királyi katonai iskolához került, majd szerény 
tüzérségi tisztként megkezdte pályafutását, melynek a Forradalom eseményei aztán vá
ratlan fordulatot adtak... 

És váratlan volt az a sokkszerű fejlődés is, ami magában a hadművészetben volt ta
pasztalható a Forradalom idején. A taktikai szabályok, mozdulatok, alakzatváltoztatások 
mechanikus végrehajtásán alapuló koncepció nyilvánvalóan megfelelt a porosz gyalog
ság számára, azonban igen élénk ellenállást váltott ki a nemzeti szellem védelmezői ré
széről. Ők néhány évvel később tanúi lehettek, hogyan vallott csődöt e felfogás a Valmy-
dombság lankáin, ahol a porosz királyi katonák megtorpantak, majd a Jemmapes magas
latain intézett támadásoknál, miket a képzetlen francia gyalogság rendezetlen rohamai 
visszavertek; e csata idején a francia katonák két fő fegyverét az - iskolák tananyagának 
részét sohasem képező - üvöltés és düh jelentette, nyilvánvalóvá téve a tisztek számára, 
hogy katonáik megváltoztak... 

Fordította: Neofitu Éva 
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

SUDÁR BALÁZS 

KANIZSA 1601. ÉVI OSTROMA TÖRÖK SZEMMEL* 

A magyar végek eseményei többször is a török közélet figyelmének fókuszába kerül
tek, s ennek megfelelően sokat írtak róluk. A legtöbbet talán Szigetvár bevételével fog
lalkoztak - no nem a vár fontossága, hanem a korszak vitathatatlanul legjelentősebb 
szultánja, Szülejmán halála miatt. A sokat emlegetett várak közé tartozott Kanizsa is. A 
tizenötéves háború során gyors egymásutánban két igen fontos esemény is kötődött hoz
zá: 1600 őszén Dámád Ibrahim pasa nagy vezír a felmentő sereget is megverve elfoglalta 
a várat, amely régóta szálka volt az oszmánok szemében. Alig egy év múlva pedig rend
kívül hosszú, több mint két hónapig tartó ostromot állt ki az erődítmény, meglehetősen 
reménytelen körülmények között.1 Az oszmánok addigra már megtanulták, hogy a kitar
tó védekezés mekkora érték: elvesztették Nógrádot (1593), Esztergomot (1595), Győrt 
(1598) és Fehérvárt (1601) is. Kanizsa védelme tehát ugyanazt jelentette számukra, mint 
nekünk Egeré: szerencsés körülmények között, kellő elszántsággal, még felmentő sereg 
hiányában is meg lehet védeni egy várat. Az esemény tehát mindenképpen méltó volt a 
megörökítésre. 

A sors szeszélye folytán 1601-ben több aktív tollforgató is részt vett a harcokban, ket
tejük önálló művet szentelt az ostromnak. A most közreadandó krónika szerzője ugyan 
nem fedi fel kilétét, de - mint majd látni fogjuk - kétségtelenül részese volt az esemé
nyeknek. A pillanatnyilag meghatározhatatlan személyazonosságú Fáizí szintén saját bő
rén tapasztalhatta az ostrom nehézségeit.2 Dzsafer Ijání ugyan nem volt Kanizsán a kér
déses időszakban, de pécsi származású, szülővárosához kötődő, s akkoriban a hódolt
ságban tartózkodó értelmiségiként minden bizonnyal jó információkkal rendelkezett: 
Haszan pasa életéről szóló munkájában hosszan ecseteli az ostrom részleteit.3 Ibrahim 
Pecseví, a jeles pécsi történetíró is megemlékezett a Kanizsánál történtekről - az esemé-

A munka az OTKA támogatásával készült (F 048361). Ez úton is szeretnék köszönetet mondani Fodor 
Pálnak a bevezető megírásához nyújtott segítségéért. 

Az ostrom történetének jó néhány összefoglalása született, itt csak néhányat említek meg. Balogh János: 
Nagykanizsa város és vidékének hadtörténelmi múltja. Nagykanizsa, 1897.; Banfi Florio: Gianfrancesco 
Aldobrandini magyarországi hadi vállalatai. Hadtörténelmi Közlemények, 50. (1939.) 1-33., 213-228. o.; 51. 
(1940.) 143-156. o.; V. Molnár László: Kanizsa vára. Budapest, 1987.; Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi 
csata és a tizenöt éves háború. Szeged, 2000. 340-345. o. 

Munkájának címe: Haszenátu'1-Hasz.an (= Haszan jótettei). Levend, Agâh Sim: Gazavat-nameler ve 
Mihaloglu Ali Bey'in Gazavat-namesi. Ankara, 1956. 101-102. o. A krónikát Namik Kemal adta ki kivonatolt, 
némiképp átdolgozott formában. Namik Kemal: Kanije. Istanbul, 1873. Ez utóbbi műnek magyar fordítása is 
született: Vámbéry Ármin: Kanizsa (1600-1601). Századok, 21.(1887.) 716-726., 798-826. o. A szerzőt többen 
is megpróbálták azonosítani a jeles biográfussal, Kafzáde Fáizíval, de a feltevés időrendi problémák miatt nem 
túl valószínű. 

A munka címe: Dzsihádnáme-i Haszan pasa (= Haszan pasa szent háborújának története). Modernizált 
átiratban közreadta Çabuk, Vahit: Tiryaki Hasan Paça'nin Gazalan ve Kanije Savunmasi. Istanbul, 1978. 92-
104. o. V. ö. még Levend 1956. 100-101. o. 
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nyék idején valószínűleg ő is a hódoltságban tartózkodott Lala Mehmed ruméliai, majd 
budai pasa kíséretében. Pecseví azonban magáról az ostromról alig ír, inkább Jemiscsi 
Haszan pasa nagyvezír Szigetvárra vonulásával, majd a keresztény had menekülésével 
foglalkozik.4 

Érdekes a kanizsai ostrom történetének utóélete is. Haszanbejzade, aki 1600-ban ma
ga is részt vett a dél-dunántúli hadjáratban, minden bizonnyal tisztában volt a vár jelen
tőségével: önálló müvet szentelt az eseménynek, és a birodalom történetét megörökítő 
krónikájában is hosszasan ír róla. Annál érdekesebb, hogy az egy évvel későbbi ostromot 
meg sem említi, s a védelem hőséről, Tirjákí Haszan pasáról alig szól, az 160l-es év 
kapcsán egyáltalán nem.5 Egy másik jeles XVII. századi történetíró, Szolakzáde króniká
jában ezt az időszakot Haszanbejzade nyomán dolgozta fel, gyakran szó szerint másolva 
forrását, ezért a Kanizsán 1601-ben bekövetkezett eseményekről ő sem emlékezik meg.6 

Az előzőekkel ellentétben Kátib cselebi híres Fezleke című munkájában aránytalanul 
hosszan időzik a két kanizsai ostromnál: az 1601-es év eseményeinek leírása során ano
nim krónikánkra és Fáizí munkájára támaszkodott.7 Öt másolta azután a XVIII. század 
elején Naima: kettőjüknek köszönhető, hogy az oszmán köztudat megőrizte Kanizsa ost
romának emlékét.8 Namik Kemal 1883-ban írt, Kanizsa című művében rájuk és Fáizí 
krónikájára támaszkodott.9 Szintén e művek alapján dolgoztak a későbbi kutatók, Avni 
Sava§kut és a vezérkari főnökség hadtörténészei is.10 Ami talán meglepőbb, a török tör
ténetírás egyik legjelentősebb képviselője, Ismail Hakki Uzunçarçih is ezek alapján kö
zölt hosszú leírást az Osmanli Tarihi (= Oszmán történelem) 3. kötetében.11 Újabban egy 
irodalmi mű - egy kései históriás ének - is született e témában, történetének vezetését 
anonim krónikánk határozta meg.12 A mű tehát máig meghatározó erővel van jelen a tö
rök történeti köztudatban, ezért forrásértékének vizsgálata közel sem mellékes kérdés. 

A krónikának számos kézirata maradt fenn, amelyek - csupán kéziratkatalógusok 
alapján történő - azonosítását azonban több körülmény is nehezíti: nem ismerjük a szer
ző nevét, a címnek több változata létezik (pl. Gazavát-i Tirjákí Haszan pasa [= Tirjákí 
Haszan pasa hitharcai], Menákib-i Tirjákí Haszan pasa [= Tirjákí Haszan pasa legendái], 
Teváríh-i Kanizse [= Kanizsa története]), sőt, a szövegek kezdő és záró formulái sem 
azonosak. Szerencsénkre a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Keleti Gyűj
teménye a munka két kéziratát is őrzi. Ezek vizsgálata számos kérdésre választ adott, bár 
teljes képet csak az összes fellelhető változat elemzése adhat a jövőben. 

4 Peçevî, Ibrahim: Târîh-i Peçevî. Istanbul, 1867. II. 239-242. o. 
5 Hasan Bey-zâde târîhi. Haz. Aykui, Sevki Nezihi. Ankara, 2004.1. 623-639. o. 

Solakzade Mehmed Hemdemî Çelebi: Solakzade Tarihi. Haz. Vahid Çabuk. Ankara, 1989. 
7 Kâtib Çelebi: Fezleke. Istanbul, 1286-1287. [1869-1870.]. 148-174. o. Magyarul: Török Történetírók. 

Ford. Karácson Imre. Budapest, 1916. III. 309-332. o. Érdekes, hogy a szerző kronologikus művében, a 
Takvímü't-teváríhban egyáltalán nem említi az ostromot az 1601-es év kapcsán. 

8 Naima: Târîh-i Naima. Istanbul, 1283. [1864.] I. 254-292. o. 
9 Namik Kemal, 1883. 

Kanije Savunmasi ve Tiryaki Hasan Pasa. Haz. Genelkurmay Askeri Tarihi ve Stratejik Etűd Baskanligi. 
Ankara, 1986. Lásd még Savaskut, Avni: Kanije Müdafaasi. Istanbul, 1945. 

Uzunçarsih, Ismail Hakki: Osmanh Tarihi. III/2. Ankara, 1995. 83-90. o. 
12 Kukul, M. Halistin: Kanije Destani. Ankara, 1992. 
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A kéziratok összevetése során derült ki, hogy a szövegnek két - a kutatók által eddig 
külön műnek tekintett - változata létezett. Az egyik (a továbbikban: A változat) törzs
szövege valamivel hosszabb, ám a többlet jobbára a párbeszédes részekben jelentkezik, 
és lényeges tartalmi újdonságokkal nem szolgál. Eddigi ismereteim szerint a fennmaradt 
kéziratok többsége ezt a változatot tartalmazza, s ezt tette közzé modernizált formában 
Vahit Çabuk 1978-ban.13 A másik (a továbbiakban: B) változat törzsszövege valamivel 
kurtább, ám kapcsolódik hozzá egy hosszabb bevezetés is, amely a hitharcról általában, 
valamint a cselvetések jogosságáról elmélkedik. Szépen rímel ez a bekezdés a szöveg 
végén található fiktív levélváltásra, amely során Zrínyi csalónak és varázslónak titulálja 
Haszan pasát, aki persze erélyesen utasítja vissza a vádakat. Az egyik budapesti és a pá
rizsi kéziratban az egyértelműen lezárt krónikához egy újabb szöveg csatlakozik, amely 
Haszan pasa történetét meséli el 1601-től 1614-ben bekövetkezett haláláig. A szöveg sti-
lárisan és hangvételét tekintve is jól illeszkedik az előzményekhez, külön bevezetést nem 
tartalmaz; vélhetőleg ugyanazon szerző alkotása, és a Kanizsai ostrom történetének füg
gelékeként értelmezhető.14 

Kérdéses, hogy a két változat hogyan viszonyul egymáshoz. Magukban a szövegek
ben konkrét fogódzót nem találtam a válaszhoz, de egy feltevést talán érdemes megkoc
káztatni. Elsődleges az A változat lehet a maga terjengősebb, népiesebb megfogalmazá
sával. Egy későbbi időpontban talán maga a szerző dolgozta át kissé, új előszóval látta 
el, s megírta hozzá „függelékként" Tirjákí Haszan pasa utolsó éveinek történetét is. A 
szövegek ily módon egyetlen mű két különböző fejlődési fokának tekinthetőek. 

Kérdéses a krónika keletkezésének ideje. Tirjákí Haszan pasa neve mellett néhány
szor az 'elhunyt' (= merhúm) jelzőt találjuk, aminek alapján a szöveget 1614 utánra kell 
kelteznünk. Azonban e jelző csak az utószóban szerepel, így tekinthetjük későbbi betol
dásnak is. Ugyanakkor Haszan helyettesét következetesen Iszkender pasának nevezi a 
szerző, márpedig a kérdéses személy csak 1612-ben nyerte el e rangot, így ezt a dátumot 
kell a megírás post quemjének tekintenünk. A legelső, általam ismert datált példány 1616 
januárjában íródott (A változat), ez tehát a munka keletkezésének ante quemje. 

A szerző sehol nem nevezi magát néven, és esetleges rangjáról sem tájékoztat minket. 
Ismereteim szerint csak az egyik budapesti kézirat címe - A díván efendiszi története 
Tírú Gázi Haszan pasáról - utal tisztségére. A díván efendiszik intézték a magasabb ran
gú vezetők, a pasák és vezírek mellett a titkári teendőket, ők bonyolították levelezésüket 
- e tisztükben uruk személyes kíséretéhez tartoztak, aki saját vagyonából tartotta el őket. 
Kanizsa ostroma idején szerzőnk valószínűleg még nem töltötte be e posztot, hiszen a 
pasa fontos ügyeit nem vele, hanem inkább Sábán efendivel tárgyalta meg, nota bene 
szerzőnk hallgatózni kényszerült, ha informálódni akart (37b). Azonban már akkor is a 

Çabuk 1978. 131-192. o. Az A változat általam ismert példányai: Marburg, Hessischen Staatsarchiv, 
Ms. Or. Oct. 3442.; Wien, Österreichische Nationalbibliothek, H. O. 71a/l. (Flügel 1032.), H. O. 71b/l. 
(Flügel 1033.), H. O. 71c. (Flügel 1034.), A. F. 234. (Flügel 1035.); Bologna, Bibl. Univers. Turcici, Rosen 
3459/2.; Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave, T. F.46.; London, British Library, Turkish Manuscripts, 
Or. 33.; Paris, Bibliothèque National, Regius, S. 525.; Sarajevo, Bibliotéka Gazi Husrev-begova, Turskih 
Rukopis, 6838.; Istanbul, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, no 187, 188, 189.; Budapest, Magyar Tudo
mányos Akadémia, Keleti Gyűjtemény, Török, o. 405. 

14 A B változat példányai: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, H. O. 116., 171. (Flügel 1036.); Paris, 
Bibliothèque National, Regius. 94.; Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Keleti Gyűjtemény, Török, o. 
216.; Manisa, Î1 Halk Kütüphanesi, 45 Hk 5070/2. 
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pasa kíséretéhez tartozhatott, néhány apró részlet legalább is erre vall: a pasa őt szalasz
totta el valakiért, személy szerint küldte el portyázni, együtt őrködtek. A krónika függe
lékéből világosan kitetszik, hogy a továbbiakban is ura mellett maradt, néhány évvel ké
sőbb már ő intézi ura ügyeit Isztambulban. Minden bizonnyal akkortájt lett a titkára is. 

Műveltségéről a krónika alapján alkothatunk képet. Mivel tudott írni és olvasni, min
denképpen a hódoltsági oszmán elit - néhány ezer fős - körébe tartozott. Müvének nyel
vezete azonban egyszerű, meglehetősen kevés arab és perzsa fordulatot tartalmaz, cse
kély a Korán-idézetek száma is. Ezek alapján szerény iskolázottsággal rendelkezhetett, a 
medreszék (főiskolák) felsőbb osztályaiba semmiképpen sem jutott el. írói stílusa inkább 
az orális tradíciókhoz közelíti, a mű (főleg az A változat) gyakori ismétléseivel, megle
hetősen tiszta török nyelvével sokkal inkább a népmesék és a népi elbeszélések világát 
idézi, semmint a veretes oszmán prózát, amely pedig már vagy másfél évszázada virág
zott. Hódoltsági viszonylatban a mű a görösgáli kádi elbeszélő költeményével, vagy Ib
rahim Pecseví krónikájával áll rokonságban, s nem mérhető már Dzsáfer Ijání prózájá
hoz sem, nem is beszélve arról a többé-kevésbé kortársnak tekinthető anonim kró
nikásról, aki Szokollu Musztafa budai pasa tetteit örökítette meg, vagy a Mürtezá pasa 
dicséretét zengő Nergíszíről, akik birodalmi viszonylatban is megálltak a helyüket. Szer
zőnk náluk jóval szerényebb műveltséggel rendelkezett. 

Figyelemre méltó, hogy az ostrom leírása során folyamatosan a többes szám első 
személyt használja, a vár helyzetét egyértelműen az ostromlottak szemszögéből mutatja 
be. Számos apró részletet őrzött meg a csatározásokról, s a bevezető részben élete nagy 
eseményének nevezi Kanizsa védelmét: kevéssé kételkedhetünk benne, hogy szemtanú
val van dolgunk. E tény - és az egyszerű fogalmazás - arra sarkall minket, hogy a mun
kát alapjában hiteles tudósításnak gondoljuk. Jóllehet az események leírása nagyjából 
megfelel a többi forrásból nyert képnek - még olyan, első pillantásra hihetetlennek tűnő 
epizódok esetében is, mint az ostromlók hídjának bevontatása, vagy a főhercegek közé 
csapódó ágyúgolyó históriája -, ha tüzetesebben szemügyre vesszük a szöveget, több 
furcsaságra is felfigyelhetünk. Hogyan lehetséges, hogy egy szemtanú - szeptember he
lyett júliust írva - tévesen adja meg a hónapot, amikor az ostrom kezdődött? Lehetséges-
e, hogy az események részese - 68 helyett 97-et írva - harminc nappal elvétse az ostrom 
hosszát? Aligha - minden bizonnyal tudatosan ferdítette el a tényeket. A „tévedések" so
rozata ráadásul világos koncepciót rajzol ki. 

Esetleg feltehetnénk, hogy a szerző nem volt egészen tisztában az ostromló sereg bel
ső viszonyaival. Mégis sokat mondó, hogy a hadműveletekben szerepelteti Francesco 
Aldobrandinit, jóllehet a pápai csapatok vezetője már Varasdon elhunyt, így sosem jutott 
el Kanizsa alá. Halálának okozója nem egy török harcos volt, hanem a betegség. írónk 
mégis fontosnak tartotta, hogy szerepeltesse; e tény mellesleg éppen jólértesültségére 
vall. Hasonlóképpen „téved" a Fehérvár alól érkező segélycsapatok parancsnokának 
személyét illetően: Russwurm helyett Mátyás főherceget emlegeti, aki azonban ténylege
sen nem jött Kanizsára. S ezzel el is jutunk a kulcsmozzanatig: szerzőnk számára a se
gélyhadak megérkezése, majd az ostromló sereg megveretése a legfontosabb „tény". Va
ló igaz, hogy érkezett jelentős erősítés Kanizsa alá, az is igaz, hogy a keresztényeknek 
fel kellett hagyniuk az ostrommal, s elvonulásuk során a törökök valóban komoly káro
kat okoztak nekik. Nem volt azonban szabályos mezei csata, és nem volt fejvesztett me
nekülés sem. Szemtanúnk mégis erről ír. Miért? 
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A megoldást a korszak oszmán történelmében kell keresnünk. Nyolc éve folyt a hosz-
szú háború Magyarországon, s a harcokból sok esetben az Oszmán Birodalom került ki 
vesztesen. Az 160l-es év sem hozott sikereket: elesett Fehérvár, Jemiscsi Haszan pasa 
felmentő seregét pedig megverték a keresztények. Szerzőnk a maga módján próbálja ki
köszörülni a csorbát: „csapást mér" a pápára, hiszen unokaöccsét az oszmánokkal öleti 
meg a vár falai alatt. A fehérvári győzőt, Mátyás főherceget pedig Kanizsa alá vezeti, így 
a keresztény csapatok egyesülnek, s immár két főherceg serénykedik a vár bevételén. 
„Amikor fent voltunk [északon], nem tudtatok nekünk ellenállni. Most pedig két sere
günk egyesült. [...] Seregetek, amely nekünk sem tudott ellenállni [északon], hogyan 
lenne képes két sereggel mérkőzni?" - kiáltja be a várba a kikiáltó (30a-b). És mégis 
megtörténik a csoda: Tirjákí Haszan maroknyi serege nemcsak hogy visszaveri a roha
mokat, de szabályos harcban is megveri a keresztény seregeket. Fehérvár elesett, a fel
mentő sereg egy mezei ütközetben elbukott, ám Kanizsát megvédték, az ostromló sere
get egy mezei ütközetben megverték, a fehérvári győző a dél-dunántúli vár tövében alul 
maradt. így az éves mérleg nemcsak hogy egyensúlyba került, de még a muszlimok javá
ra is billent, legalább a fantázia világában. Ehhez persze a keresztény tábor erősítésére 
érkező ostromlók számát fel kellett nagyítani, szerepüket fel kellett értékelni - valójában 
egyetlen rohamban sem vettek részt, s mindössze két napot töltöttek a vár alatt - , s ki 
kellett találni egy mezei csatát is. A hangsúlyokat pontosan mutatja a mű szerkezete: 19 
oldalon olvashatunk a vár megszállásáról (10a-19a), az ostrom első - valós - szakasza 9 
oldalt tölt meg (19a-23a), míg Mátyás főherceg megérkezése, a rohamok és a csatározá
sok, majd az elvonulás 78 oldalnyi helyet emészt fel. Nem kétséges, hogy itt is találunk 
hiteles részleteket, például a keresztény tábor elfoglalását vagy az üldözés eseményeit, 
de mindez messze súlyán felül van reprezentálva. 

Persze nem Haszan pasa díván efendiszije volt az első, aki ilyen eszközökkel élt. A 
török történetírásban nagy hagyománya volt a gazavatnáméknak, a hitharcok történetét 
elbeszélő müveknek.15 Ezekben a muszlimok mindig győznek, hiszen győzniük kell: Al
lah hatalmát példázzák ezzel. E munkák célja nem a történeti valóság megörökítése, ha
nem az iszlám hit felsőbbségének bemutatása, s egyúttal a hittestvérek lelkesítése a harc
ra. Ahogy szerzőnk írja: „[...] vettem magamnak a bátorságot, hogy a hitharcok eme 
könyvét megírjam. Azért, hogy hittestvéreimet, akik ezt olvassák, és a hitharcos bajtár
sakat a szent harcra és a küzdelemre buzdítsam [...]" (3b) 

Míg azonban a korábbi munkák egyértelműen és töretlenül hirdették a birodalom ere
jét, jelen történetünkbe diszharmonikus hangok is vegyülnek. Az ajánlásban ezt olvas
hatjuk: „napjainkban Mohamed népe a harctól és a küzdelemtől eltávolodott, s arra vá
gyik, hogy a hitetlenekkel összebarátkozzon." (3b) S a szövegben ott az élő példa is: 
Jemiscsi Haszan pasa nem sietett a vár megsegítésére, pedig minden bizonnyal lett volna 
módja az ostromlottak terheinek könnyítésére. A szerdár mintha lemondott volna a vár
ról: „Félek, hogy a vár kicsúszott a kezünkből" - adja szájába szerzőnk a szavakat (65a). 
Egy keresztény kikiáltó segítségével elmondja véleményét is: „Ráadásul tudjátok, hogy a 
szerdárotok, [Jemiscsi] Haszan pasa nem akar nektek jót. Makacs ember." (27a) Az per-

A hitharc ideológiájáról lásd Fodor Pál: Ahmedi elbeszélése mint a korai oszmán történelem forrása. Világ
történet, 1983/2., 3-18. o.; Fodor Pál: Magyarország és Bécs az oszmán hódító ideológiában (egy 17. századi tö
rök elbeszélő forrás tükrében). In: Vő.: Magyarország és a török hódítás. Budapest, 1991. 121-159. o. A hitharco
kat elbeszélő műveket Agâh Sim Levend gyűjtötte össze: Levend, 1956. 
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sze nem meglepő, hogy egy több mint kéthónapi ostromot kiálló harcos nem gondolt jó 
szívvel a vár megsegítését elmulasztó vezírre. A kimondatlan kritika azonban még ennél 
is súlyosabb. A korábbi idők gazavatnáméinak főszereplője - kevés kivételtől eltekintve 
- Allah földre hulló árnyéka, az igazhívők közösségének vezetője, maga a szultán. Tör
ténetünkben szinte nem is szerepel. 

Helyét másfajta hős veszi át: a végvidéki főember, aki a háreméletbe süppedt, alattva
lóiról mit sem tudó uralkodóval szemben együtt él katonáival, törődik ügyes-bajos dol
gaikkal, s gondja van rá, hogy harc közben mindenkit megdicsérjen és lelkesítsen. A 
központ intrikákkal terhes, korrupcióval fertőzött világától távol, a végeken megjelenik a 
bölcs, tisztaéletű vezető, aki saját személyével mutat példát. Immár ő az igazi gázi. Szer
zőnk másik célja éppen ez lehetett: az oszmán önbecsülés visszaállítása mellett meg kí
vánta mutatni, hogy vannak még követendő, és követhető példaképek. 

A fent elmondottak fényében krónikánk értékeit nem elsősorban a történet menetében 
kell keresnünk. Magukhoz az eseményekhez nem sokkal kerülünk közelebb, hiszen a le
írtak egy része a keresztény forrásokban is olvasható. Az igazolhatatlan részletek felett 
pedig mindig ott lebeg a gyanú: nem a szerző fantáziája szülte-e őket? A legtöbb újdon
ságot talán a törökök belső viszonyai kapcsán tudjuk meg. De vajon nem a szerző - szá
munkra ismeretlen - kapcsolatai határozták-e meg az egyes személyek megítélését is? A 
kérdés mindenképp további elemzésre vár. Összességében tehát szerzőnk szemtanú volta 
nem hoz túlságosan sok hasznot a modern történetírás számára. 

Ám a krónika erényeit talán nem is e téren kell keresnünk. Azt olvashatjuk ki belőle, 
hogy egy végvidéki török hogyan látta a hitharc kérdéseit, mit gondolt a magyarokról 
vagy a németekről, mit tekintett érdemnek, s mit nem. Azaz a végek életét egy kicsit tö
rök szemmel is láthatjuk. S ez sem kevés. 

FÜGGELÉK 
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(lb) A díván efendiszi története Tírú16 Gázi Haszan pasáról17 

A kegyes és könyörületes Allah nevében! 

„Harcolj hát Allah útján! [...] Buzdítsd a hívőket a küzdelemre! Allah talán visszatartja tőletek 
a hitetlenek csapását."18 

A felséges Isten - dicsértessék és magasztaltassák! - rejtőzködő kincs volt. Arra vágyott, hogy 
megteremtse a világokat,19 és hogy magát megmutassa. Azután kegyelmének tökéletessége által 
lényének tengere hullámzani kezdett, s orcája képét láthatóvá tette. Örökkévaló hatalmával ékkö
vet teremtett, amelyet beszélő ékkőnek, második ékkőnek vagy emberi léleknek is neveznek, mert 
ez a mohamedi lélek. Azután orcája fényessége által fény lett láthatóvá, amit mohamedi fénynek, 
vagy a prófétaság fényének mondanak. És a mohamedi lelket emberi névvel nevezte el. És a mo
hamedi lelket a saját lelkéből árasztotta ki, hogy az a lélek ettől a lélektől (2a) legyen élővé. S így 
tökéletesnek találta. Azután abból a mohamedi lélekből megalkotta az emberi nemzetség lelkeit és 
a többi teremtményt. És a mohamedi fényből megteremtette a tizennyolcezer világot. És abból a 
mohamedi fényből lett a tanúságtétel világa és minden látható dolog. Az igazhitűek ama mohame
di fény által élnek. De a hitetleneknek és a pogányoknak abból a lélekből nem jutott osztályrész, 
mivel ők a többi állat szintjén vannak, eltévelyedtek. Az állatoknak a parancs és a tiltás nem íratott 
elő. De az emberi nemzetségnek előíratott. A magasságos és hatalmas Isten parancsa: „A dzsinne
ket és az embereket azért teremtettem, hogy engem szolgáljanak."20 Ha ez a helyes út, mindannyi
an elfogadták, Istent egynek tudták, prófétáinak és könyveinek hittek, igazhívők és az egység 
megvallói lettek. Hitetlenségnek mondják pedig Isten tagadását, a sátán (2b) követését, az igazhi
tűekkel való ellenségeskedést. Mert a hitetlenség az iszlám ellentéte. A sátán az Isten átka, Moha
med őnagysága - Allah áldása és üdve legyen rajta! - pedig Isten kegyelme. Az igazhitűek Isten 
kegyelméből táplálkoznak, a felséges Isten - magasztaltassák ! - megelégedésének tárgyai, a pa
rancsolatok és a tiltások szerint cselekszenek, s a parancsoktól függnek. 

Ráadásul az Allah útján elhunyt hitharcosok esetében Isten - dicsértessék és magasztaltassák ! -
az angyaloknak megígérte: „Harcos szolgáim a lovaik patkója alól felpattanó szikrák kedvéért [a 
paradicsomba kerülnek]." Ezért a harcosok rangja és becse a magasságos Isten szemében igen ma
gas. De napjainkban Mohamed népe a harctól és a küzdelemtől eltávolodott, s arra vágyik, hogy a 
hitetlenekkel összebarátkozzon. Mivel azonban a hitetlen az igazhitű ellentéte, hogyan (3a) lehetne 
a barátja? Az igazhitűnek igazhitű lesz a barátja, a hitetlennek pedig a hitetlen. Ahogy Isten -
magasztaltassék! - parancsolja: ,,[A hívőknek] nem szabad hitetleneket testvérbarátoknak fogadni
uk a hívők helyett!"21 

Egyszer Ali őkegyelmességétől - Allah legyen vele elégedett! - megkérdezték: „Hányféle a vi
tézség?" Azt válaszolta: „Tízféle. [Ebből] kilenc cselfogás.22 De az ellenséggel szemben a cselfo-

Haszan pasa előneveként több forrásban is szerepel a Tírú szó, amelynek jelentését azonban eddig nem 
sikerült megfejtenem. Talán a gyakran használt tirjákí 'ópiumszívó' elferdített változata lehet. 

A fordítás az MTA Könyvtára Keleti Gyűjteményének Török o. 216. számú kézirata alapján készült, így a 
krónika szövegének második - talán végleges - változatát (B változat) tükrözi. Néhány esetben, ha fontosnak lát
tam, az A változatban olvasható szöveget is közöltem: e kiegészítések szögletes zárójelben, csillaggal jelölve sze
repelnek. (A közeljövőben kívánom közzétenni a krónika kiegészítésének fordítását is ugyané kézirat alapján.) 

18 Korán, 4:84. 
A muszlim létszemlélet szerint alapvetően két világ létezik, a látható és a láthatatlan. 

20 Korán, 51:56. 
21 Korán, 3:28. 
22 

A törökök körében közmondásként máig élő mondás. 
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gás is vitézség számít." A hitetlenekkel akárhányszor teszed is meg, tedd! Csak pusztuljon mielőbb 
a hitetlen! Ha [az ellenféllel] van megállapodás és egyezség, ha igazhitű muszlim, ha fizeti a fej
adót,23 ha a vallásnak, az államnak és a padisah hatalmának a hírnevét nem csorbítja, ha az egyez
séget nem szegi meg - ha mindez megvan - , nem lehet kardot húzni ellene. Ha mindez nincs meg, 
akkor a hitetlenek elleni harc a zarándoklat [Kába kő körüli] keringésénél többet ér: első a hit, azu
tán az ötszöri imádkozás, (3b) azután a ramazán havi böjt, azután a harc. Sőt, a felséges Isten - di
csértessék és magasztaltassék! - a két lebomlásból álló kötelező imákat24 is megkönnyítette [a har
cosok számára]. A hadjárat idején a szent ramazán [havi böjt] megtörését is engedélyezte. A 
legnagyobb vallástudósok mindezeket jogi könyveikben leírták. 

Ej, kedves barátaim! Az Isten - magasztaltassák! - által adott hatalmas adományok fejében, 
Allah szolgálatában mindenkinek adakoznia és jótékonykodnia kell, fösvénység nélkül. Ez okból 
én, szegény, a felséges Isten [oltalmába] húzódom, a próféták fejének őméltóságától közbenjárást 
remélek, és a négy fenséges kalifa - a magasságos Allah legyen elégedett mindannyiukkal! - ma
gas jóakaratával vettem magamnak a bátorságot, hogy a hitharcok eme könyvét megírjam. Azért, 
hogy hittestvéreimet, akik ezt olvassák, és a hitharcos bajtársakat a szent harcra és a küzdelemre 
buzdítsam, (4a) s ezzel a bűnbocsánatot elnyerjem.25 

Eddig ahány komoly hitharc csak volt, mind megírták. Mi pedig azért, hogy e nagy harc se ma
radjon rejtett és ismeretlen, néhány lapra feljegyeztük. Azért, hogy amikor a hitharcosok és hittest
véreink összegyülekeznek és elolvassák, szívükre öröm és vidámság szálljon, s engem, szegényt a 
többi hitharcosokkal együtt, áldó imáikból ki ne felejtsenek. 

A mi időnkben a kanizsai hitetlenek annyira lázongtak és elszemtelenedtek, hogy az utazóknak 
a Dunától és a Drávától [egészen] Belgrádig el kellett hagyniuk az utakat. [*A szimurgot még any-
nyiba se számolták, mint egy szúnyogot. ] Sőt, még a belgrádi malmokból is harácsot szedtek. 
Mindenképpen hadjáratot kellett indítani ellenük, ezért a nagyvezír, Gázi Ibrahim pasa27 a 
muszlim sereggel (4b) Belgrádba jött. Urunk, Tirjákí Haszan pasa [*akit Budáról elbocsátottak], 
Pécsen tartózkodott. Tavasszal, amikor az örömteli dolgok ideje eljött, [Ibrahim pasa] a muszlim 
sereggel halogatás nélkül Esztergom ellen indult.29 Amikor felvonulás közben egy Eszék nevű 
helyre ért, az alávaló hitetlenek Baranyavár30 palánkját felégették, az eszéki hidat pedig megron
gálták.31 A nagyvezír elküldte helyettesét, Mehmed kethüdát,32 hogy a hidat javítsa ki, az említett 
palánkot építse meg, s a hidat őrizze. 

A dzsizje nevű adót csak a nem-muszlim alattvalóknak kellett megfizetniök. 
Kötelező imák (farz namazi): a napi ötszöri imádkozás, valamint a pénteki ima és a temetési ima. 
Az A változat bevezető része lényegesen rövidebb: „»Mennyi kis sereg győzedelmeskedett már nagy 

seregen Allah engedelmével!« (Korán 2:249.) E Korán-sor fensőbbségének bizonyítója, a győzelem megadója 
Allah. A katonák sokasága nem elegendő, hiszen Allah kegye és jóakarata százezer katonánál is többet ér: min
denek felett való. Én, szegény, abban reménykedtem, hogy egy csodás hitharcban [vehetek részt], s hogy e hit
harc nem marad rejtve. Bár ne felejtenének el e szegényért, értem imádkozni." 

A korszakban gyakran használt török mondás, amely az elbizakodottságra utalt. A szimurg a muszlim 
mitológia csodálatos madara, a főnix. 

Dámád Ibrahim pasa (7-1601): bosnyák származású államférfi. III. Murád szultán Ajse nevű lányát kap
ja feleségül. 1596 és 1601 között kisebb megszakításokkal nagyvezír. 1596-ban, 1599-ben és 1600-ban részt 
vesz a magyarországi hadjáratokban. Legjelentősebb haditette Kanizsa bevétele 1600-ban. Uzunçarsih, Ismail 
Hakki: Osmanli tarihi. III/2. Ankara, 1995. 351-354. o. Életrajzának újabb feldolgozása: Aykut, Nezihi: Damad 
Ibrahim Paca. Isanbul Üniversitesi Edebiyat Fakiiltesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 15. (1995-1997.) 193-219. o. 

Tirjákí Haszan pasa (7-1614), a magyar végek jeles vitéze, a szultáni udvarban nevelkedett. Szandzsák
bégként Zvornikban, Klisszán, Szigetváron, Gyulán tevékenykedett, majd a beglerbégek közé emelkedett. E 
minőségében Boszniában, Budán és Kanizsán működött, sőt, élete végén ruméliai beglerbégnek is kinevezték 
és vezíri címet is kapott. Életútjára Dávid Géza: A Dél-Dunántúl közigazgatása a török korban. Zalai Múzeum, 
4. (1992.) 58-59. o. Történetünk idején állítólag már 87 éves volt. V. ö. Vámbéry 1887. 804. o. 

29 
A nagyvezír augusztus 10-e körül indult el Belgrádból. Tóth 2000. 313. o. 

30 
A kéziratokban Bironvár, Bertvad alakban. 
A portyákról és a hidak felégetéséről a Kanizsa elfoglalásáról tudósító fethnáme is megemlékezik. Feke

te Lajos: A hódoltság török levéltári forrásai nyomában. Szerk. Dávid Géza. Budapest, 1993. 196. o. 
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Amikor a hitetlenek Baranyavár palánkját felégették, és a hidat megrongálták, gyorsan hírvi
vők mentek Pécsre, hogy Tirjákí Haszan pasát értesítsék. Gázi Haszan pasa a muszlim sereggel 
sebesen a pogányok után vetette magát, s a Dráva közelében (5b) utolérte őket. A hitetlenek átkel
tek a hídon, megrongálták azt, majd a két víz [a Dráva és a Száva] között félelem nélkül mulatoz
tak. Haszan pasa látta ezt a túlsó oldalról, s tapasztalt embereivel tanácskozni kezdett: minden hit
harcost meghallgatott. Majd saját jószántából elsőként lépett a nagy folyóba. Volt ott egy nagyon 
jó gázló. Isten akaratából addig arra a gázlóra senki nem akadt rá. A pasa nyomában az összes har
cos a vízbe ugratott, s [könnyedén] átkeltek. Amikor a hitetlenek meglátták ezt, nyugalmuk futássá 
változott. A hitharcosok mindannyian rájuk rontottak, s a hitetleneket szétszórták. Volt, akit meg
öltek, másokat elfogtak, s volt, akit a vízbe löktek: lelkük a pokolba, testük a földbe került. 

(5b) Ibrahim pasa nagyvezír eközben Eszéken tartózkodott, s amikor az ágyú- és puskalövések 
hangját meghallotta, elcsodálkozott. Éppen akkor érkezett meg Haszan pasa, számos előkelő hitet
lennel és zászlóval. Találkozott [Ibrahim] pasával. Amikor a muszlim sereg látta ezt, nagyon ör
vendeztek. [A pasa] az elfogott hitetleneket kikérdezte társaik helyzetéről, majd a beszélgetés köz
ben szóba került az Esztergom elleni indulás kérdése is. 

- Bár Allah - magasztaltassák! - könnyen adná [a kezünkre]! - mondta Haszan pasa. - Ám ha 
Esztergom ellen megyünk, a kanizsai hitetlenek előjönnek, s a[z eszéki] hidat lerombolják. így az 
iszlám serege a kemény télben nem tud Belgrád vidékére visszatérni, és rossz helyzetbe kerül. 
Babócsa közel van, ha Isten segítségével azt elfoglalnánk, s katonákat (6a) hagynánk benne, akkor 
könnyű volna eljutni Budára. 

Haszan pasa terve minden pasának [és bégnek] tetszett. A nagyvezír azonnal húszezer embert 
adott Mehmed kethüdá mellé, s Babócsára küldte őt. [Mehmed] a megbeszélt terv szerint elment 
és a várat körülfogta. Azután a nagyvezír és Haszan pasa is megérkezett a muszlim sereggel, és a 
vár alatt letáboroztak. [*Amikor a bent lévő hitetlenek ezt a sokaságot meglátták], megrémültek, s 
a várat hitlevélre átadták.33 A nagyvezír a várba elegendő számú katonát helyezett, azután [vezére
ivel] a Budára menetelről tanácskozott. 

- Allahnak - magasztaltassék! - legyen hála! - mondta Haszan pasa -, Babócsát könnyedén, 
elfoglaltuk. Kanizsa vára innen csak kétnapi út. (6b) Ha megtámadnánk, s ha Allah is úgy akarja, 
azt is könnyedén elfoglalhatnánk. Ha Isten segítségével sikerülne, a német király székvárosa már 
csak háromnapi járásra esne. Ha Kanizsát bevennénk, akkor ott minden tartomány is elfoglaltatna. 
Nagy bánat szállna a hitetlenek szívére. Most az a legfontosabb, hogy Kanizsára menjünk, és fog
juk körbe a várat, amíg a hitetleneknek nem tudnak [a terveinkről]. 

A nagyvezírnek tetszett ez a tanács, de azt mondta: 
- Ám boldogságos padisahunk, Ahmed szultán őfelsége engem Budára rendelt. De mégis [*úgy 

lesz, ahogy te mondod.] Vagy neked kell Budára menned, vagy nekem. Más megoldás nincs. 
- Haszan pasa menjen Budára, mi Kanizsa ellen megyünk - mondták az ott lévő pasák. Ezt 

megfelelő és okos dolognak találták. (7a) Haszan pasa Budára ment. Mehmed kethüdá előrement 
Kanizsára és körülfogta a várat. Utána vonult a nagyvezír is, ágyúállásokat ástak és mind a négy 
oldalról lőni kezdték a várat. 

Amikor Gázi Haszan pasa Budára érkezett, a ruméliai beglerbég, Szokolovity Mehmed pasa 
védelmezte Budát, és ott telelt.34 Négy ágyúval elindult Budáról, és Székesfehérváron keresztül 
Koppányra ment, majd bevette Bolondvárat, Szőcsényt és [Kis]komáromot.35 Kanizsa alatt talál-

Mehmed kethüdá: Dámád Ibrahim pasa helyettese, a Székesfehérvár melletti harcokban esett el 1601. 
október 15-én. 

Babócsát három napi ostrom után, 1600. szeptember 4-én adta fel Pető Gergely kapitány. Tóth 2000. 314. o. 
Lala Mehmed pasa (7-1606): a nevezetes Szokollu család tagja, Mehmed nagyvezír unokatestvére. A ti

zenötéves háborút a hódoltságban harcolta végig. Kanizsa ostromában ruméliai beglerbégként vett részt. 1604-
ben nagyvezírré tették, legjelesebb tette Esztergom elfoglalása volt. Mivel nem értett egyet az Irán elleni hadjá
rattal, 1606 májusában kivégezték. Uz.unçar§ih 1995. 361-362. o. Mehmed első budai pasasága 1599 novem
berétől 1600 szeptemberének közepéig tartott, ekkor Tirjákí Haszan pasa kapta meg a tisztet. Gévay Antal: A 
budai pasák. Bécs, 1841. 20-21. o. 

35 
A kéziratokban Szecsen/ Szicsan, illetve Komar/Komaran formában. Az elfoglalt várakról. Fekete 1993. 

197., 205. o. 
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kozott Ibrahim pasa szerdárral, s együtt folytatták az ostromot. Végül a német királyhoz is eljutott 
a hír, hogy Kanizsát - több más várral együtt - húsz napja ostromolják a törökök. (7b) A rossz 
dolgokat művelő király [^összehívta] parancsnokait [és] tanácskozott velük. Amikor azt fontolgat
ták, hogy Buda ellen induljanak-e, némelyik úr azt mondta: 

- Mivel Haszan pasa most Budán van, [s a várat biztosan] felszerelte, tartunk tőle, hogy ha oda 
megyünk is, az nem hoz a fejünkre dicsőséget. Másrészt Kanizsa is kicsúszik a kezünkből. Az vol
na helyes, ha most azonnal Kanizsára mennénk, és megsegítenénk. 

Azzal mindannyian megindultak, és Kanizsa alá vonultak. Szembeszálltak az iszlám sereggel, 
és egy héten keresztül keményen harcoltak. Végül Isten segítségével a muszlim sereg diadalt és 
győzelmet aratott, a hit ellenségei pedig legyőzettek és megverettek, s egyik éjjel elmenekültek. A 
muszlim sereg üldözőbe vette őket, sokukat megölte. Amikor a várban maradt (8a) hitetlenek lát
ták ezt, a várat hitlevélre feladták.36 A győzelem után a régebbi bászrai beglerbéget, Aladzsa 
Haszan pasát37 nevezték ki a vár parancsnokává, amelybe kellően sok hadiszert és katonát helyez
tek. Amikor a várat teljesen felszerelték, megírták a jó híreket Tirjákí Haszan pasának. O is nagy 
ünnepséget rendezett, a magasságos Istennek ezerszer is hálát adott; mulatoztak és vigadoztak. 
Gázi Haszan pasa Budán telelt. Azután Budát saját akaratából és elhatározásából a defterdárnak, 
Mankirkusi Mehmed efendinek38 adta, ő maga pedig Belgrádba ment, ahol a nagyvezírrel, Gázi Ib
rahim pasával találkozott. Azt kérte, hogy Kanizsát adják neki. A nagyvezír (8b) pedig odaadta 
neki Kanizsát. Ő abban az órában, amelyben kérése teljesült, Kanizsára indult. Szigetvárig jutott. 
Közben Ibrahim pasa összegyűjtötte a muszlim sereget, és tavasszal Esztergom ellen akart indulni. 
Ám Isten rendeléséből [*megbetegedett, és] meghalt.39 

[Halálát] a boldogságos padisahnak is jelentették, s [új] szerdáit kezdtek keresni. Amikor Ibra
him pasa halálának híre elért Haszan pasához, nagyon szomorúan és bánatosan elindult Szigetvár
ról, s a közeli Görösgál nevű helyen táborozott le. A sátrakat felverték, mindenki [^árnyékba hú
zódva] pihent, [*annyira forrón tűzött a Nap]. Hirtelen akkora hangzavar támadt, hogy az emberek 
és a lovak is megrémültek. Mindenki a kardjához (9a) kapott, és készenlétben állt. Egyszer csak 
azt látták, hogy a levegőben számtalan holló és kánya [tűnik fel] hirtelen, a sátrak felett köröztek, 
vijjogva egymásnak estek, s hadakozva Kanizsa felé elrepültek. Rövid idő múlva újra zsivaj hallat
szott. Mindenki az eget nézte: vajon mi lehet ez? Hirtelen megszámlálhatatlanul sok fekete fejű sas 
érkezett a sátrak fölé, mint egy fekete felhő. Haszan pasa sátra felett háromszor körberepültek, 
majd egymással hadakozva Kanizsa felé elszálltak. Mindannyian láttuk ezt a fenséges jelet, der
medten csodálkoztunk. 

- Ej, harcosok! Isten a tudója: figyelmeztetés ez a számunkra - szólt Haszan pasa (9b) - , nagy 
harcunk lesz az ellenséggel. Reménykedjünk a felséges Istenben, hogy a szerencse [mellénk sze
gődik] és miénk lesz a győzelem. 

Parancsot adott Iszkender pasának,40 aki akkoriban a helyettese volt: 
- Menj Belgrádba, s időben tudasd velünk, hogy az udvarban kit neveztek ki szerdárrá. A vé

dekezéshez számos harcost küldjenek nekünk. Ügy tűnik, nehéz idők jönnek. Ibrahim pasa meg
halt, s attól tartok, hogy amíg az új szerdár meg nem érkezik, az átkozottak többfelé is kiküldik 
harcosaikat. 

- Ahogy szultánom41 parancsolja! - szólt [Iszkender kethüdá], kezet csókolt és Belgrádba 
ment. Haszan pasa Kanizsára indult. Amikor megérkezett, nagy vigasságot rendeztek. [Haszan pa
sa] mindenfelé kémeket küldött, és a vár felszerelésével (10a) foglalatoskodott. Hogy a várat éle-

Kanizsát a törökök 1600. szeptember 8-tól október 22-ig ostromolták. Az ostrom és a felmentési kísérlet 
történetének összefoglalása: Tóth 2000. 314-323. o. 

37 

Az első kanizsai pasa személyének kérdéséről: Dávid 1992. 58. o. 
38 

Mankirkusi Mehmed pasa (7-1601). Budai pasává 1601 április végén nevezik ki. Gévay 1841. 21. o. 
39 Belgrádban, 1601. július 9-én. Tóth 2000. 333. o. 

Iszkender pasa (7-1619): a történet idején Tirjákí Haszan helyettese, később kanizsai pasa. E minőségé
ben ő segítette trónra Bethlen Gábort 1613-ban. 

A szultán szó általánosan használt megtisztelő megszólítás volt a korszakban, nem csak az uralkodót il
lették vele. 
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lemmel ellássa, a szigetvári, a pécsi és a pozsegai szandzsákba küldte [megbízható] embereit. Azu
tán megjöttek, és híreket hoztak a kémek, akik korábban indultak el: 

- Kádin (?) ura [*és a hitetlenek nagy serege] Győr alatt van. Budáról beszélnek. Ráadásul állí
tólag Frengisztánból [*nyolc van ezer] frenk jön. Amíg azok meg nem érkeznek, sehova sem 
mozdulnak. 

[*Kis idő múlva Haszan pasa] újra kiküldte a kémeket. Néhány nap múlva a kémek visszatér
tek, és híreket hoztak: 

- Frengisztánból nyolcvanezer frenk jön, már Varasdra érkeztek.43 Hetven nagy ágyúval és ha
talmas fegyvertárral jönnek erre. A Győr alatt táborozó sereg vezérévé a Mátyás hercegnek neve
zett [^átkozottat nevezték ki], ahová ő megy, (10b) ezek is oda mennek. Együtt van minden német, 
magyar, cseh és lengyel katona. Röviden szólva, ezek a frenkek, horvátok, szlavónok a Fekete 
Herceggel, Zrínyioglival és az itt tartózkodó magyar királlyal,44 Ferdinánddal együtt összesen 
százezernél is többen vannak. Azt tervezik, hogy Eszékig minden muszlim tartományt elfoglalnak. 

Haszan pasa őnagysága meghallgatta a kémek híreit. Azután ismét embereket küldött ki kato
nákért és élelemért. A kapott híreket senkinek nem árulta el, de Budára üzenetet küldött, hogy a hi
tetlenek komoly lépésre készülnek. A bégeknek és az alajbégeknek is hírt adott: 

- [*A hitetlenek hamarosan Buda alá indulnak.] Sebesen, teljes fegyverzetben, elegendő éle
lemmel, (11a) egy óra késedelem nélkül jöjjetek ide! A Muraközben és a hitetlenek más tartomá
nyaiban fogunk portyázni. 

Amikor a hír elért a katonákhoz, a parancsnak megfelelően minden szükségeset előkészítettek, és 
Szigetvárra mentek. Közben Haszan pasa tudomására jutott, hogy a hitetlenek a Muraközbe érkeztek. 

- Az élelem és a sereg egy óra késedelem nélkül induljon ide! - parancsolta újból, és elküldte 
megbízható embereit. Azok pedig Szigetvárra mentek, s ami felesleges élelem, gyalogos és lovas 
csak volt, azt Szigetvárról Babócsára küldték. Közben a hitetlenek serege egy napi járásra megkö
zelítette45 Kanizsát és [*három napra] letáborozott. Ágyúik megérkezését várták, s azt, hogy a 
Győr alatti (11b) hitetlenek valamerre meginduljanak, s a muszlimokat megtámadják. Kémeket 
küldtek Kanizsára: 

- Tudnak-e rólunk a törökök? 
A kémek Kanizsára mentek, mindent kikémleltek, és híreket hoztak. 
- A törökök semmit sem tudnak arról, hogy Kanizsa ellen készülünk - mondták. - Haszan pasa 

azt mondja: „Ha a hitetlenek serege Budára megy, mi az ő tartományaikban fogunk portyázni." Er
re készül. 

A hitetlenek, amikor meghallották ezeket a híreket a kémektől, parancsot adtak ötezer 
[*négyezer] katonájuknak, hogy azonnal menjenek Kanizsa alá és hozzanak nyelvet. A hitetlenek a 
terveknek megfelelően, csütörtöki napon46 délelőtt a Bécsi kapu irányából érkeztek meg váratlanul. 

- Vigyázzatok! - parancsolta Haszan pasa. - Az ágyúkat (12a) ne süssétek el! A lovasok közül 
senki ne menjen ki! Ezek nyelvet akarnak fogni. A gyalogosok tüstént menjenek ki és kezdjenek 
velük harcba. - [*Azzal megbízható embereit a kapuhoz küldte, akik tudatták a pasa parancsát az 
ottani hitharcosokkal. 

- Ahogy pasánk parancsolja! - mondták a harcosok, azután] a gyalogosok kimentek és délig 
harcoltak a hitetlenekkel. Néhány hitetlent [*és lovat] megsebesítettek. A hitetlenek reményvesz
tetten megfordultak és visszatértek a táborukba. Ferdinánd királyhoz mentek, s mindent elbeszél
tek neki, de a király nem hitte el, hogy Kanizsa alatt jártak. 

A korabeli török nyelvben a nyugat-európaiak általános elnevezése. 
A vezérkar torzsalkodásai miatt a főhadiszállás többször változott. Varasdra szeptember elején érkezett a 

keresztény sereg. V. ö. Banfi 1939. 145-146. o. 
A király kifejezést a török írók a Habsburg-ház tagjaira általánosságban használták. Ferdinánd „király" 

Ferdinánd főherceggel, a Fekete herceg Mátyás főherceggel, Zrínyiogli pedig Zrínyi Györggyel azonos. 
A keresztény sereg a vár megszállása előtt Vízvárnál táborozott. Banfi 1940. 150. o. 
Fáizí szerint az első portyára rebiü'l-evvel hó 8-án, pénteken került sor. (Vámbéry 1887. 802. o.) Az állí

tás második fele téves, mert a kérdéses dátum - a Gergely-naptár szerinti szeptember 6-ára - csütörtökre esett, 
így két forrásunk valójában egymást erősíti. 
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- Ha ti Kanizsáig eljutottatok volna - mondta - , akkor legalább egy nyelvet, vagy valami hírt 
hoztatok volna. Vagy a törököket arra késztettétek volna, hogy lőjenek rátok. De ti nem mentetek a 
várhoz, talán nem is láttátok a várat [*a saját szemetekkel]! - mondta nagyon haragosan. Végül 
egy másik úrnak adott parancsot, hogy menjen, és hozzon nyelvet. 

- Ahogy uram parancsolja! - mondta az. Hatezer hitetlent vett maga mellé, és a vár alá (12b) 
ment. Pénteken délelőtt a Bécsi kapu irányából támadott, és éppen a vár ágyúi alá érkezett. 

- A gyalogos hitharcosok menjenek ki - parancsolta Haszan pasa - , ágyúval ne lőjetek, a lova
sok közül senki ne menjen! 

A gyalogosok kimentek és délig harcoltak. A hitetlenek nem tudtak győzelmet aratni, ezért 
Mohamed nevére fogadkoztak és könyörögtek: 

- Lőjetek ránk ágyúval ! - azzal hadrendben mindannyian az ágyúk elé vonultak. 
- Menjetek - mondta a pasa, amikor ezt megtudta - , és mondjátok a hitetleneknek: ,,[A várban] 

egyetlen ágyúnk sincs. Ha volna, miért hagynánk, hogy a vár alatt járjatok-keljetek?" 
- Könyörülj rajtunk, szultánunk! Ilyen [*gyalázatos hírt] ne mondjunk [a hitetleneknek]! -

mondták a pasa mellett lévő [*agák]. - Ha egyáltalán nem állna szándékukban, (13a) hogy idejöj
jenek, ezt hallván akkor is ránk támadnának. 

- Nem tudjátok azt, amit én tudok. Engedelmeskedjetek a szavaimnak! - mondta Haszan pasa. 
- Az ágyúkat a kellő időre tartogatom. 

Úgy válaszoltak a hitetleneknek, ahogy Haszan pasa parancsolta. Amikor azok meghallották 
ezt, megfordultak és [visszatértek a ^táborukba]. Mindent elmondtak Ferdinánd királynak, amit 
hallottak. A király nagyon elégedett és boldog volt e hírektől. 

- Az egész sereg jöjjön a színem elé! - parancsolta. - Jó híreim vannak! 
Amikor mindenki összegyűlt, mindent elmondott nekik. A tanács tagjai, a [király] belső embe

rei és katonái fellelkesültek e hírektől. 
- Jézus oltalmával a vár [*és a tartomány] a miénk lesz. Holnap [*szombaton]47 ki kell küldeni 

egy csapatot, lássuk, nekik milyen választ adnak! - mondták. Az urak közül az egyik megbízható 
urat ismét elküldték egy csapattal: ha Isten is úgy akarja, talán jó hírt (13b) hoz. Ő pedig a parancs 
szerint délelőtt megérkezett [Kanizsa alá]. Amikor a gyalogosok kijöttek, éppúgy, mint korábban, 
a hitetlenek a harc közben kérlelni kezdték őket: 

- Lőjetek ránk! - a hitharcosok azonban a korábbi választ ismételték, de még hozzátették: 
- Mi csupán egy-két napig vendégeskedünk itt. Itthagyjuk a várat, indulni készülünk. Miféle 

tartomány ez itt? Olyan vár ez, amit meg lehet tartani? Ez csak egy sziget, mi haszna ebből a padi-
sahnak? Padisahunknak hány ezer ehhez hasonló palánkja van még? 

Amikor a hitetlenek meghallották ezt, felvidultak, királyaikhoz mentek, és mindent részletesen 
elmeséltek. A király nagy elégedettségében maga elé rendelte a parancsnokokat, s a történeteket 
töviről hegyire nekik is elismételtette. 

- Ha valóban így van - mondták azok vidáman és boldogan - , akkor még egy-két napig pihen
jünk itt. (14a) Ne menjünk készületlenül a vár alá. Küldjük ki a kémeket. Mit beszélnek a várban, 
mire készülődnek? Ha biztos híreket hoznának arról, hogy [a törökök] elhagyják [a várat] és el
mennek, akkor mindannyiukat meg fogjuk ölni. Ha híreket kapnánk arról, hogy Mátyás herceg 
Győr alól merre indul, s ha már elhatározta volna, hogy a török sereg ellen vonul, mi is aszerint 
cselekedhetnénk. Kanizsa vára - Nárnúr48 segítségével - most már a mienk. Nem tudnak ezek ne
künk ellenállni. Kanizsát gyorsan bevesszük, katonákat hagyunk benne, azután Szigetvár ellen 
megyünk, és megostromoljuk. Azután Eszék felé menet seregünk portyázni fog, az eszéki hidat 
felgyújtjuk, és ami palánk, falu és település csak van, mindet felgyújtjuk és leromboljuk. (14b) 
Amit csak lehet, elfoglalunk. Amikor a törökök ezt [*a rémisztő dolgot] látják, nagy félelem száll
ja meg őket. De már nem találnak helyet, ahol megállhatnának. Azután a fenti sereggel híreket cse
rélünk. Ök onnan, mi innen: a törököt közrefogjuk. Úgy megverjük őket, hogy egy árva lélek sem 
marad közülük! - ilyen módon tanácskoztak. Azután Zrínyioglit hívatták. 

A keresztények vízvári táborukból valóban vezettek portyákat a vár alá, szeptember 9-én például Vin-
cenzo Gonzaga mantovai herceg, Giovanni de Medici és Orfeo Galeano, tehát a sereg vezérkara indult terep
szemlére. Banfi 1940. 150. o. 

A keresztények istenére alkalmazott török elnevezés. 
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- íme, Kanizsa már a kezünkben van - mondták neki, s előadták a helyzetet. - Mondd, te eb
ben a helyzetben mit tartasz jónak? A törökök itthagyják Kanizsát és távoznak. Ha a várból ki
mennek, utánuk megyünk, rajtuk ütünk, és mindannyiukat elpusztítjuk. Azután Szigetvárra me
gyünk, és megostromoljuk. Az ágyúk és a többi nehéz felszerelés (15a) hátramarad. Amikor 
Szülejmán szultán Szigetvárat elfoglalta, apád, [*a vár kapitánya] téged kimenekített. Jól ismered 
Szigetvárat. 

- Szigetvár külső várát [elfoglalni] egyszerű dolog - mondta [*az átkozott Zrínyiogli]. - De 
van egy belső vára is. Minden bástyájához negyven ágyú kell. A tó feltöltésére Szülejmán szultán 
[*két] százezer j ük49 gyapjút hozatott. Azzal töltötte fel a tavat. Ennek a tetejére egy nagy hegynyi 
földet hordatott, s miután az magasabb lett, mint a vár, katonáit szívvel és lélekkel rohamra indítot
ta, s a várat karddal vette be. Ha nektek is van ennyi erőtök, s ha a török sereg nem jön ellenetek, 
akkor van rá remény, hogy sikerrel jártok. De én úgy gondolom, hogy ebben az évben nem tehet
tek nagyobb szolgálatot Nárnúrnak Kanizsa bevételénél. (15b) Abba ugyanis most egy varázsló 
zárkózott be, akinek varázstudományát nem lehet elmondani, [*olyan különleges.] Most, például, 
elrejtette előletek az ágyúit, és azt mondja, hogy „nincs ágyúnk." így felel nektek, de cselt vet. 
Számtalan cselfogást és trükköt ismer. Hogy mennyi cselt és fortélyt ismer, azt nálunk minden ke
resztény [jól] tudja. Mi már húsz éve az ő mérgét isszuk, poharat pohár után. Ha valamikor betegsé
gének vagy halálának hírét lehet hallani, akkor [biztos, hogy] végül Frengisztán valamelyik tartomá
nyában bukkan fel, és számos országot elpusztít. Eddig senki sem állhatott meg előtte. Varázslattal és 
csellel mindenki felett győzedelmeskedett - szólt, és mondandóját befejezve elhallgatott. 

A frenk kutyák és más hitetlen urak meghallgatták Zrínyi válaszát (16a), de szavainak nem ad
tak hitelt. 

- Ez a fickó vagy nem látott még minket harcolni, vagy ő is a törökökkel tart - mondták gőgö
sen. - Meg akar félemlíteni minket. 

Azután Ferdinánd királyhoz fordultak: 
- Holnap vasárnap. Ha megparancsolod, a vár alá megyünk és letáborozunk. Ha a bent lévő tö

rökök elhagyják a várat és elfutnak - jó. Ha nem, hétfőn megrohanjuk a várat, és szűkké tesszük 
azt számukra.50 A vár bevétele után pedig teljesen elpusztítjuk az [átkozott] magyarok csapatát is. 
Mert ezek az átkozottak, ha a töröktől megszorulnak, eldobják a kardjukat. [*Ezek a magyarok a 
törökökkel tartanak.] így határoztak, azután mindenki a sátrába ment. 

- Holnap megszálljuk a várat! - tétették közhírré. Korábban Haszan pasa embereket küldött 
élelemért és katonákért. (16b) Ezek a terv szerint az élelmet a katonákkal együtt Berzencére vitték, 
és Haszan pasával tudatták ezt. Haszan pasa azonnal száz vitéz harcost küldött, hogy ezeket fogad
ják és a várba vigyék. Azok elmentek, s az élelmet és a katonákat a vár közelébe vitték. De közben 
hétfő délelőtt51 a hitetlenek csapatai Kanizsa alá érkeztek, s a Berek vize partján elkezdték felállí
tani a sátraikat, éppen az ágyúk hatósugarán belül. Hirtelen nagy veszekedés hallatszott. [*Amikor 
a vezetők sátorait készítették, az urak összevesztek egymással. „Ez a hely az enyém!" - szóltak, s 
huzakodni kezdtek.] Esteledett, amikor meglátták, hogy seregünk az élelemmel a vár közelébe ér
kezett. A hitetlenek úgy vélték, hogy a törökök szekereket hoztak, hogy a vár népét elszállíthassák. 

- Vigyázzatok, seregünkből senki ne támadjon rájuk, (17a) senki ne okozzon nekik kárt! - tet
ték közhírré. - De mindenki álljon készen. Ha már minden török kijött a várból, s elindult, utánuk 
megyünk, s mindannyiukat elpusztítjuk, hogy Szigetvárra egyetlen hírmondó se mehessen! - eb
ben azután megegyeztek. 

Amikor a muszlim sereg az élelemmel bejutott a várba,52 hirtelen meglátták, hogy a vár túlsó 
oldalán a sátrak két'[*egy] mérföldnyi helyet foglaltak el. Elámultak, s amikor Haszan pasa színe 
elé járultak, a sátrak felől kérdezték. 

Oszmán mértékegység. Jelenti egyfelől az egy szállítóeszköz által elvitt terhek összességét, de értéket is 
kifejez, ez esetben 100 000 akcsénak felel meg. 

Azaz: rossz helyzetbe hozzuk őket. 
Más forrásaink szerint a vár megszállására szeptember 10-én került sor, ami valóban hétfőre esett. V. ö. 

Banfl 1940. 150. o. 
A keresztény sereg kezdetben csak nyugatról szállta meg a várat, így az élelmi szerszállítmány valóban 

az ostromlók szeme láttára jutott be. Az eseményekhez lásd pl. Isolano jelentését. Benda Kálmán: Giovanni 
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- A vendégeink - felelte Haszan pasa. - A magasságos Istennek hála, hogy segítségével épség
ben megérkeztetek. Mostantól kezdve tüzes dinnyével kínáljuk őket. 

Haszan pasa csodálatos és különös tervén mindenki elámult. (17b) Ha Haszan pasa nem vetett 
volna cselt, s amikor a hitetlenek a [vár alá] jöttek, lövetett volna rájuk, akkor sem az élelem, sem a 
sereg nem juthatott volna be. Azután Haszan pasa maga elé hívatta a tüzéreket és megkérdezte, hogy 
hány ágyú van a várban. Azt felelték, hogy mindent, nagyot és kicsit is egybevetve száznál is több. 

- Az összes ágyút fordítsátok a hitetlenek nagy tábora felé! - parancsolta Haszan pasa. Minden 
ágyú mellett tartsatok készen egy-egy [égő] kanócot. Amikor a mohamedi harci kiáltás53 felhang
zik innen, a nagy ágyút süssétek el, azután folyamatosan tüzeljetek! 

Ekkor a beslik egyik agája, akit janicsár Júszuf aga néven emlegettek, így szólt: 
- Szultánom! Az egyik helyen a hitetleneknek van egy-két ágyújuk. Azok mellett sokan ösz-

szegyűltek, és errefelé nézegetnek. Ha szultánom (18a) megengedné, egy sáhí ágyúval54 közéjük 
lőnék. 

Haszan pasa bölcs dolognak találta ezt, és az engedélyt megadta. Júszuf aga pedig egy sáhí 
ágyúval célba vette a csoportosulást. E közben Gázi Haszan pasa kezét imára emelte, és a felséges 
és magasságos Úristenhez fohászkodott. A szentektől és a prófétáktól egészséget kívánt, [jó] al
kalmat és győzelmet kért. Amikor kezét az arcához emelte, felhangzott a mohamedi harci kiáltás. 
A [pasa] melletti nagy ágyút elsütötték, azután sorban, egymás után a többi ágyú is lőni kezdett. 
Ég és föld zengett az ágyúdörgéstől. A föld megremegett. A hitetlenek már korábban lefeküdtek, 
nyugodtan és gondtalanul, s amikor hirtelen ennyi ágyúgolyó csapódott közéjük, (18b) sehol sem 
találtak helyet, ahol meghúzódhattak volna. Nem csak a hitetlenek sokasága pusztult el, de a sátra
kat is összetaposták a lovak. Mintha eljött volna számukra a végítélet. Mindenki az életét mentette, 
javait, vagyonát, élelmét, sátrát otthagyta. A janicsár Júszuf aga által kilőtt ágyúgolyó azon a he
lyen, ahol a hitetlenek összegyülekeztek, két ágyút átütött, és megölt négy nemesurat. [*Mellettük, 
az egyik ágyú talpánál ült Ferdinánd király is.] Ferdinánd király fejéről a koronát leütötte, ő maga 
pedig arccal a földre esett.55 A körülötte állók közrefogták és biztonságos helyre vitték. Azután a 
várra néztek, és megszemlélték a vár gyilokjáróját: 

- Nézzétek, jól láthatóak a vár ágyúi. Mi ezeket másnak véltük - mondták. 
Közben a hitharcosok, (19a) amikor a hitetlenek helyzetét látták, „Allah Allah" kiáltással a sát

rakra vetették magukat. A hitetlenek így szóltak Ferdinánd királyhoz: 
- Fenséges és hatalmas király! Egyik dolog a másikból következik. A törökök a sátrakra törtek. 

A helyzetünk nagyon rossz. 
- Segítsetek! Találjunk ki valami megoldást! - mondta a király az uraknak. 
Volt a hitetleneknek négy-ötezer gyalogosa. Ezek szembeszálltak a hitharcosokkal, és délutá

nig küzdöttek velük. 
- Most kiderül, hogy mi az emberség! Harcosok, gyertek ki a várból! - parancsolta Haszan pasa. 
A hitharcosok a Berek folyó56 hídjához mentek, és az esti [ima] idejéig puskával tűzharcot vív

tak. A hitetlenek látták ezt, és azt mondták Ferdinánd királynak: 

Marco Isolano gróf ezredes feljegyzései a magyarországi török háborúról. Hadtörténelmi Közlemények, 30. (Új 
folyam [1983.]) 673. o. Egy elfogott török tiszt szerint 500 gyalogos is a várba ment. Hivatkozás nélkül közli: 
V. Molnár 1987. 85-86. o. 

Gülbang-i Muhammedí: a kifejezés a szótárak szerint az ezánt, vagyis a müezzin imára hívó énekét jelö
li. A gülbang általánosságban közösen, fennhangon elmondott imát jelent. Jóllehet eléggé hosszadalmas válto
zatai is ismertek, itt valószínűleg a legrövidebbet, Allah nevének kiáltását kell értenünk alatta, ezért a fordítás
ban a harci kiáltás kifejezést használom. 

Kisméretű török ágyú, amellyel csak néhány dekás, esetleg 1 kg körüli golyókat lőttek ki. Ágoston Gábor: 
Párhuzamok és eltérések az oszmán és az európai tüzérség 15-17. századi fejlődése között. Történelmi Szemle, 34. 
(1992.) 3-4. 195-196. o. A másik szövegváltozatban a sáhin top (= sólyomágyú) kifejezés olvasható. 

" Egy - sajnos forrásmegjelölés nélkül közreadott - elbeszélés szerint a törökök valóban eltalálták Vicen-
zo Gonzaga sátrát, amelyben Ferdinánd és Miksa főhercegek is ott tartózkodtak. Egy testőrtiszt és egy testőr 
meghalt, nyolc másik megsebesült. Balogh 1897. 138. o. 

Elbeszélésünk a Zala folyót következetesen Bereknek nevezi. Nagykanizsa földrajzi névtárában valóban 
több ilyen elnevezéssel találkozunk. 
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- Nézd a törököket! Csapdába csaltak minket! (19b) Elhitették velünk, hogy nincs ágyújuk, 
azután sok ezer embert megöltek. A sátrainkat a földdel tették egyenlővé. Ha nem lett volna ké
szenlétben valamennyi gyalogosunk, dolgunk [itt] véget ért volna. Most már mi is kössük fel az 
erőfeszítés övét, ne adjunk nekik kegyelmet, mindőjüket pusztítsuk el! Legyen ez intő jel a világ
nak. Ilyen álnokságot máskor senki ne kövessen el ! 

- Hadd lássam, mire vagytok képesek! Ma van a bosszú napja - mondta Ferdinánd király. 
A délutáni imát követően három jazsos57 ágyúval a várra lőttek. Az első [golyó] nem ért el a 

várig, a Topraklik nevű városnegyedben58 esett le, egy darabja pedig átrepült a váron. A második 
golyó Gázi Haszan pasa palotájának egyik kemencéjét (kéményét?) találta el, majd túlrepült a vá
ron. A szigetvári oldalon, ahol a harcosok szemben álltak a hitetlenekkel, kétszer-háromszor a 
földhöz (20a) csapódott, majd egy Szijavus nevű harcos karját leszakította. [*Az elájult. A karja 
megsebesült, s idővel a seb elmérgesedett.] De később Isten kegyelméből meggyógyult. A harma
dik golyó Szefer janicsáraga szobájába zuhant, de senkiben nem tett kárt.59 Éppen ekkor Haszan 
pasa a váron kívül, az árok szélén járt, s a hitetlenek oldaláról egy olasz puskával6 rálőttek. A golyó 
egy Hurrem kátib nevezetű személynek - aki velem, szegénnyel ott volt - eltalálta a turbánját, de 
nem lökte a földre. Amikor a golyót a turbánból kiszedték, [* lemérték,] kilenc dirhemet61 nyomott. 

A Berek vize sok járóföld nagyságú, de Isten kegyelméből nem okozott kárt. [*Kanizsa vára 
mellett két oldalon folyik. Ez a két víz egymástól eléggé messze van.] Ott a hitetlenek elkezdtek 
árkot ásni. A harcosok [*átmentek a vízen, és] keményen harcoltak velük. Azután Haszan pasa 
azok közül a szekeres dzserahórok62 közül, akik az élelmiszert hozták, ötszázat visszatartott, (20b) 
ökreiket defterbe íratta és a csapatok között szétosztotta. A többi dzserahórt ökreikkel együtt a szi
getvári besli aga [vezetésével] biztonságos helyre küldte. 

A hírek mesélői azt mondják, hogy másnap reggel a hitetlenek haragosan és gőgösen hetven 
ágyút hoztak a vár alá. Olyannyira lőttek, hogy nem csak a vár, de az egész világ beleremegett. 
[*Volt nap, amikor hétszáz, de volt, hogy ezer golyót is kilőttek. A vár és a környéke úgy reme
gett, mint az őszi falevél.] A harcosok számot vetettek sorsukkal, és a legteljesebb mértékben vi
tézhez és emberhez méltóan küzdve kitartottak. Haszan pasának mindegyikükhöz volt egy-két jó 
szava, ettől mindenkinek bátorság szállt a szívére, s ellenálltak a hitetleneknek. A vár kapuit egy 
héten keresztül nem zárták be, a vitézek folyamatosan és nyugodtan kijártak, s a hitetlenekkel küz
döttek. Még a barmokat is kihajtották legelni, (21a) de Isten kegyelméből a hitetlenek egyet sem 
tudtak megszerezni közülük. Amikor a hitetlenek látták ezt, megfeszítették erejüket, és egyik éjjel 
Mehmed kethüdá gázlóján63 átkelve megszorongatták a muszlimokat, és tizennégy helyen ostrom
sáncokat emeltek. A Bécs felé eső oldalon két [*öt] ágyút és hatezer hitetlent hagytak.64 Azután 
elkezdték a Berek vizét náddal feltölteni. Botokból készült leszéket65 tettek [a vízbe], a vár mellett 
pedig kosarakat készítettek, amelyeknek a belsejét hosszú fahasábokkal töltötték meg. Egészen az 
árok széléig hozták őket, és nagy bástyát kötöztek össze belőlük. Készítettek egy akkora hidat is, 
mint az árok teljes szélessége. Fenyőfahordókba a kocsik tengelyéhez hasonló [tengelyt tettek]. [A 
híd szélessége] akkora volt, hogy két ember egymás mellett elmehessen. Ezt a hidat várostrom ide
jén négy ember (21b) mozgatta előre, a fenyőhordók pedig kerékként forogtak; majd a víz tetején 

A keresztények ágyúinak az oszmán krónikákban többször előforduló elnevezése: jams, jazsos, jacsos 
alakban fordul elő. A különös szó talán Jézus nevét rejti. 

" Topraklik: a törökök által lakott, nyugati városrész neve, valójában a külső vár. A régi polgárvárosba a 
törökök nem költöztek be. 

A várat egyes források szerint szeptember 11-én kezdték lőni. Tóth 2000. 342. o. 
Talyan tilfenki: nagyméretű puska. 
Dirhem: török súlymérték, 3,2 gr. 
Dzserahór. a muszlim seregek szolgálatára rendelt keresztény munkások és fuvarosok elnevezése. 
A törökök valószínűleg a palini átkelőhelyet nevezték így, utalva a vár 1600-ban történt ostromára. 
Azaz az ostromló sereg egy része a vár keleti oldalára települt át, teljessé téve ezzel az ostromgyűrűt. Az 

eseményre szeptember 18-án került sor. Banfi 1940. 150. o. 
A leszek egyszerű, faágakból készült kötegek, amikkel a várárkokat próbálták feltölteni. 
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haladt. Amikor a várfal aljáig elért, a híd végén lévő vaskarmot egy ember a várfal tövében a föld
be szúrta, hogy a híd ne mozduljon el az emberek alatt.66 

- Ezzel eljutunk a vár faláig! - mondták. [E szerkezet elkészítésével] negyven nap telt el. Még 
mielőtt a hidat vízre tették volna, Gázi Haszan pasa a hitharcosok közül néhány önfeláldozó vitézt 
magához hívatott. Ajándékokat adott nekik, s azt mondta: 

- Hadd lássam, mire vagytok képesek! Mielőtt a hitetlenek vízre tennék ezt a hidat, talán az ál
taluk ásott fedett folyosóról naftával fel tudjátok gyújtani. 

- Allahra bízzuk magunkat! - [*mondták az önkéntesek], s egy kis csónakkal az éjjeli sötétben 
[elindultak], s amikor a hitetlenek bástyájukban részegen aludtak, a naftát (22a) kiöntötték és meg
gyújtották. A tűz lángja körbefogta a hitetleneket. De [a nafta az önfeláldozók] ruháját is átitatta, s 
maguk is lángra lobbantak. Bár azonnal a vízbe merültek, nem menekülhettek, megégtek. Eljött a 
számukra az Utolsó ítélet ideje. A hitharcosok bentről ágyúkkal és puskákkal lőni kezdtek, a hitet
lenek pedig a fedett utat próbálták eloltani, de erre már nem volt módjuk. Az utak, melyeket negy
ven napig ástak, egyetlen óra alatt elégtek. A hitetlenek, amikor látták ezt, nagyon összezavarodtak 
és nem tudták, mit tegyenek. Végül elkezdték betemetni az égő utat. A hidat egészen az árok szélé
ig hozták, vízre bocsátották, és a bástya mellé állították. Amikor Haszan pasa látta ezt, néhány bá
tor (22b) vitéznek baksist adott. 

- Hadd lássam, mire vagytok képesek! Valahogy húzzátok el a hidat és hozzátok be! - paran
csolta nekik. 

Azon nyomban hosszú kötelet vettek a kezükbe, és egy kis hajóval megközelítették a hidat. A 
kötél egyik végét hozzákötötték a vaskampóhoz, a másikat bevitték [a várba]. Azután tizenöt har
cos megragadta a kötelet, és a mohamedi harci kiáltást hallatva húzni kezdték. A hídon volt egy 
csapat hitetlen, akik a híd őrzése közben elaludtak. A híd hirtelen megmozdult, s amikor látták, 
hogy a vár felé közeledik, szívüket és értelmüket félelem szállta meg, és a vízbe vetették magukat. 
Mindannyian megfulladtak. A hídon lévő fegyvereiket és ruháikat Haszan pasa színe elé vitték. 
Haszan pasának és a többi (23a) muszlimnak jó kedve kerekedett, a hitetlenekre pedig akkora 
szomorúság és bánat szállt, hogy már-már belehaltak, mivel a támadást, amelyet két hónapja ter
veztek, [Isten] rendelése egy pillanat alatt elrontotta. Istennek legyen hála! Azután a hitetlenek újra 
hajókat kezdtek készíteni deszkából. Mindegyikbe száz ember szállt be. A tetejüket tölgyfával bo
rították. Annak a tetejére szorosan marhabőröket tettek, hogy ha a várból ágyúval, puskával, nyíllal 
lőnének, vagy gránátot vetnének, ne tegyen kárt a bent lévőkben. A Berek folyón túl volt még két 
másik nyílt víz is, egy-egy bástyával szemben. Mindegyiknek a végénél egy-egy hajót készítettek. 
Ezzel újabb hatvan nap telt el. Azután egyik éjjel a hitetlenek nagy ünnepséget rendeztek. Az 
ágyúk és a puskák hangjától az ég is megremegett. (23b) A várban lévő hitharcosok nagyon cso
dálkoztak. Gázi Haszan pasa így szólt a mellette lévőkhöz: 

- Ej, harcosok! Meg kell tudnunk, hogy mi történt a hitetleneknél. 
Néhány hitharcos kiment a várból, egy [*két] kis hajóval a gázlóhoz ment, és ott lesben állt, 

mivel a hitetlenek minden éjjel azon jártak át. Isten akaratából hirtelen egy híres hitetlen jött arra a 
kíséretével. A harcosok a lesből rájuk támadtak, egy részüket levágták, kettőt pedig élve fogtak el, 
s Gázi Haszan pasa elé vitték őket. 

- Egyiküket hozzátok elém! - parancsolta a pasa. A rendelkezés szerint az egyiket bevitték. 
- Mi az oka a ma éjszakai örömünnepnek? - kérdezte Haszan pasa. 
- Fenti, [*Győr melletti] seregünktől levelek érkeztek. Korábban a keresztényeknek volt ott 

egy szentélyük. (24a) Most visszaszerezték azt a törökök kezéből - mondta. - Ennek jött híre, ez 
[az ünnepség] oka.68 

- Mi a neve annak a várnak? - kérdezte a pasa. 
- Mi nem ebből az országból származunk, honnan tudnánk? - mondta a hitetlen. 

A hídról és annak csúfos elvesztéséről, valamint a mocsár lassú és nehézkesen haladó feltöltéséről 
Isolano gróf is megemlékezett. Benda 1983. 674. o. 

Szicsanjolu (= patkány út). A támadók valóban készítettek a rohamok kiindulópontjain védett állásokat. 
Banfi 1940. 152. o. 

A szöveg Székesfehérvár visszavételére utal (1601. szeptember 20.). 
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- [Katonáitok között] nincsenek magyarok és horvátok? - folytatta Haszan pasa. - Senki sem jön 
közülük a vár ellen? Mostanáig ahány nyelvet csak fogtunk, mind közületek volt, s nem közülük. 

- A magyarok a törökökkel értenek egyet - felelte a rab -, ezért nem engedik őket a vár közelébe. 
- Mennyi magyar katona van? - kérdezte a pasa. 
- [*A horvátokon kívül] harmincezer magyar van. 
Haszan pasa akkor a másik foglyot hozatta be, de ő is ugyanezeket mondta. Azután a rabokat 

kivitték. 
[*- Vigyétek ki őket - mondta a pasa, s kezével jelezte, hogy vágják le a fejüket.] Azután ma

gához hívatta a beslik agáját, [*Kara] Ömer agát, és ezt parancsolta neki: 
- Vezesd el ezeket [a hitetleneket] a várban lévő százötven pandúr és az ötszáz magyar dzse-

rahór között, [*hadd lássák őket!] Mondd azt nekik: „Ezek mind magyar katonák. Minden harma
dik éjjel (24b) ezer ember jön be, hogy a törököknek segítsen. Társaim a hitben! Én is keresztény 
vagyok! Kicsiny koromban estem fogságba, és ennek a pasának a rabja lettem. Ezer ember szolgál 
a kezem alatt. Vagyonom nagy, javaim számosak, megvan a napi betevőm - nem hagyhatom itt 
ezeket, nem mehetek el. [Mégis] örülnék, ha ezt a várat bevennétek. De köztetek sok olyan ember 
van, aki nem akarja ezt a várat elfoglalni. A várban harmincezer ember, egy évre való élelem és 
lőpor van. A törököt most nagyon nehéz legyőzni, ám ha itt teleltek, a jég hátán legyőzhetitek 
őket. A pasa azt parancsolta, hogy öljelek meg titeket. De mivel én is közületek való vagyok, [szü
lőföldemért akarok cselekedni. Szabadon eresztelek titeket. Mindent láttatok. Tüstént induljatok, 
(25a) parancsnokaitokat üdvözöljétek a nevemben, s a [benti] állapotot egytől egyig mondjátok el 
nekik. Most már tudjátok, hogy számíthattok rám." 

Miután Haszan pasa így kitanította Ömer agát, Ömer aga elámult és nagyon csodálkozott. 
Amikor magára maradt [a rabokkal], a tanács szerinti módon a két hitetlennek [a fentieket] egytől 
egyig elmondta, egy-egy kenyeret adott a kezükbe, kis csónakba ültette és [saját] seregükhöz eljut
tatta őket. Azok pedig, ahogy megszabadultak, imádkoztak és könyörögtek Ömer agáért, [majd] 
parancsnokaikhoz mentek és részletesen elmeséltek nekik mindent. Akkor Ferdinánd királyhoz vit
ték őket, s neki is mindent el kellett mondaniuk. Amikor a király meghallgatta őket, nagyon el
szomorodott és [sokáig] hallgatott. 

- Fenséges király! - mondták néhányan az ott lévők közül. - Ne higgy nekik! Lehetséges, hogy 
félelmükben csak képzelődtek, (25b) hiszen a magyarok nem mennek be [a várba], s nem segíte
nek a törököknek. Bár lehetséges az is, hogy néhány dolgot [valóban jól] tudnak. De mindez sem
miképp se tudódjon ki a katonák között! Ha van valami alapja, végül úgyis kiderül. 

Eközben a Győr alatt tartózkodó hitetlenek úgy határoztak, hogy Buda alá mennek, amíg Je-
miscsi Haszan pasa,69 aki Ibrahim pasa helyett vezír lett, Isztambulból meg nem érkezik. Buda ne
vét emlegetve, hirtelen, csellel, nagy sebesen, éjjel Székesfehérvár ellen vonultak, s a külső várat 
bizonyos módon ellopták, vagyis a muszlimoktól csellel elvették, a bent lévő igazhitűeket megöl
ték, másokat fogságba vetettek. S hogy a belső vár is az övék legyen, ágyúkat hoztak, árkokat ás
tak, s néhány nap alatt a belső várat is elfoglalták, (26a) amit azután kellőképpen felszereltek. 

Amikor [Jemiscsi] Haszan pasa a muszlim sereggel megérkezett, szembeszállt a hitetlenekkel: 
se éjjel, se nappal nem hagyott fel a harccal és a csatározással. A hitetlenek pedig a vártól odébb, a 
két víz között küzdöttek. A muszlimok semmilyen módon nem találtak alkalmat arra, [hogy felül
kerekedjenek] a hitetleneken. Amikor Mehmed kethüdá és Mankirkusi látta ezt, harcba indultak: 
nem törődtek a hitetlenek ágyúival és puskáival, rájuk rontottak, ahogy az éhes farkas ront a bá
rányra. Olyan keményen harcoltak és küzdöttek egymással, hogy ha a lovakban maradt is még erő, 
a [harcosok karjában a] kard felemelésére már nem. Segítség pedig senkitől nem jött. De hát mi
csoda egy vízcsepp a tengerhez képest? Végül mindketten [Mehmed kethüdá és Mankirkusi] vér
tanúk lettek.70 A hitetlenek nagyon örültek, hogy megölhették őket, fejüket levágták, (26b) Kani-

Jemiscsi Haszan pasa (7-1603): albán származású, az udvarban nevelkedett. Két ízben janicsáraga, majd 
Sirván kormányzója, később Ibrahim pasa kajmakámja Isztambulban. 1601 júliusában nevezik ki nagyvezír-
nek. 1603-ban leváltják, majd kisvártatva kivégzik. Uzunçarçih 1995. 359-360. o. 

A Székesfehérvár melletti csata október 11-től október 15-ig tartott. Mehmed kethüdá és Mankirkusi 
Mehmed pasa 15-én esett el. Tóth 2000. 338. o. 
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zsa alá küldték, [ott] póznára tűzték, s az ostromsáncra tették. A várbeli igazhívőknek hatalmas 
hangon bekiálttattak: 

- Ej, várnép! Tudjátok és értsétek meg! Győr alatti seregeink elfoglalták Székesfehérvárt. Ve-
zíretek, Jemiscsi Haszan pasa nagyon sok emberrel érkezett, és szembeszállt velünk. Végül, mivel 
nem győzhetett, megfordult és elment. Mankirkusi, a budai pasa, és Mehmed kethüdá bármennyire 
ügyes emberek voltak is, végül mégis a zsákmányunkká lettek: ez a két fej az övék. Seregeteket 
megvertük, vezíreteket megfutamítottuk. Ö Szigetvárra ment,71 a mi Győr alatti seregünk pedig 
holnap teljes egészében idejön. Hát ez a helyzet. Kiben reménykedtek, kire bizakodtok eztán? 
(27a) Nincs segítségetek. Az volna számotokra a leghasznosabb és a legjobb, ha visszaadnátok a 
király várát. Már megtettétek, amivel padisahotonak tartoztok. Kár volna értetek! Gondoljatok 
magatokra! Ne haljatok meg! Egy ember negyven év alatt növekszik fel. Ti már három hónapja 
bezárkóztatok ide, s itt harcoltok. Mi haszna? Ráadásul tudjátok, hogy a szerdárotok, [Jemiscsi] 
Haszan pasa nem akar nektek jót. Makacs ember. Ne törődjetek vele! A saját életeteket mentsétek! 
A fenséges király egyezséget és biztonságot kínál nektek. Adjátok át a várat, hogy egyetlen hajszá
latok se görbüljön, s egészségesen és épségben távozhassatok innen. Mert ha holnap Mátyás her
ceg sok ezer katonával megérkezik Székesfehérvárról, nem ad nektek kegyelmet, mindannyiótokat 
megöli. (27b) Vagy nem hiszitek, hogy Mankirkusit és Mehmed kethüdát megöltük? Ha van, aki 
ismerte őket, jöjjön és nézze meg [a fejeket], királyunk azt tervezi, hogy nagy tisztességben része
síti őt - így kiáltozott sokáig, mint egy szamár. Haszan pasának megvitték a hírét, hogy mit kiálto
zik a hitetlen. Végül maga elé hívatta a harcosokat. 

- Ej, harcosok! - mondta. - A hitetlenek nem azért adnak nekünk tanácsot, mert szánnak min
ket. Csak arról beszélnek, ami nekik jó, megcsalnak, elámítanak. De tegyük fel, hogy igaz az, amit 
mondanak. Mi azonban nem Mehmed kethüdá és Mankirkusi Mehmed pasa kedvéért zárkóztunk 
be ebbe a várba, hanem az iszlám hitért, mert az az igazság. Ezért zárkóztunk be. Éljen boldogsá
gos szultánunk! Talán egy lovászát nevezte ki Mehmed kethüdá helyére, de az is épp olyan jó lesz. 
(28a) Most az a dolgunk, hogy szilárd lábbal [álljunk] az iszlám vallás útján, és a hitetlenekkel 
küzdjünk, tusakodjunk. Mert az iszlám vallás a világ fényes fáklyája. A magasságos Allah nem 
oltja ki a saját fáklyáját. A segítség, a győzelem, a tökéletes könyörület Allahtól származik. Most 
pedig tudjátok és értsétek meg! A világ a hitetlenek szemébe mosolygott, és [így] önteltté tette 
őket. Reménykedjünk a magasságos Teremtőben, hogy mostantól kezdve a nevetés a mi, a sírás 
pedig az ő [osztályrészük] lesz. Amit nekünk kívántak, az az ő fejükre száll. Hitharcos testvéreim! 
Semmit se féljetek! Mohamed őnagysága - Allah áldása és üdve legyen rajta! - csodákra képes. 
Mostantól kezdve a szerencse hozzánk szegődik! 

E lelkesítő szavak és tanácsok után azt mondta: 
- Vigyázzatok! Annak az ordibáló hitetlennek ne válaszoljatok! Mert a beszédből (28b) isme

retség származik, a legyőzött a győzteshez hajlik. Bár volna valaki, aki azokat a fejeket ágyúval a 
vízbe borítaná, hogy a hitetlenek ne dicsekedhessenek! 

Volt ott egy Pécsi Behrám nevű cseribasi, meg egy Fülemüle nevű ágyú. Az ágyúval megcé
lozta a fejeket, és Isten kegyelméből a vízbe borította őket. Haszan pasának azonnal megvitték a jó 
hírt, ő pedig alaposan megdicsérte a cseribasit, és egy tímárbirtokot adományozott neki. A hitetle
nek pedig, amikor meglátták ezt, olyanná váltak, mint aki mérget nyelt. Az a hitetlen pedig, aki a 
várba bekiabált, elmenekült onnan. Csúnyán káromkodva azt mondta: 

- Hej, kőszívű népség! Nincs bennetek emberség? Dzsinnek vagytok? Vagy tündérek vagytok? 
Három hónapja (29a) nem tudunk rólatok híreket szerezni. De ezek után megnézhetitek magatokat! 
Holnap megérkezik a fenti seregünk: nem kegyelmeznek nektek, megölnek titeket. - [Eközben né
hányan] Ferdinánd királyhoz mentek, s az események állását elmondták neki. O pedig kikiáltatta: 

- Aki bentről nyelvet szerez, és elém hozza, annak tíz falut adományozok, és magam mellé veszem! 
Amikor a hitetlenek meghallották ezt, ezerféle módon próbálkozva és erőlködve a vár körül 

futkároztak, nyelvet kerestek. Azon az éjszakán, hajnaltájt, a hitetlenek egész serege felbolydult, a 
gyalogosok és a lovasok, mint a tenger, [Kis]komárom felé mentek. Délben a [Győr alól] érkező 
hitetlenek poggyásza is megjött, és elkezdték a sátraikat felállítani. Azután hadrendben, mint a 

Jemiscsi Haszan október 25-én vonult el Fehérvár alól. Adonyban többnapos pihenőt tartott, majd Mo
hács érintésével Szigetvárra vonult. Benda 1983. 675. o.; Tóth 2000. 340. o. 
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tenger, a nemes urak a sátraikba mentek, (29b) és ott letelepedtek. [Azután] nagy tanácskozást 
tartottak, mindenki elmondta, hogy hogyan látja a helyzetet. De Kanizsa állapotáról senki nem tu
dott hírt adni. 

- Egész életemben nem láttam ilyen szívtelen népet - mondta Ferdinánd király. - Soha nem 
adnak választ, amikor a várba bekiáltunk, csak a kardjukat mutatják. 

Azután a fentről jött hitetlenek megrótták [a korábban érkezetteket]. 
- Mi odafent bevettünk egy akkora várat, mint Székesfehérvár - mondták. - Mennyit harcol

tunk a törökkel? Hány hírneves emberük fejét levágtuk, vezírjeiket megfutamítottuk. Ti pedig kis 
híján három hónap alatt sem voltatok képesek elfoglalni egy palánkot. - így aztán akkora vita tá
madt, hogy majdnem harc lett belőle. Kanizsát július (temmúz) havának végén zárták körül, vasár
nap már lőtték, (30a) és november (tesrín-i szání) elején, szintén egy vasárnapi napon szenvedtek 
vereséget.73 

- Bár mi ennyi ideje nem vagyunk képesek elfoglalni ezt a várat, de ha Isten is úgy akarja, ti 
majd győzelmet arattok - mondták az ott lévő átkozottak, és félrehúzódtak: 

- Lássuk, mire vagytok képesek! 
E válasz eredményeképpen nagy fagyosság támadt közöttük.74 Azután a fentről jött hitetlenek 

megpróbáltak híreket szerezni a várból, ezért embereket küldtek ki. Azok elmentek, és azt mondták: 
- Ej, várbeliek! Halljátok és tudjátok meg! Seregetek megveretett, vezíretek elfutott és Sziget

várra ment. Ezért ők nem segíthetnek rajtatok. Amikor fent voltunk [északon], nem tudtak nekünk 
ellenállni. Most pedig két seregünk egyesült. Seregünk olyan, mint két tenger. (30b) Seregetek, 
amely nekünk sem tudott ellenállni [északon], hogyan lenne képes két sereggel mérkőzni? Királya
ink dicsérnek titeket és elégedettek azzal, ahogy harcoltok, s ahogy padisahotok útján törekedtek 
és szolgáljátok őt. Nincs a világon, aki hosszabb időre zárkózott volna be egy várba, mint ti, ha
csak meg nem halt.75 

Az átkozott ilyen barátságos és kedves szavakat szólt. [Gondolta,] a bentiek talán felelnek va
lamit, ha Isten is úgy akarja. Végül belátta, hogy nem kap választ. Ismét a kedveskedést választva 
így szólt: 

- Minden király üdvözöl titeket. Bátorságotokat és kitartásotokat gyakran dicsérik és elismerik. 
Legyetek oly kegyesek, adjatok nekünk határozott választ! - Erre a bentiek kardjukat mutatták, és 
puskával céloztak rá. Végül válasz nélkül, csúful (31a) káromkodva, reményvesztetten távozott. A 
hitetlenek abban reménykedtek, hogy az igazhitűek szívére félelem száll, amikor a hitetlenek soka
ságát meglátják, és [ezért] válaszolnak. Ha pedig válaszolnak, akkor biztosan megadják a várat is. 
Addig, amíg a válaszra vártak, a korábban jött hitetlenekkel mulatoztak és vigadoztak. De most a 
később érkező hitetlenek elszomorodtak. 

Korábban már említettük, hogy [a hitetlenek] hajókat készítettek. Aznap vízre bocsátották őket. 
Amikor Gázi Haszan pasa megtudta ezt, a hajók útjával szembe eső tömésfalat azonnal megbont
tatta, és a [résekbe] báljemez ágyúkat76 állíttatott. Kővel, kartáccsal és vasdarabokkal töltette meg 

A fehérvári táborból november 14-én valóban érkezett egy 8000 fős sereg Hermann Russwurm tábornok 
vezetésével. Banfi 1940. 153. o. Krónikánk szerzője azonban téved: Mátyás főherceg nem tartott velük. 

Különös, hogy a szerző itt nem a muszlimoknál általános, holdciklusokon alapuló időszámítást használ
ja, hanem a napévek szerintit - s el is véti azt. Érdekes módon a hét napjainak meghatározása jobbnak tünik: az 
olasz jelentések által a vár lövetésének kezdeteként megadott dátum (szeptember 30.) valóban vasárnapra esett, 
mint ahogy az október 28-i döntő roham is. 

A keresztény seregen belüli viszálykodásokra a krónika számos példát hoz. S valóban, az ellentétek már 
az indulásnál megmutatkoztak. A katonai körökben nem túlságosan jó hírnévnek örvendő Ferdinánd főherceg a 
sereg vezetését helytartójára, Vincenzo Gonzaga mantovai hercegre bízta, aki szintén nem volt tapasztalt kato
na. Neki viszont sem a firenzei csapatok kapitánya, Don Giovanni de Medici, sem Herberstein báró nem akart 
engedelmeskedni. A zavaros helyzetben azután - általános elégedetlenséget kiváltva - Orfeo Galleano ezredes 
ragadta magához az irányítást, akit azonban október 2-án meggyilkoltak. Russwurm megérkezése tovább bo
nyolította a viszonyokat. V. ö. Banfi 1940. 150-154. o. 

7 Valóban: Kanizsa ostroma 1601-ben legalább 68 napig tartott. 1600-ban az ostrom 45. napján adták fel. 
Eger 1552-ben 38 napig állt ellen, 1596-ban 23 nap után esett el. Az egyik leghosszabb magyarországi várost
rom, Gyuláé 62 napig tartott, és a vár feladásával végződött. 

Báljemez ágyú: török ostromágyú. 
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őket, hogy azzal lőjenek a hajókra, amikor azok a vár árkára érkeznek. A hitetlenek pedig vízre 
bocsátották a hajókat, és a következő napra (31b) - mely vasárnap volt - rohamot hirdettek. Bent 
megtudta ezt a pasa. Minden szárnyról [összehívta] a harcosokat, és így szólt hozzájuk: 

- A hitetlenek sokaságától ne féljetek, ne meneküljetek! Ha Allah is úgy akarja, akkor mi győ
zünk. Minden alkalommal, amikor a hitetlenek a muszlimokra szórják a lázadás tüzét, Isten - di
csértessék és magasztaltassék! - eloltja azt a tüzet. Ej, harcosok! Hadd lássam, mire vagytok képe
sek! Harcoljunk ma vitézül és bátran a hitetlenek ellen az iszlám vallásának kedvéért! Ha valaki 
meghal közülünk, vértanú lesz. Aki nem hal meg, az a hit harcosa és boldog a két világban!77 Áll
jatok készenlétben [őr]helyeteken! Ma éjjel a hitetlenek a támadásra készülnek. Kijelölt őrhelyete
ken legyetek! Reméljük, hogy számításaik nem válnak be! - Ettől mindenkinek a szívébe bátorság 
költözött. 

- Szultánunk! - mondták. - Nemes (32a) személyed mellett lelkünk és fejünk [legyen] áldozat Is
ten útján, mivel az iszlám vallása által nyertük el becsületünket. Nem fordulunk vissza Isten útján! 

Miután valamennyien elnyerték Haszan pasa áldását, készenlétben álltak, szemük és fülük az 
ellenséget fürkészte. A hírek mesélője mondja: a hitetlenek azon az éjszakán sáncaikba mentek, 
előkészítették a hajókat és a rohamot jelző hírlövő ágyút, hogy amikor azt elsütik, mindenki a vár
ra támadhasson kijelölt őrhelyéről. 

Haszan pasa kísérőivel két bástya között állapodott meg, hogy ő maga is ott lehessen, ha a hi
tetlenek több irányból támadnának, s a hitharcosokat megszorongatnák. Ilyen módon [töltötték az 
éjszakát, majd] a horizont világosodni kezdett.78 A hírlövő ágyút elsütötték. Annyira félelmetes 
ágyú volt ez, hogy a hangjától (32b) még a vár is megremegett. A [golyó a] Szigetvári kapu fölötti 
részen a negyven láb vastag falat átütötte, egy Mahmúd csorbadzsi nevű ember szobájába berepült, 
és [ott] megölte a negyedik lovat. Miután a szoba falát átütötte, becsapódott a négy ló közé, és 
amikor a negyediket megölte, megállt. A vár falának vastagságát a pécsi Oszmán cselebi saját lá
bával mérte le - éppen negyven láb volt. Abban az órában, amikor az ágyút elsütötték, a hitetlenek 
négy oldalról rohamoztak. Amikor hajóikkal a vár árkának közelébe értek, bent a feléjük irányított 
ágyúkra tüzet vetettek. Isten kegyelméből és az Egyedülálló Követ [Mohamed] csodája által mind
egyik [golyó] eltalált egy-egy hajót - az egyiket középen, a másikat a víz alatt - , elsüllyesztette 
azt, (33a) s a benne lévő hitetleneket mind megölte. Amikor a hitetlenek látták ezt, gyászba borul
tak. A mi harcosaink pedig leopárd és tigris módjára üvöltve, bátran és vitézül a harcba vetették 
magukat. Annyi ágyú- és puskagolyót, gránátot és nyilat szórtak a hitetlenekre, hogy azt elmonda
ni vagy megszámolni lehetetlenség. Egész délelőtt harcoltak, végül Mohamed népéhez elért a Di
csért [Isten] kegyelme és az Úr jótéteménye: a hitetlenek legyőzettek és megverettek, a muszlimok 
pedig győztek és diadalmaskodtak. Azon túl, hogy Allah kegyelméből 12 ezer hitetlen pusztult el, 
még a római pápa testvérét is puskalövés érte, és meghalt. Egy Thúri Györgyről elnevezett pokol
béli völgyben temették el,79 majd szomorúan és bánatosan visszavonultak és ott megállapodtak. A 
muszlimok pedig (33b) boldogan kacagva Haszan pasához mentek, és azt mondták neki: „Harcod 
áldott legyen!", és nemes kezét megcsókolták. Ő pedig mindegyikükre áldó imát mondott, s min
denkinek érdeme szerint ajándékokat és adományokat adott. A hitetlenek, miután vereséget szen
vedtek, összegyülekeztek és tanácskoztak. 

- Ennek a várnak a bajára nem lelünk most gyógyírt - mondták. - Teleljünk itt, [a várbeliek] 
majd legyengülnek az éhségtől. Ha valahonnan török sereg jönne, megküzdünk velük, és legyőz
zük őket. Ha [a várból] látják ezt, talán félelem száll a szívükre, s feladják a várat. De ha az időjá
rás engedi, az ágyúkat vitessük el! 

Ott volt egy Don Giovanni80 nevű hitetlen is, Málta hercege, aki azt mondta: 

Szaíd: olyan személy, aki már földi életében kiérdemli, hogy majd a mennyországba jusson. 
Valószínűleg az október 28-i roham leírása olvasható a következőkben. 

7 A pápai hadakat kezdetben valóban VIII. Kelemen unokaöccse, Francesco Aldobrandini vezette, aki már 
1595-ben és 1597-ben is megfordult Magyarországon. Kanizsa alá azonban nem jutott el: a felvonulás során 
megbetegedett, és szeptember 17-én Varasdon meghalt. Holttestét később bebalzsamozva Rómába vitték. Banfi 
1939. 12-13.0. 

Don Giovanni de Medici (1567-1621) Cosimo toszkán nagyherceg törvénytelen fia volt. Többször har
colt Magyarországon - például 1595-ben és 1597-ben - Ferrante nagyherceg toszkán lovasai élén. Banfi 1939. 
7. o. Természetesen nem volt Málta hercege. 
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- Ha most elvitetjük az ágyúkat, a várbeli törökök nem fognak velünk egyezkedni. A török 
(34a) sereg jelenleg Szigetvár alatt van. Ha nem is volna szándékukban ellenünk jönni, ha ezt a 
hírt meghallják, ellenünk jönnek. Ágyúk nélkül azonban nem tudunk ellenállni nekik. Mi ágyúval 
szoktunk velük beszélgetni. Ha karddal szállunk velük szembe, sorsunk nem lesz kétséges. A leg
jobb tehát az volna, ha több golyót lőnénk ki a várra, mint amennyit eddig kilőttünk: nehogy a tö
rökök szeme felnyíljon, s nehogy megtudják, hogy a seregük Szigetvár alá érkezett. [Ők ugyanis] a 
szerdárjukat várják. 

A hitetlenek e terv értelmében naponta kétezer golyót kezdtek kilőni. Annyira lőttek, hogy a 
vár falából semmi sem maradt, csak egy bástya formájú földkupac. A házak olyan lyukasak voltak, 
mint a szita, és rommá váltak. (34b) A vár tömésfalait, amelyeket nappal a hitetlenek ágyúikkal 
szétromboltak, éjjel kijavítottuk. A hitetlenek azonban nem mozdították el ágyúikat arról a célról, 
amelyet nappal lőttek, és éjszakai lövéseikkel sok embert megöltek közülünk. 

Gázi Haszan pasának volt két raktáros szolgája, akik éppen ekkor félelmükben a hitetlenekhez 
szöktek, és részletesen beszámoltak nekik a vár állapotáról. ' Amikor Haszan pasa megtudta, hogy 
megszöktek, így szólt: 

- Azonnal hozzatok nyelvet a hitetlenek közül! 
Néhány harcos rögtön a gázlóhoz ment, elfogtak néhány frenket,82 és a pasához vitték őket. 
A pasa, hogy szóra bírja őket, azt mondta: 
- Két ember megszökött tőlünk, s hozzátok ment. Vajon eljutottak-e a királyhoz, és (35a) talál

koztak-e vele? 
- Találkoztak - mondták. S mindent elmeséltek, amit azok [a szökevények] a királynak a vár 

állapotáról mondtak. A pasa nevetve így szólt: 
- Jól mondták. 
- A király azonnal maga mellé vette őket, és azt kérdezte, hogy hány ember van a várban. Azt 

válaszolták, hogy nem tudják, hogy a várban hány ember van, mert sokan vannak - mondták. -
Amikor ti itt a mohamedi harci kiáltást hallatjátok, van aki azt mondja, körülbelül 20 ezer, mások 
szerint 15 ezer török van itt. 

Haszan pasa fejét lehajtva nevetett, és jelt adott Kara Ömer agának: 
- Csapd le ezeknek a fejét! - Azután magához hívatta Ömer agát és azt mondta neki: 
- Menj, s a korábbi módon fedd fel magad előttük! Vezesd át őket a magyar dzserahórok kö

zött, azok pedig ezeket (35b) magyar nyelven káromolják. Majd amikor egyedül maradtok, mondd 
nekik: „Korábban egy-két embert már megszabadítottam, és kijuttattam innen. Pasánk korábban 
két embert küldött ki, akik azt mondták nektek, hogy a törökök a várban erősen éheznek - így té
vesztettük meg a keresztényeket. Azért, hogy a keresztények azt higgyék, hogy éheznek a törökök, 
és itt teleljenek. Egy ember [ugyanis] levelet hozott a szerdáitól. Ha Isten is úgy akarja, ilyen mó
don talán télig késleltetni tudnak titeket. És akkor azok onnan túlról, ezek innen bentről harminc
ezer emberrel kitörvén, a magyar sereg harmincezer emberével megegyezvén, biztosan rátok men
nek, íme, ezt tervezik. Akiket láttatok, azok a magyar seregből valók. Három éjszaka alatt ezrével 
jöttek segíteni. Hát ez a helyzet. (36a) Üdvözöljétek a nevemben a kapitányaitokat, és mondjátok 
meg nekik, hogy ne legyenek figyelmetlenek. Ezek itt efféléket terveznek. A várban egy évre való 
élelmiszerkészlet és lőpor van. És harmincezer ember. Pasánk azt parancsolta, hogy végezzelek ki 
titeket. De én a szentséges Jézus arcának verítéke kedvéért kiszabadítalak. Eljön az idő, amikor 
majd beveszitek ezt a várat, akkor majd emlékezzetek az én becsületemre és jótetteimre! Ez a ke
nyér az én kenyerem. Biztos nagyon éhesek vagytok." Amikor ezt mondod, add a kezükbe a kenyeret! 

így tanította ki Haszan pasa Ömer agát. O pedig ilyen módon beszélt velük, kenyeret adott a 
kezükbe, és gyorsan kiszabadította őket. Ezek pedig lélekszakadva a parancsnokaikhoz mentek, és 
mindent egytől egyig elmondtak, amit láttak és hallottak. Átadták Ömer aga üdvözletét is. Azok [a 
parancsnokok] pedig (36b) felkeltek, és a királyhoz vitték emezeket, s ott a királynak újra elmond
tak mindent. Az elámult, a kezét tördelte, s mivel nem tudta, hogy mit tegyen, csak csodálkozott to
vább. Azt a két renegátot azon nyomban elfogatta, a várral szemben felakaszttatta, és bekiálttatott. 

- Ej, törökök, nézzétek, mi lett a sorsa az embereiteknek, akiket ide küldtetek! 

Más források tudni vélik, hogy Hándánnak és Kej vannak hívták őket. Vámbéry 1887. 817. o. 
2 

Frenk: a nyugat-európai népek általános elnevezése. 
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Amikor a hitetlen így kiáltozott kintről, a harcosok azonnal értesítették Haszan pasát. A pasa 
maga ment a vár fokára, s amikor azokat [az akasztottakat] meglátta, jó kedve kerekedett. A vár
nép ezt látva igen elcsodálkozott, mivel itt sem tudott senki a cselvetésről. A [pasa] így szólt: 

- A dolgok titkát erősen kell őrizni, hogy az előny haszonná váljon. 
Azután a pasa az összes (37a) csapat parancsnokát összegyűjtötte, és azt parancsolta nekik: 
- Ma éjjel amennyi ágyú és puska csak van, [*minddel lőjetek,] ünnepeljetek! 
- Ahogy szultánunk parancsolja! - mondták azok, és csodálkozva elmentek. 
- Vajon miért ünnepelünk? - kérdezték néhányan. 
- A kint felakasztott két renegát miatt. 
Aki nem tudta [az igazságot], továbbra is csodálkozott. És amikor [a pasa] éjfélkor parancsot 

adott, hogy háromszor hangozzon fel a mohamedi kiáltás, a harcosok a mohamedi kiáltást hallatva 
kilőtték az ágyúkat és a puskákat, s akkora [zajt csaptak], hogy a vár is megrendült bele. Amikor a 
részegen fekvő hitetlenek ezt a félelmetes zajt meghallották, egy pillanat alatt felébredtek, lóra pat
tantak, hajnalig nem aludtak, csak a vigasságon csodálkoztak. Másnap mindenfelé embereket állí
tottak, (37b) és csapatokat küldtek ki őrjáratra, mert nagyon gyanakodtak. 

Haszan pasa pedig azon az éjszakán parancsot adott nekem, szegénynek: Sábán efendit hívatta 
maga elé, aki akkoriban Kanizsa defterdárja volt, kalligráfus és a toll embere. Amikor az említett 
Sábán efendi - aki tollat, tintát és papírt hozott magával - a pasa elé járult, jelt adott nekem, hogy 
menjek ki. Azok ketten magukra maradtak. Én, szegény azonban az ajtó résén át benéztem, és lát
tam, hogy a pasa Sábán efendinek parancsot adott: 

- írj egy levelet a szerdárnak! Ily módon: „Szultánom! Hallottuk, hogy Szigetvárra érkezett. 
Hozzánk, könyörgőkhöz hétfőn éjfélkor háromszáz janicsár, százezer arany és száz kantár83 lőpor 
érkezett, s jutott be a várba. Kegyet gyakorolt velünk, bár mi nem szenvedtünk szükséget: (38a) 
egy évre való élelmünk és lőporunk van. Végül az a kérésünk öntől, hogy jövő vasárnap 
kethüdánkkal, Iszkenderrel tizenkétezer ügyes, válogatott, kantárt fogó [lovas] harcost küldjön ide. 
Még a hajnali pirkadat előtt érkezzenek, de arra nincs szükség, hogy szultánunk is ide jöjjön. Bár 
ne felejtene ki minket áldó imáiból! A hidak lerontása miatt lovon nem tudunk kimenni, de har
mincezer harcos van mellettünk, és a magyar urak, akik régi barátaink, a barátságra tekintettel 
minden éjjel szép sorban ezer-ezer embert küldenek, mióta a várat körülzárták. Ha valamire szük
ségünk van, segítenek. Tudatják velünk, hogy mi történik köztük. Ők odakint harminc- (38b) ezren 
vannak. Megegyeztünk velük. Jövő vasárnap hajnalban mi innen bentről az ágyúállásokra [ron
tunk], az ön által küldött tizenkétezer ember egyfelől, s az itt levő harmincezer magyar a másik ol
dalról támad. Ha a magasságos Allah is úgy akarja, a szerencse mellénk szegődik, mivel a hitetle
nek tábora nincs körülárkolva. Semmi mást ne tegyen, csak kethüdánkkal Iszkenderrel időben 
küldje el azokat az embereket, és ne feledkezzen el minket áldó imájába foglalni. Egy-két megbíz
ható embert kiküldtem, akik elvállalták, hogy megölik a [hitetlenek] királyait. Azután - nem tu
dom, milyen módon - [a hitetlenek] hírt kaptak róluk, és megölték szegényeket. Talán renegátok 
vannak közöttünk, s ők adtak hírt emezekről. Mit mondjak? Ezért nem sikerült az a dolog." (39a) 

Amikor Sábán efendi Haszan pasa szavait meghallotta, nagyon elcsodálkozott. 
- Szultánom! - mondta. - Hogy lehetséges ilyen szavakat írni a szerdárnak? Könyörülj, szultá

nom! Ne beszéld le a szerdárt arról, hogy idejöjjön! Ha csak egy órával előbb érkezik, madár lel
künket talán még a testében találja, s ő lesz megszabadulásunk oka! 

- Azt írd, amit mondtam! - szólt nevetve Haszan pasa. - Fogadd meg a szavam, van valami, 
amiről nem tudsz. Jóllehet e levél a szerdárnak íródik, de máshova megy. 

- Szultánom! - szólt Sábán efendi, amikor megértette. - Ennyi művészet és bölcsesség, ha a 
magasságos Isten is úgy akarja, eléri célját. 

- Reménykedjünk a magasságos Istenben - szólt Haszan pasa - , hogy ez a csel a hitetlenek ve
reségéhez (39b) vezet, s minket boldoggá tesz, a hitetleneket pedig szomorúvá. Am e szavak köz
tünk maradjanak! A magasságos Allahon és kettőnkön kívül senki más ne tudjon róluk! 

Sábán efendi pedig Allah nevében és őnagyságának, Allah prófétájának - Allah áldása és üdve 
legyen rajta! - a közbenjárását kérve nekilátott a levél megírásának. Különféle dicsérő jelzőkkel és a 
záróformulával befejezte, lepecsételte és egy sárga atlasz zacskóba tette, azt viaszos vászonba tekerte, 

Török súlymérték, megközelítőleg 56,5 kg. 
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majd egy frenk táskába helyezte, és maga mellé tette. Engem, szegényt beszólított [a pasa], Kara 
Ömer agát kívánta [látni]. Elmentem, s színe elé hoztam. A pasa pedig azt suttogta Ömer aga fülébe: 

- Lássuk, mire vagy képes! Ha Isten is úgy akarja, találsz nekem egy embert, aki frenkül, ma
gyarul és horvátul is tud. 

[Ömer aga] pedig egy Oszmán nevezetű, Szemávivjukának (?) is mondott [embert] (40a) frenk 
ruhába öltöztetett, és a pasa elé vezette őt. 

- Ezt a frenket meg hol találtad? - kérdezte a pasa, amikor ránézett. 
- Szultánom! - szólt Ömer aga. - Ez az ember az, akit kívántál! 
- Pompás! - szólt a pasa. - Allah akaratából ügyünk jó úton halad. 
Annak az embernek száz aranyat és egy hatezer akcse értékű tímár-birtokot adományozott, és 

azt mondta neki: 
- Ezt a levelet ezen és ezen a helyen hagyd! Magad pedig ezt mondd a vezírnek: „Szultánom! 

A vár állapota elszomorító. A hitetlenek elhatározták, hogy a vár alatt telelnek. Reméljük, hogy ön 
öt-tíz napon belül megérkezik, különben a sorsunk a felséges Allah kezében van." Ha azt kérdez
né: „Haszan pasa nem küldött levelet?" feleld ezt: „Nem, mert fél levelet küldeni. »Lehetséges, 
hogy az ellenség kezébe kerül, s állapotunk kitudódik.« - mondta, és nem adott levelet." (40b) S 
ha utad során egy veszedelmes átjáróhoz érkeznél - bár oltalmazna a magasságos Isten! -, vi
gyázz, nehogy megölesd magad! [Ha elfognak,] utóbb Isten segítségével hatezer gurusért, vagy ha 
akarják, még többért is kiszabadítalak téged. Ha a várról kérdeznének, mond azt: „Minden benne 
van ebben a levélben." Ha az élelemről vagy a lőporról kérdeznének, mond azt, hogy egy évre ele
gendő, s hétről-hétre kapunk. Ha a seregről kérdeznének, mondd azt: „Nem tudom, mekkora, nem 
számoltam meg, de az agáinktól azt hallottuk, hogy harmincezerre rúg. Másról nincs tudomásom." 

Azután az az ember fogta a levelet, megcsókolta a pasa kezét, áldását kérte, majd Allahban bi
zakodva (41a) útnak indult. Kis csónakkal a szárazföldre ment, elért arra az útra, amelyet a pasa 
mondott neki, s a levelet az út közepén letette. A hegyeken át Berzence felé ment, s így biztonsá
gos helyre jutott. 

Éppen akkor a hitetlenek közül egy lovas éppen azon az úton ment a dolgára: a zacskóba tett 
levelet pénznek gondolta, és nagyon megörült neki. Magas lováról leugrott, kibontotta a zacskót. 
Látta, hogy levél [van benne]. 

- Jézus kegyesen tekintett reám! - gondolta. - A szerencse madara fejemre telepedett! De mi
lyen módon adjam át ezt a levelet a királynak? Ha azt mondom, hogy az úton találtam, akkor 
semmi hasznom [belőle] - töprengett egy ideig. - „Egy török jött ki a várból, én megláttam, és 
amikor éppen kiért a vízből a szárazra, rávetettem magam, letepertem. Leugrottam a lóról, (41b) s 
arra gondoltam, hogy a gallérjánál fogva elkapom. Ez a levél az övében volt, s bár nem értem el a 
gallérját, a levél a kezemben maradt." Ezt kellene mondanom! - e gondolatokkal [a fejében] meg
fordult, és Ferdinánd királyhoz ment. Leszállt a lováról, s a kapuban lévőknek azt mondta: 

- Eresszetek be a királyhoz! Fontos hírem van! 
Azok pedig szóltak a főajtónállónak, aki kijött és azt mondta: 
- Bármi híred is van, mondd el nekem, én pedig majd elmondom a királynak. 
- Fontos hírem van a királynak! - mondta a hitetlen. - Senki másnak nem mondom el! 
- Ember, megbolondultál? - kérdezte a főajtónálló. - Figyelj! Ha semmilyen híred nincs, a fe

jed bánja! 
- Úgy legyen! - szólt a hitetlen. A főajtónálló akkor a királyhoz ment és így szólt: 
- Egy keresztény jött a kapuhoz, és (42a) azt mondta: „Feltétlenül engedjetek be engem a ki

rályhoz! Fontos hírem van!" Nem tudom, nem bolond-e? „Ha a szavamban hamisság van, a fejem
mel [felelek érte]!" - így fogadkozott. 

Amikor azután a király színe elé vezették, megcsókolta a földet és odaadta a királynak a leve
let. A király kivette a táskából és a viaszosvászonból, s egy nagy levelet talált atlaszzacskóban. 

- Vitézem! - mondta csodálkozva. - Hol találtad ezt? És te honnan való vagy? 
- Fenséges királyom! - felelte az, - Szlavónia tartományából származom. Ma hajnalban felkel

tem, s amikor kimentem [a táborból], észrevettem, hogy egy török bentről kifelé igyekszik. Türel
mesen megvártam, amíg kiért a partra, azután a háta mögé kerültem és rávetettem magam. Ő a 
kardja után nyúlt, s harcba szállt velem. Meg lehetett volna ölni, de én arra törekedtem, hogy élve 
(42b) fogjam és hozzam el. Azután meggyengült, és a hegyek felé menekült. Leugrottam a lovam-

— 1048 — 



ról, galléron akartam ragadni. Elhajolt, nem értem el. Ez a levél az övében volt, s a kezembe akadt. 
O maga a hegyek felé szaladt, és megmenekült. Mit tehetnék? Szerencsénk nem segített. 

- Ha a török elment, hát hadd menjen! - szólt a király. - Ami hír van, ebben van! - Azzal 
megdicsérte [a hitetlent]. A tolmács kinyitotta a papírt, elolvasta, nézegette, azután így szólt: 

- Fenséges király! Ezt a papírt a Nagy Török [azaz a szultán] Szigetvár alatt álló szerdárjának 
küldték. De nem olyan papír ez, amit nyilvánosan fel lehetne olvasni. 

Amíg a király elvonult, hogy a levelet felolvastassa, a [hírt hozó] hitetlen arcából kifutott a vér, 
teljesen összezavarodott. 

- Ezt és ezt, a parancsnokomat (43a) hívjátok ide! - mondta. Parancsnoka azonnal eljött, s 
amikor a papír történetét meghallotta, összezavarodott, s a kezét tördelte. 

- Fenséges király! - mondta. - Belátod-e, hogy mindaz igaz, amit azok a keresztények mond
tak, akiket korábban Ömer aga, [a várban] bent lévő barátunk kiszabadított, s az is, hogy tudtunkra 
adta: az átkozott magyarok odabent a törökökkel tartanak. De mi nem hittük el. Az eredmény most 
derül ki. Az volna a legjobb, ha a sátrakat még ma egy helyre gyűjtenénk össze, azután pedig a sát
rak köré árkot ásnánk. Ezzel nem késlekedhetünk! Azután holnap azt mondjuk, hogy nagy tanács
kozás és megbeszélés lesz, a magyar urakat ott elfogjuk, s mindannyiukat megöljük. A sátrakhoz 
nem engedünk oda senkit. Ha a törökök megtudják, hogy mi történt velük, nem mernek ránk tá
madni (43b). Azt a szolgádat pedig, aki a papírt megtalálta és elhozta, nagy becsben kell tartani, 
mert mostanság nincsen senki más, aki ennyire becsületesen szolgálná Jézus vallását. Ha ő ezt a 
levelet nem szerezte volna meg, akkor sorsunk szomorúra fordult volna, a törökök és a magyarok 
mindannyiunkat eltaposták volna. 

Azután kikiáltókat küldtek szét, és nekikezdtek az árokásásnak. A mi részünkről, amikor a bent 
lévő muszlimok látták ezt, azt mondták: 

- Ha Allah is úgy akarja, a szerencse mellénk szegődik és miénk lesz a győzelem. Tüstént 
nyelvet kell szerezni a hitetlenek közül. Lássuk, miért mozgolódnak a hitetlenek! 

Éjszaka a gázló fejéhez mentek egy csónakkal, lesbe álltak, és várakoztak. Isten kegyelméből 
éppen akkor egy átkozott, a sereg [egyik] vezetője (44a) a királytól, a tanácskozásból a szállása fe
lé tartott, számos ember kísérte. Mögötte két fontos embere jött. [A törökök] elfogták, és a pasához 
vitték őket. A pasa egyiküket bevitette és kikérdezte. 

- Igazat szólj - mondta, - vigyázz, ne hazudj ! Mivel köztetek sok barátunk van, bármi történik 
is nálatok, azt tudatják velünk. De lássuk, mit mondasz te!? 

- Királyaink tudják - mondta a hitetlen - , hogy sok barátotok van. Szultánom! Mindent őszin
tén elmondok, amit csak tudok. Méltóztass kérdezni ! 

- Honnan való vagy? - kérdezte Haszan pasa. - A társad honnan való? 
- Spanyolországból származom - mondta a hitetlen, - a társam francia. 
- Mi a célja és oka annak, hogy seregetek árkot ás? - kérdezte azután a pasa. (44b) 
- Tegnapelőtt az egyik emberetek a szerdárotokhoz indult egy levéllel - mondta a hitetlen -, de 

találkozott az egyik vitézünkkel, aki el akarta fogni. Bár elmenekült, a mi vitézünk elvette tőle a 
papírt. Fogta, és a királyhoz vitte. A papírra azt írták, hogy szerdárotok ennyi és ennyi kantár lő
port küldött, és hogy azt kéritek, hogy jövő vasárnap tizenkétezer ember jöjjön ide. A mi magyar
jaink veletek tartanak, nekik kívülről, nektek belülről kellene a sátrainkra rontanotok. Ezért ásnak 
árkot. Az egész magyar sereget el kellene pusztítani. Ők azonban meghallották ezt, és tegnap éjjel 
sátraikat hátrahagyva mindannyian elmenekültek. 

Amikor a pasa ezeket a híreket meghallotta, úgy tett, mintha sóhajtozva sírna, összecsapta a 
kezét, és zsebkendőjével törölgette a szemét. (45a) így alakoskodott. 

- Láttad-e azt a papírt a király kezében, és láttad-e azt a törököt? - kérdezett újra a pasa. 
- Nem láttam [a törököt] - mondta -, de mivel kapitány vagyok, a papírt láttam a király kezében. 
- Honnan tudod, hogy a magyarok elmenekültek? 
- Láttam, hogy minden sátrukat felgyújtották - mondta. 
A pasa megint szomorú arcot vágott, kezét a térdére ejtette, s úgy tett, mintha sírna, kendőjével 

törölgette a szemét. Azután parancsot adott: ezt kivitték, a másikat pedig behozták. Ő is épp úgy 
válaszolt, mint az előbbi. 

- Csapjátok le a fejüket! - szólt Haszan pasa, majd azt mondta Ömer agának: 
- Ezeket is vezesd el a [magyar] dzserahórok mellett, azután ha magatokra maradtok, mondd 

azt nekik: „Korábban közületek (45b) néhány nyelvet fogtunk. Pasánk megparancsolta, hogy vé-
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gezzék ki őket. De mivel én közületek való vagyok, nem öltem meg őket, a fenséges Jézus arca ve
rejtékének a kedvéért kiszabadítottam, és titokban kimenekítettem őket [a várból]. A pasának leg
kevesebb két ember tett ígéretet, hogy megöli a királyotokat, ezért néhány nappal azután, hogy ők 
elmentek, de még mielőtt ti megjöttetek, [másik] két embert szabadítottam meg, és juttattam ki in
nen. Elmondtam nekik [az orgyilkosok] ügyét. Elmentek, s a király tudtára adták ezt. A király 
meghallgatta a híreket, de nem kegyelmezett nekik, és a várral szemben felakaszttatta őket. Ami
kor a pasa meghallotta ezt, nagyon elszomorodott, és azt mondta: »Biztos van mellettem valaki, 
aki feladta őket.« Ha engem rajtakapnak, nem kegyelmeznek, azonnal (46a) megölnek. A pasa pa
rancsot adott, hogy öljenek meg titeket. De én Jézus kedvéért kiszabadítalak. Ismeritek a becsüle
temet, imáitokból ne felejtsetek ki engem! Parancsnokaitokat üdvözöljétek a nevemben. Vasárnap 
legyenek éberek, mert az a török megmenekült. Nem kétséges, hogy a vezírhez ment, és tudtára 
adta, hogy a magyarok a törökökkel tartanak. Azok [a törökök] el fognak jönni. Bár a magyar se
reg már valóban elmenekült, azok a magyar gyalogosok, akiket láttatok, tegnap éjjel jöttek a várba. 
Éjjel sokáig tanácskoztak a pasával. Ugy tudom, hogy vasárnap [értsd: szombat] éjjel az egész 
magyar sereg készen fog állni, és eljön segíteni. [A keresztény sereg vezetői] legyenek óvatosak! 
Mert ezek innen kimennek, és a kinti sereggel egyesülve a sátraitokra vetik magukat, így tudjátok 
meg! (46b) Adj nekik fehér kenyeret és küldd őket a táborukba! És még azt is mondd nekik: »Ne
hogy valakinek eláruljatok! Mert akkor ha ezer lelkem lenne is, egyet sem lehetne megszabadítani 
és megmenteni.«" 

Amikor Ömer aga meghallgatta Haszan pasa ravasz tervét, megfogadta, és a parancs szerint 
mindent elmondott a hitetleneknek, kijuttatta a [várból] és a táborukba küldte őket. A hitetlenek 
pedig, ahogy megszabadultak, parancsnokaikhoz mentek, mindent egytől egyig tudtukra adtak. A 
parancsnokok magukkal vitték őket a királyhoz, és [mindent újra] elmondattak neki. Amikor a ki
rály ezeket a híreket meghallotta, nagyon megrémült, és félni kezdett. Számos imát mondtak Kara 
Ömer agáért. 

- Az a keresztény - mondta a király - sok jót tett velünk. Jézus sokszorosan adja neki vissza! 
Ezek (47a) után a hírek után az árkokból kihányt földből bástyákat készítettek, azokba ágyúkat 

helyeztek, a sereget hadrendbe állították, az ágyúállásokba húszezer ügyes puskás gyalogost ren
deltek, és a vár lövetését egy pillanatra sem hagyták abba. így mentek a dolgok, amikor Isten aka
ratából szerda délután észak felől feltűnt egy fekete felhő. Pontosan az átkozottak tábora fölé érke
zett, és ott megállt. Ahogy közeledett, egyre nagyobb lett, olyannyira, hogy a tábort, a sáncokat és 
a várat teljesen beborította. Azután lassan-lassan esni kezdett az eső.84 Ekkor a hitetlenek hangja 
egy időre elhallgatott. Allah akaratából estig három hónapra való eső esett. (47b) Azután északról 
hideg szél kezdett fújni, olyan, hogy a várban az emberek nem találtak helyet, ahová behúzódhat
tak volna előle. A hitetlenek pedig behúzták a fejüket, mint a teknősbéka. Estétől az éjszakai imáig 
verébfej nagyságú hópelyhek hullottak. A hitetlenek összezavarodtak, ám a várbeliek határtalanul 
örvendeztek. Éjfél után még erősebb lett a havazás. [Esett] azon az éjjelen, másnap és másnap éj
jel. Amikor pénteken a dzsámiban összegyűltünk, a prédikáció végére az övünkig ért a hó azon a 
helyen, ahol ültünk. A hitetlenek nagy bolondságukban, csakhogy Mohamed hívei pénteki imáju
kat ne végezhessék nyugodtan, ágyúikkal a várra lőttek. Nehogy gyengének tűnjenek. (48a) Miu
tán a hitszónok befejezte a prédikációt, s az istentiszteletnek vége szakadt, a muszlimok felemelt 
kézzel, panaszosan sóhajtozva kértek segítséget és támogatást a magasságos Teremtőtől. Ég és 
föld együtt sírt velük. Röviden szólva, senki nem maradt, aki ne sírt volna. Az ima után mindenki 
felbuzdulva és lelkesen ment a számára kijelölt őrhelyre, szemét és fülét a vallástalan ellenségre 
függesztette. A hó pedig folyamatosan esett. Azon az éjszakán én, szegény, Haszan pasával voltam 
az egyik őrhelyen. Kardunkra könyökölve ültünk, s én egy kis időre elaludtam. Azt álmodtam, 
hogy Mekka irányából [délkelet felől] egy csapat katona érkezett, valaki előre jött közülük, és azt 
mondta: „Ej, igazhívők! Ej, hitharcosok! Jó hírt [hozok] (48b) a számotokra: a felséges Isten -
magasztaltassák ! - győzedelmessé és diadalmassá tesz titeket az ellenség felett. Az ellenséget pe
dig aláveteti és eltiporja. Most pedig, ej, igazhívők, készülődjetek a nagy harcra! íme, a négy kali
fa és [a próféta] válogatott társai a segítségetekre jönnek!" Hirtelen megláttam a négy kalifát: 

Az ostrom során végig kedvezőtlen időjárás uralkodott. Az olasz jelentések már október közepén fa
gyokról és havazásról számolnak be. Banfi 1940. 152. o. 
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mindegyikük kezében győzelmi zászló. Azután - mivel a várnak négy bástyája volt - mindegyikük 
kitűzte a zászlóját egy-egy bástyára kívülről. A próféta társai pedig, zászlóval a kezükben körül
vették a várat, és ahol megálltak, azt mondták: „Ej, harcosok! Tudjátok és értsétek meg! Nagy harc 
lesz ez a harc, de Isten kegyelme és a próféta - Allah áldása és üdve legyen rajta! - csodái veletek 
vannak." 

Én, szegény (49a) felriadtam, és hálát adtam a felséges Istennek. Mivel szombaton a hó to
vábbra is esett, a hitetlenek szívére félelem szállt, nem bírtak tovább helyben maradni, csapatostul 
kezdtek elvonulni. A királyoktól emberek érkeztek, hogy visszafordítsák őket: aki nem fordult 
vissza, azt lelőtték. Amikor a pasa bentről látta ezt, parancsot adott, hogy fogjanak nyelvet. A har
cosok este fogtak egyet, behozták, a pasa pedig kikérdezte. 

- Szultánom! - szólt a fogoly. - A kintiek helyzete szomorú. Az ágyúkat biztonságba akarják 
helyezni, de nincs ökör, hogy az ágyúkat vontassa. Málháslovainkat a magyarok biztosították, de 
mindet elvitték. Most nincs semmi, amit az ágyúk elé foghatnánk. Holnap vasárnap, s ha ti (49b) 
bentről, a magyar sereg kintről ránk támadt, mi lesz velünk? Fejünket bánatra adtuk. A félelemtől 
senki sem tudja, hogy mit tegyen, mindenki összezavarodott. 

A hóesés pedig azon az éjszakán abbamaradt. 
- Reménykedjünk a magasságos Allahban - szólt Gázi Haszan pasa - , hogy [az ellenség] le

győzéséhez kevés dolog kell. Mit tegyünk? Kintről nem jön segítség. Harcosaink már nagyon fá
radtak. Ám a hitetlenek is nagyon félnek. Muszlimokhoz illően küzdjünk, tegyünk meg mindent, 
ami lehetséges! Törjünk ki ezekre az átkozottakra! Meg kell őket fenyíteni egy kicsit. 

- Lássuk, mire vagy képes! - parancsolta Kara Ömer agának. - Menj a harcosainkhoz, tájé
koztasd őket az ellenség állapotáról! Háromszáz ügyes vitéz álljon készenlétben! Bár Isten segít
ségével (50a) fényes lenne az arcuk! Reménykedjünk Allahban, hogy a hitetlenek nem állnak meg, 
s nyugalmuk végre meneküléssé változott. 

[Ömer aga] elment, s amikor a harcosoknak elmondta a híreket, mindannyiuknak jó kedve ke
rekedett. 

- A pasa áldjon meg minket! - mondták. - Az iszlám vallás kedvéért [szívesen] feláldozzuk a 
lelkünket és a fejünket! Csak őméltósága legyen velünk! - Azzal a háromszáz ügyes puskás felké
szült, a pasa elé járult, és áldását kérte. Ő pedig mindannyiukat megáldotta. Azután Ömer aga elő
lépett, és azt mondta: 

- Szolgáidnak az a kérése, hogy szultánunk zászlaja hadd legyen velünk! Mivel - Isten ke
gyelméből - ahol eddig a te zászlód ott volt, a muszlimok [mindig] győztek és diadalt arattak, a 
vallás ellenségei pedig legyőzettek és eltiportattak. 

Haszan pasa két lebomlást végzett és imádkozott a zászlója (50b) előtt, majd Ömer aga kezébe 
adta, s a fenséges Isten oltalmába ajánlotta. Azok pedig, amikor az árok széléhez értek, s a Berek 
folyó jegén átkeltek, egy nemes úr jött velük szembe a hitetlenek közül. 

- Engem bizony vigyetek be! - mondta. Ömer aga és egy-két embere fogták azt az urat, s a pa
sa színe elé vezették. 

- Szultánunk! - mondták. - Jött egy nevezetes frenk úr, aki muszlimmá akar lenni előtted. 
Haszan pasa látta, hogy díszesen öltözött ember, fején gyöngyökkel és ékkövekkel díszített sü

veg. Parancsot adott, hogy hozzanak egy zsámolyt, s [a hitetlent] ültessék le, azután megkérdezte: 
- Miért jöttél ide? Melyik országból érkeztél? 
- Én, a te szolgád, genovai kapitány vagyok - mondta. - Ezer ember szolgál a kezem alatt, 

negyven- (51a) ezer arany értékű felszerelés és készpénz maradt a sátramban. Mindet otthagytam, 
mert az iszlám hitét választottam. Ezért jöttem. 

- Talán megöltél valakit ott kint? - kérdezte Haszan pasa. - Vagy valamilyen más okból jöttél? 
- Isten ments! - mondta az az ember. - Senkit nem öltem meg! Régóta vágyakozom az iszlám 

vallása után. Láttam, hogy a hitetlenek fejére bánat szállt, s a királyaikkal megtanácskozták, hogy 
az ágyúkat a sáncokból a táborukba viszik. Én is nagy nehézségek árán kivontattam egy-két ágyút 
ebből és ebből a sáncból. Akik ott voltak, azt mondták: „Mindjárt hajnalodik. Ha a törökök kintről 
is és bentről is megtámadnak minket, vajon hogyan válaszolunk nekik mindkét irányba? Okosabb 
volna, ha az ágyúk ittmaradnának. (51b) S ha majd jobb lesz az idő, biztonságba helyezzük őket." 
így beszéltünk. De málta hercege, Don Giovanni nem hagyta, és azt mondta: „Jézus haragját von
játok a fejetekre!" De sírva és jajveszékelve néhány ágyút mégis a sáncokon tudtam tartani. 
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Haszan pasánk jó kedve lett e hírektől. Megparancsolta, hogy hozzanak egy turbánt, ő maga 
pedig [a nemes úrnak] elmagyarázta a hit alapjait, és a turbánt a fejére csavarta. 

- Ej, harcosok! - mondta azután. - Most már tudjátok, mi a helyzet! Ez az emberség ideje, a 
hitharc napja, a hitharcosok nagy ünnepe! Hadd lássam, mire vagytok képesek! Ha Allah is úgy 
akarja, egy-két ágyújukat meg lehetne szerezni. 

Ömer agának pedig azt mondta: 
- Hadd lássam, mire vagy képes! Isten segedelmével vitézkedvén előnyre tehetünk szert. Ha 

pedig Isten (52a) kegyelméből valóban előnyre tennénk szert, megígérem, hogy a pécsi szandzsá
kot neked adom, a veled tartó vitézeket előléptetem és megjutalmazom. 

Azok pedig e szavak hallatára jókedvre derültek, és elmentek. Azután a pasa ezt parancsolta: 
- Aki csak a várban van, gyűljön össze [a megfelelő] oldalon, s amikor a kitörésben [részt vevő 

vitézek] a hitetlenek sáncainak a közelébe érnek, mind, aki itt van, a mohamedi kiáltást hallassa, s 
az ágyúkat és a puskákat süsse el! 

Allah a legnagyobb! Mintha az égi csillagok a földre zuhantak volna, s mintha lángba borult 
volna a vár belseje. Amikor a hitetlenek ezt a félelmetes hangot a vár felől meghallották, azt 
gondolták, hogy az egész várnép kitört, és támadásra indult. Annyira megrémültek, hogy senki 
nem volt tekintettel senkire, (52b) nyugalmuk menekülésre változott. A sátrakban lévő átkozot
tak lóra ugrottak, a gyalogosok és a lovasok Szigetvár felé indultak. Ferdinánd király is kijött, 
nagy nehezen felült egy málhás ló hátára, és elmenekült. Aki csak látta, a nyomában eredt, hogy 
mentse a bőrét. 

Eközben a kitörő hitharcosok elérték az első sáncokat, 550 hitetlent levágtak, 50-et pedig a 
várba vittek. A pasa újabb ötszáz embert küldött ki, hogy az előbbieket megsegítsék. A tüzérek és 
a hadszertárosok pedig, ahányan csak voltak, azzal foglalatoskodtak, hogy a hitetlenek sáncaiból a 
lőport és a többi felszerelést behordják [a várba]. Haszan pasa a Szigeti kapu tetején, a várfalon 
(53a) végezte hajnali imáját, s miután a magasságos Istenhez intézett könyörgését befejezte, hoza
tott egy zacskó aranyat és egy zacskó aprópénzt. Azoknak a vitézeknek, akik fejet vagy nyelvet 
hoztak, ajándékot adott, és mindenkihez szólt néhány jó szót. Isten kegyelméből azon nyomban 
akkora domb keletkezett a fejekből, hogyha valaki a túloldalán leült, nem látszott ki mögüle. Ép
pen tizenkétezer fejet hoztak be. Haszan pasa pedig azonnal levelet írt a szerdár őfelségének: „Sze
rencsés szultánom! A hitetlenek megtudták, hogy szerencsésen Szigetvárra érkezett, és ettől na
gyon megrettentek. Amikor mi ezt megtudtuk, késedelem nélkül a sáncaikra támadtunk, s az ön 
imájának áldásával orcánk fényessé változott. Körülbelül tizenkétezer fejet hoztak elém, és 18 
ágyút zsákmányoltunk. Az összes ottani hadiszert (53b) behoztuk [a várba]. Továbbra se felejtsen 
ki minket áldó imájából! Jelenleg is a hitetlenekkel harcolunk." Éppen akkor, amikor a levél ké
szen lett, egy hitharcos három fejet hozott. 

- Szultánom! - mondta, amikor a pasa megajándékozta. - Ha meg akarsz jutalmazni, add ne
kem azt a levelet, hadd vigyem el a szerdárhoz! 

A pasa megáldotta, s a levelet a kezébe adta. Ö pedig megcsókolta [a pasa] kezét, és útnak in
dult. Miután a követ elment, maga [a pasa] a hitetlenek állásaihoz ment, s a harcosait figyelte. A 
várban, a Topraklik [külvárosjban 600 embert hagyott, a többi harcost a hitetlenek 15 sánca ellen 
küldte. Ők pedig Isten segítségével mindegyik állást elfoglalták, sőt, (54a) a palota főtüzére, egy 
Indzse Kara néven ismert ember, a pasához jött és azt mondta: 

- Szultánom! 46 ágyút szereztünk! 
A pasának e hírtől jókedve kerekedett, s megparancsolta, hogy minden ágyúnak szedjék ki a 

kerekeit és a talpán és az állásokat védelmezzék, [nehogy az ágyúkat el lehessen vinni a helyük
ről]. Az ágyúk kerekeit és az ágyútalpakat kiszedték, s az állásokat védelmezték. Eközben a hitet
lenek a berzencei utat kémlelték, hogy jön-e már a szerdár. Végül megértették, hogy senki nem jön. 

- Hej, becsaptak minket! - mondták és Ferdinánd királyhoz mentek. Ő pedig felment egy ma
gas domb tetejére, amely Kanizsa fölé emelkedett. Azután a seregét nyolc részre osztotta - négy 
csapat gyalogos elöl (54b), négy csapat lovas hátul -, majd a sáncok ellen küldte őket. Amikor a 
pasa észrevette ezt, a vár összes ágyúját arra a helyre irányíttatta, amerre a hitetlenek csapatának 
jönnie kellett. Azokat az ágyúkat pedig, amelyeket a hitetlenektől vettek el, az úton szembe fordít
tatta és felkészíttette. Bíztatta a katonákat, harcra buzdította őket. A harcosok pedig nekikészülőd
tek, hogy a vallás kedvéért lelküket és fejüket feláldozzák, s a hitetlenek feltűnését várták. Ferdi-

— 1052 — 



nánd király pedig a magas dombon mellét düllesztve nézte, hogy hogyan harcol a muszli mokkái az 
a nyolc részből álló sereg, amit kiküldött. Amikor a hitetlenek éppen a vár ágyúi elé értek, öt-tíz 
golyó az átkozottak közé csapódott, s rendet vágott, (55a) utcát nyitott közöttük. Olyan erősen [lőt
ték őket], hogy nem találtak helyet, ahol meghúzódhattak volna. Amikor pedig saját sáncaik köze
lébe értek, a hitharcosok a saját ágyúikkal lőttek rájuk. Isten rendeléséből a golyók utcát nyitottak 
közöttük. Amikor a lovasok látták ezt, így szóltak: 

- „[Nem elég, hogy] a vár ágyúitól nem lehetünk biztonságban, de még a saját ágyúink sem 
minket védelmeznek. Erő [szálljon] a nyeregszíjba, áldás az ostorra!" - s elmenekültek a harcme
zőről. Amikor a gyalogosok meglátták ezt, ők is elfutottak, Isten hozzádot mondtak még a ver
senylónak is. Amikor a harcosok látták ezt, meztelen karddal, puskával, bárddal és harci csákány
nyal utánuk vetették magukat, s amikor a sátrakhoz értek, [a kiontott] vérrel tulipánszínűre 
festették azokat. Gázi Haszan pasa előtt (55b) magas dombot raktak a fejekből. Körülbelül har
mincezer hitetlen fejét hozták el. 

- Ej, harcosok! - szólt Haszan pasa. - Legyetek egy kicsit türelemmel! Annak is eljön majd az 
ideje, hogy a hitetlenek sátraira vessétek magatokat. 

Akkor minden harcos odajött; megcsókolták a pasa nemes kezét. 
- Áldott legyen a harcod! - mondták. Azután egy kis idő múlva lassan-lassan a hitetlenek sát

raiba mentek, elkezdték felgyújtani Ferdinánd királynak és a többieknek a sátrait. Amikor a király 
meglátta ezt, [kis híján] elájult, összezavarodott és elbizonytalanodott. A pasa parancsot adott: 

- Ibrahim pasa bástyáján van egy Fülemüle nevezetű nagy és hosszú ágyú! 
Az ágyút a parancs szerint elsütötték. Isten rendeléséből (56a) a golyó a király feje mellett re

pült el és a földre hullott. A [király] emberei azonnal összegyűltek, és azt mondták: 
- Fenséges király! Egyik dolog a másikból következik. Ne várjuk be a török tábort, most menjünk 

el, mert később nem lesz rá módunk. A török morogva jön a hátunk mögött, mint az éhes farkas. 
- Ekkora szégyennel jobb meghalni, mint élni - mondta a király. Azok pedig mindannyian 

megfogták a király [lovának a] kantárját, valaki a háta mögött vezette, s erőszakkal átvitték a palini 
gázlón - amit Mehmed kethüdá gázlójának is neveznek. Utána vagy százezer hitetlen is átkelt, és 
megfutott. Elmentek, s vagyonukat, javaikat, ruháikat és gazdagságukat mind hátrahagyták. Azon 
az éjjelen addig futottak megállás nélkül, amíg biztonságos helyre nem értek.86 

Amikor a pasa ezt meglátta, a délutáni imát a sáncon végezte el, azután kiadta a parancsot: 
- (56b) A sáncokban és a várban maradjon ezer ember, háromezer ügyes és bátor vitéz pedig 

Muszli béggel és Kara Ömer agával menjen a hitetlenek táborába! 
Elmondták az imát és a dicséretet, majd mindannyian „Ámen"-t kiáltottak. Azután a mohamedi 

harci kiáltással a sátrak felé indultak. A pasa figyelmeztetésképpen ezt mondta: 
- Nehogy a zsákmányra vessétek magatokat, amikor a hitetlenek sátrai közé léptek! Először a 

méheket füstöljétek ki, csak azután nyúljatok a mézért! Minden utcában lassan-lassan haladjatok 
előre egy-két zászlóval, a hátatok mögött ne hagyjatok [ellenséget]! Mindenfelé puskát szegezve, a 
mohamedi kiáltást hallatva haladjatok előre. így felismeritek egymást. Mindannyiótokat a fenséges 
Istennek ajánllak. 

Ezután (57a) azt mondta: 
- írassék levél a szerdárnak! - adta ki a parancsot. - Ez legyen beleírva: „Szerencsés szultá

nom! Korábban küldtem önnek egy levelet. Azóta a hitetlenek karjuk erejét összegyűjtötték, és sa
ját sáncaikra támadtak. Mi pedig az összes harcossal a felséges Istenre bíztuk magunkat, és szem
beszálltunk velük. Déltől délutánig küzdöttünk és tusakodtunk velük. Végül Isten kegyelmének és 
Allah prófétája - Allah áldása és üdve legyen rajta! - csodájának a segítségével, s mivel az ágyúk 
és a puskák nagy kárt tettek bennük, a hitetlenek megfordultak, és elmenekültek. Harcosaink utá
nuk vetették magukat: harmincezer hitetlen a harcosok kardjának martaléka lett, 46 ágyú zsákmá
nyoltatott. Mindegyikük egy-egy várral ér fel. [Ezeken] és a többi hadifelszerelésükön (57b) kívül 
minden a helyén maradt. Most arra készülünk, hogy sátortáborukba menjünk. Áldó imáiba el ne 
felejtsen belefoglalni minket!" 

Falu Kanizsától északra, ma Nagykanizsa része. A kéziratokban Pavlin, Polin, Pavolit alakban szerepel. 
A keresztény sereg november 17-én vonult el a vár alól. 
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Amikor az imát és a levelet befejezte, jött egy harcos, akit az ellenség vére tulipánszínűre festett, s 
ö maga [leginkább] tigrisre vagy oroszlánra hasonlított. Megcsókolta a pasa kezét, és azt mondta: 

- Szultánom! Légy kegyes hozzám, szolgádhoz: azt a levelet hadd vigyem én a nagy vezír 
őméltóságához! 

A pasa kegyesen odaadta neki a levelet, az elvette, és útnak indult. Azután Haszan pasa vissza
tért a várba, és elvégezte az esti imát. 

- Menjetek a hitetlenek sátraiba! - mondta. A harcosok pedig az árok kapuján át lassan-lassan 
a hitetlenek sátraihoz mentek. A pasa parancsa (58a) szerint minden utcába egy-két zászló vonult, 
s mind a négy irányba puskát szegezve lassan-lassan haladtak előre. Amikor a sátrakban lévő hitet
lenek látták ezt, elmentek. [A hitharcosok] éppen az éjszakai ima idején gyűltek össze a tábor ár
kának túlsó felénél lévő kapunál. Elkiáltották a mohamedi kiáltást, s a pasának a jó hírt megüzen
ték. Minden kapunál kitűzték a zászlókat, és a sátrakat egész éjszaka őrizték. 

A hitetlenek, miután sátraikból elfutottak, mezők és hegyek közé jutottak, csapatonként tüzet 
gyújtottak, és hajnalig pihentek. Haszan pasa pedig hajnalban felkelt, elvégezte a hajnali imát, fel
öltötte teljes fegyverzetét, felékesítette magát harci eszközökkel, (58b) és a hitetlenek táborába 
ment. Az ott lévő harcosok a pasa fogadására siettek, nemes kezét megcsókolták, és imát mondtak 
a padisahért. A pasa megáldotta őket: 

- Kardotok mindig legyen győzedelmes és diadalmas a hit ellenségei felett! Arcotok legyen fé
nyes mindkét világban! 

- Szultánunk! - mondták a harcosok. - Egy maroknyi hitványnak, mint amilyenek mi is va
gyunk, a tengerhez hasonlatos hitetlenekkel szemben minden erejére szüksége van. Ám a [győ
zelmet] a magasságos és fenséges Isten eme gyenge és erőtlen szolgái iránt tanúsított kegyének és 
jóindulatának teljessége, Allah követe őnagyságának - Allah áldása és üdve legyen rajta! - csodái, 
és szultánunk jóakarata és imájának áldása tette lehetővé. 

Azután egyenesen a király sátrához mentek, és beléptek. Gázi Haszan (59a) pasa látta, hogy fel 
van állítva ott egy trónszék, négy oldalán aranyból és ezüstből [készült] rács, amelynek fejezeteit 
különféle ékkövek díszítették. Két oldalán éppígy 12 zsámoly, vörös bársonnyal letakarva, rojtjaik 
aranyszállal és selyemmel ékesek. Előtte volt egy körülbelül hat rőf hosszú porfír asztal, amit kü
lönféle díszek ékesítettek. Amikor a pasa ezt a bejáratot és ezt a rendet meglátta, szükségét érezte, 
hogy két leborulásnyi imát végezzen, és hálát adott az Istennek, majd sírni kezdett. Azután kivonta 
a kardját, és olyan [mozdulatot] tett, mintha kettévágná a trónt, majd odament és ráült. A bégek és 
az alajbégek, a záimok és a jeles agák a zsámolyokra ültek. Miután mindannyian leültek, (59b) a 
pasa azt mondta: 

- Ej, vitézek! Látjátok-e a felséges Isten - magasztaltassák ! - kegyét és kegyelmét, ahogyan 
hatalmát kinyilvánítva megerősítette az iszlám vallást? íme, 97 napja, hogy a vallástalan ellenség 
Mohamed gyenge népét szorongatja, éjjel és nappal arra szomjazik, hogy az utolsó csepp vérünket 
is kiigya. De végül, türelmünk áldásaképpen gőgjük tüze kialudt, s az [igaz] hit maroknyi népe Is
ten segítségével felülkerekedett és győzött. Reméljük, hogy mindazoknak, akik ebben a nagy harc
ban részt vettek, a bűnei megbocsáttatnak. 

- Kik léptek be először ebbe a sátorba? - kérdezte azután. Azonnal előlépett hét ember, három 
janicsár és négy ruméliai. Egyikük a janicsárok ascsija, Tireli Muhammed basa (60a) volt. A pasa 
feltett nekik néhány kérdést, azután így szólt: 

- A hadiszertáron kívül minden, ami csak ebben a sátorban van, s maga a sátor is, a tiétek! 
- Szultánunk! - mondták azok. - Nem vagyunk méltók a padisahi trónhoz! A szultánnak való az! 
- Igazat szóltatok - mondta a pasa - , így van. De most [mégis] titeket illet. Az engem ért nagy 

kegy elegendő nekem, nincs szükségem apróságokra. Gyorsan, fogjátok a sátrat és a benne lévő 
javakat, vigyétek, foglaljátok le! 

Azután a fegyvertárat vizsgálták át. Tizenkétezer olasz puskát találtak benne, a fegyvertár to
vábbi részeiben pedig olyan sok lőpor, ólom és élelem volt, hogy felülmúlta a Kanizsa várában egy 
év alatt szükséges lőpor és élelem mennyiségét. 

- A dzserahórok, a hadszertárosok (60b) és a tüzérek közül - parancsolta a pasa - ezer ember 
gyűljön össze, és szállítsa be a várba [a hadiszereket]! 

A szám eltúlzott, az ostrom 68 napig tartott. 
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Azután kiválasztott háromezer ügyes harcost, s a hegyek között elrejtőzött hitetlenek ellen 
küldte őket. 

- Menj te is a hitharcosokkal együtt! - parancsolta nekem, szegénynek. Én tehát megcsókoltam 
nemes kezét, és elindultam. Amikor éppen a palini gázlóhoz értünk, s „Allah, Allah" kiáltással ha
ladtunk előre, a hitetlenek számtalan hintó-kocsijára és szekerére akadtunk. Ezeken zacskókban és 
ládákban sokféle vagyontárgy és hadizsákmány volt: arany és ezüst, azután ezüstkupák és gyertya
tartók, különféle bútorok. Annak, aki megszerzi: jótétemény. Akkora [volt a zsákmány], hogy [ez
után] senkinek nem volt szüksége semmire. A rosszabb dolgokkal senki nem törődött, és 
felgyujottuk őket. Azután átkeltünk a palini gázlón, s amikor „Allah, Allah" kiáltással rátámadtunk 
a hitetlenekre, (61a) futásra adták a fejüket, még zászlóikat is elhagyták. A harcosok utánuk vetet
ték magukat, s annyira megverték őket, hogy annak csak Isten a megmondhatója. Fontosabb, dí
szesen öltözött hitetlent ötezret fogtak el, kapitányokat és más hitetleneket. Mindet a várba vittük. 
Sőt, egy magamfajta szegény ember is egy királyi zászlóval és egyéb zsákmányolt javakkal egye
temben hét fontosabb hitetlent és két kiváló fegyverrel ellátott puskást vitt a vár alá. Amikor a pasa 
meglátta, hogy a harcosoknak ennyi rabjuk van, így szólt: 

- Nehogy behozzátok őket! Még ha maga a király volna is, annak se örülnék. Több hitetlen van 
a várban, mint mi magunk! Mindenki tüstént vágja le azt a hitetlent, akit magával hozott! 

- Allah a legnagyobb! - mondták erre, kardjukat kihúzták, s a vár árkának (61b) jegén pata
kokban folyt a vér. En, szegény megkérdeztem az egyik hitetlent: 

- Mi volt a menekülésetek oka? 
- Elfogtunk egy levelet, amit [a várból] küldtek ki. Miután a kezünkbe került, szívünkre féle

lem szállt, tüzünk elhamvadt. Akárhová néztünk, zöld turbános törökök tűntek a szemünkbe, akik 
előttetek jártak, amikor ránk támadtatok: minden kardvágásuk húsz-harminc embert ölt meg. Arra 
sem voltunk képesek, hogy a hátunk mögé nézzünk, kezünkben és lábunkban nem maradt erő. 

Ej, igazhitű bajtársak! Vigyázzatok, nehogy most hazugnak nevezzetek engem, mert Allah a 
tudója, hogy igazat szóltam. Amikor a magasságos Teremtő kegyelme és irgalma támogat egy se
reget, akkor a hitetlenek sokasága sem tud kárt tenni még egy kicsiny [muszlim] seregben sem. De 
ama sereg vezetőjének megfontoltnak (62a) és jámbornak, bőkezűnek és igazságosnak kell lennie, 
hogy a vallástalan hitetleneken felülkerekedvén győzelmet és diadalt arasson. Ha ellenkezőképpen 
cselekedne, serege pedig kegyetlenkedne és jogtalanságokat művelne, akkor nem találna lehetősé
get a győzelemre, [s végül] bizonyosan legyőzetne és megveretne. így hát, az illik az igazhitű 
muszlimokhoz, hogy felhagyjanak a kegyetlenkedéssel, mert a kegyetlenség [következménye] ké
sőbb megköti az ember lábát, elhomályosítja értelmét, lova pedig nem tud vágtatni. Semmilyen 
dolgában nem halad előre. Mert a világ elhordja a hátán a hitetlent, de a kegyetlent nem. [Ha ke
gyetlenkednek, akkor] később a szerencse a hitetlenekre fog mosolyogni. Az igazság szép dolog. 
Jóllehet Núsinreván88 hitetlen volt, de mivel az igazsághoz tartotta magát, őnagysága, Allah követe 
- Allah áldása és üdve legyen rajta! - a következő kinyilatkoztatással magasztalta őt: „Allahnak 
hála, én (62b) egy igazságos padisah idejében jöttem a világra. Bár a magasságos Isten szolgája 
annyira igazhívő és muszlim volna, mint ő." Az ember végül is a saját lelkével kegyetlenkedik. Ez 
pedig nem illik az igazhitűekhez. Akinek a kegyetlenség lesz a mestersége, a bánat csapdájába esik. 

De térjünk vissza történetünkhöz! Abban az időben - a magasságos Allahnak hála - a hitetle
nek közül sem a hegyek között, sem a sátrakban nem maradt senki, mindegyikük a földdel lett 
egyenlővé. Málta hercege, a Don Giovanninak nevezett átkozott nem talált rá módot, hogy elme
neküljön, ezért cselhez folyamodott. Egy szakadt lenvásznat tekert magára, befeküdt egy árokba, 
és úgy tett, mintha beteg lenne. Harcosaink háromszor-négyszer is ráakadtak, de mivel azt gondol
ták, hogy beteg, senki sem nyúlt hozzá. Négy napig feküdt (63a) ott, az ötödik este a Muraközből 
[megjött] Zrínyiogli néhány embere, akik őt keresték, és Isten akaratából megtalálták. [Don 
Giovanni] sokat könyörgött nekik, ők kihúzták az árokból, és elvitték Zrínyioglihoz. Amikor 
Zrínyiogli ilyen állapotban meglátta, így szólt: 

- Fenséges herceg! Nem méltó hozzád ez az állapot! Hol vannak most javaid, értékeid, szolgá
id és kísérőid? Mivé lett a hatalmad? Most már hiszel-e a szavamnak? Láttad-e, hogy az a kanizsai 

Hüszrev Anúsirván szaszanida uralkodó (531-579) a muszlimok körében is igazságosságáról volt híres. A 
fent idézett kétes hitelű prófétai hagyomány szerint e tulajdonsága miatt „tiszteletbeli" muszlimnak tekintették. 
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varázsló mit tett veletek, s milyen helyzetbe hozott titeket? A keresztény nemzeteket és Jézus val
lását lábbal tiporta. 

Erre mindketten jajgatva sírni kezdtek, szívük majd meghasadt. Azután [Zrínyiogli Don 
Giovannit szép] ruhákba öltöztette, és visszaküldte az országába, Haszan pasának pedig levelet írt: 
„Allahtól (63b) nem félsz, Jézus89 előtt nem szégyenkezel? A világon még senki nem követett el 
Jézus vallása ellen annyi gonoszságot és árulást, mint te. De mit lehet tenni? Az egész világ tudja, 
hogy varázsló vagy, lázadásod és varázslataid betöltik az egész világot. De a hét király seregének 
nemeseit, várurait, tartományi és országos urait, és zsoldosait néni tetted mind rabszolgává. Het
venhatezer keresztényt öltél meg. Soha egy szemernyi kegyet sem gyakoroltál, rengeteg embert öl
tél meg, vérüket ontottad. Hogyan fogsz elszámolni velük Jézus színe előtt? Nem gondolod, hogy 
vérüket számon kérik rajtad? Varázslataid nagyon elkeserítettek minket, de most a keresztény tar
tományok mindannyian szomorkodnak. Aki nem fél tőled, az bolond. (64a) Csalárdságodat és ál
nokságodat a keresztényeknek már régebben részletesen elmondtam és világossá tettem. De nem 
hitték el. Mielőtt e csapás érte őket, azt mondtad, hogy nincs ágyúd. Akkor én már világosan tud
tam, hogy fejükre bánat és csapás fog szállni. Most már hajlanak a szavamra, és hisznek nekem. 
De most már mi haszna?" 

Amikor ez a levél Haszan pasához eljutott, és a tartalmát megismerte, eképp válaszolt rá: „Ej, 
te vallástalan hitetlen! Tudd meg, hogy bennetek Isten haragja nyilvánul meg, a harag tüzéből te
remtett nép vagytok. Azért száll a fejetekre ennyi bánat, csapás és szerencsétlenség, mert a 
muszlimokra a kegyetlenség és a megvetés szemével néztek. A muszlimokban pedig a magasságos 
Isten kegyelme és (64b) irgalma nyilvánul meg, ezért, bár seregünk csak cseppnyi a ti seregetek 
tenger-sokaságához képest, a magasságos Isten mégis nekünk adta a győzelmet és a diadalt. Ti pe
dig legyőzettetek és megverettetek. Gőgötök tüzét kegyelme tengerének egyetlen cseppjével kiol
totta, nem létezővé és nem láthatóvá tette. Nem imádjátok Istent, aki titeket is és minket is a sem
miből teremtett meg, hanem egy fa[bálványt] imádtok, amit saját kezetekkel készítettetek. Mi 
pedig a felséges Istent - magasztaltassék! - egynek tudjuk, és őt imádjuk. így Isten kívülről min
dig varázslatosnak tűnik. A ti népetek számára a próféták csodái és a szentek tettei varázslatnak és 
boszorkányságnak látszanak." Ilyen módon írta meg a választ, és elküldte. A hatalmas diadal után 
Jemiscsi Haszan pasa szerdárnak a történteket részletesen (65a) megírta, s a jó hírt [tudató] levelet 
elküldte. 

Eközben az az ember, aki Haszan pasa korábbi levelét vitte, Szigetvárra érkezett, de nem volt 
ott sem a szerdár, sem a sereg. Ismét lóra ült, és a szerdár után indult. Annak pedig, hogy a szerdár 
Szigetvárról felkerekedett és elment, a janicsárok és a szpáhik csapata volt az oka, akik a szerdár 
ellen lázadoztak.90 Erőszakkal és kényszerrel magukkal vitték, s amikor Siklós felé mentek, az Úr 
akaratából az eszéki híd nem bírta el a katonák sokaságát, és leszakadt. A muszlimok éppen ezen 
csodálkoztak, s a szerdár is ezen kesergett, amikor valaki így szólt: 

- Szultánom! Egy ember levelet hozott Kanizsáról. 
- Bár jó hír volna! De félek, hogy a vár kicsúszott a kezünkből. - szólt a szerdár. Az az ember 

pedig leugrott a lóról, a szerdár (65b) kengyelét megcsókolta, és a levelet átadta. 
- Vitézem! - szólt a szerdár. - Honnan jössz? Jó a hír? 
- Ha Allah is úgy akarja, jó - mondta az. - Szultánom! Kanizsáról jövök, örömhírt hozok nek

tek. A hitetlenek elmenekültek. 
- [Istenem] segíts! A vár épségben maradt? - kérdezte a szerdár. 
- Allahnak hála - szólt a vitéz -, épen maradt, és jó állapotban van. A hitetlenek pedig megverettek. 
- Hogyan verettek meg? - kérdezte a szerdár. - Talán a felséges Isten - magasztaltassék! - an

gyalokat küldött az égből? Azok az átkozottak, akik Székesfehérvár alatt harcoltak velünk, odaértek? 
- Szultánom! - mondta az az ember. - Imáink meghallgattattak. Régebben Haszan pasa írt egy 

levelet, amit [aztán a hitetlenek] között hagyatott. Attól kezdve viszálykodnak egymás között, szí
vükbe félelem költözött, és összezavarodtak. Haszan pasa ezer (66a) embert a sáncok ellen küldött, 
akik elfoglalták a hitetlenek sáncait, tizenkétezer hitetlent levágtak, és 18 ágyújukat elvették. 

Jézus a muszlimok körében az egyik legjelesebb prófétának számít. 
November 7-én. 
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Azután a szerdár levelét a bégek az alajbégek, és a pasa színe előtt felolvasták, akik arcukhoz 
és szemükhöz emelték azt, majd a sereg előtt is kihirdették az örömhírt. A seregnek pedig e hírek 
hallatára jókedvre kerekedett, vidáman kezdtek hozzá a híd kijavításához. A szerdár pedig vissza
tért Siklósra. Azt a vitézt, [aki a levelet hozta,] maga mellé vette, kinevezési okiratot és száz ara
nyat adott neki, és azt mondta: 

- Hol hagytad Haszan pasát, és mit csinált akkor? 
- Szultánom! - mondta az. - A harcmezőn két zacskó akcsét vett maga mellé, ajándékot és ju

talmat adott azoknak a vitézeknek, akik fejeket hoztak. 
- A sátrakban lévő hitetlenek nem jöttek-e a sáncok[ban lévők] segítségére? - kérdezte (66b) 

újból a szerdár. 
- Szultánom! - mondta az a vitéz. - Mind a gyalogosok, mind pedig a lovasok kivonultak, 

hogy elállják azt az utat, amelyen ön érkezett [volna]. 
- Haszan pasa azt írta a levelében - mondta a szerdár - , hogy „Áldó imájából ki ne felejtsen 

minket! Jelenleg a hitetlenekkel harcolunk." Félek, hogy a hitetlenek valamilyen csellel kárt tesz
nek a muszlimokban! 

- Szultánunk! - mondták a mellette lévő bölcsek. - Haszan pasa ismeri a hitetlenek cselfogásait. 
- Amikor ide indultunk - mondta a [levelet hozó] vitéz - , azt tervezte, hogy a hitetlenek ost

romsáncaira támad. Reméljük, ha Isten is úgy akarja, estére megérkezik a jó hír. 
Azután a szerdár Siklósra érkezett, s a vitézt maga mellett tartotta. Aznap, ahogy a jó hírre vá

rakoztak, (67a) a délutáni ima után váratlanul egy ember érkezett levéllel. Tudatták ezt a vezírrel, 
azután a vitéz belépett, megcsókolta a vezír kezét, és átadta a levelet. 

- Szultánom! - mondta. - Jó hírt hoztam! A hitetlenek megverettek, 46 ágyújuk elvétetett. 
Mindegyik ágyú felér egy várral. Összesen harmincezer fejet hoztak a pasa elé. 

Miután a történteket egytől-egyig elmesélte, a szerdár fogta a most érkezett levelek másolatát, s 
a korábban jött két levél másolatával együtt a boldogságos Udvarba, boldogságos padisahunk, 
Ahmed szultán színe elé küldte egy futárral. 

- Milyen körülmények között hagytad a muszlimokat és Haszan pasát? - kérdezte a [most] ér
kezett embertől. 

- Az ostromsáncon hagytam, az ágyúk mellett. A sáncokban kellő számú [embert] hagyott, a 
többi harcos pedig arra készült, hogy a hitetlenek (67b) táborába menjen, mert azok a hitetlenek, 
akik a harcból megmenekültek, nem mentek vissza a sátraikba, hanem királyukkal együtt mind
annyian a hegyek közé menekültek, hogy életüket mentsék, és biztonságos helyet keressenek. 

A vezír ezt a hírt is elmondta az Isztambulba küldendő embernek, hogy a palotában a történte
ket pontosan előadhassa. Azután a jó hírt [tudató] levéllel elküldte. A bégek és a pasák pedig a le
velek másolatait elvitték, és saját tartományaikba küldték azokat. A jó hírek után a nagyvezír a se
regnek engedélyt adott a hazatérésre. Ő maga Siklóson maradt, mert híreket várt Haszan pasától. 

Közben, mivel Gázi Haszan pasa látta, hogy a hitetlenek közül sem a hegyekben, sem a mező
kön, sem a sátrakban nem maradt senki, ismét (68a) részletes levelet íratott, és elküldte azt a 
szerdárnak. Azután Haszan pasa személyesen is Siklósra ment, a vezírrel találkozott, s a történte
ket teljes egészében elbeszélte. Bármit kért is, a vezír meghallgatta és teljesítette. Őt magát és em
bereit határtalanul nagy tiszteletben részesítette. Ezután a vezér boldogan és elégedetten felkereke
dett, és Belgrádba ment, helyettesét, Muszli kethüdát pedig Pécsre küldte, hogy Kanizsa várába 
elegendő élelmiszert juttasson. Amikor ő maga Belgrádba ért, nagy ünnepséget rendezett, s min
denfelé elküdte a jó hírt [tudató] leveleket. Gázi Haszan pasa helyettesét - Iszkender kethüdát - és 
a saját agái egyikét Haszan pasa kéréseivel és a saját (68b) óhajaival az Udvarba küldte. Ők pedig 
a jó hírt [tudató] levéllel az Udvarba mentek, s a szerencsés szultánt felvidították. A szerencsés pa-
disah nagyon örvendezett, s közhírré tétette a muszlim országokban e nagy hitharc hírét. A magas
ságos Allahnak hála, Isten kegyelméből és Allah követének csodája által e hatalmas harcot négy
ezer harcos gyenge és erőtlen karja vitte végbe. A szerencsés padisah e nagy harc jutalmaként Gázi 
Haszan pasának hászbirtokokat és vezíri rangot adott. S úgy, ahogy kérte, Fitúz Muszli bégnek a 
kösztendili, Kara Ömer agának pedig a pécsi szandzsákot adományozta. A várat védő harcosok 
zsoldját felemelte: akinek eddig öt akcséja volt, most tizet kapott. Az udvari csapatok iránt, a tábo
rukban (69a) betöltött szerepük szerint, reményeiken felüli figyelmet tanúsított. Haszan pasának 
három pompás díszköntöst, ékköves kardot, és három lovat ajándékozott. A vezír is három pompás 
díszköntöst, kardot és három lovat küldött [neki]. 
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A magasságos Allahnak hála, e nagy hitharc után a muszlimok örömben, boldogságban és 
nyugalomban, a kardtól megmenekedett hitetlenek pedig megszégyenülten és tekintélyüket veszt
ve, bánatban, szomorúságban és gyászban [töltötték napjaikat]. Az átkozottak a Kanizsa alá vitt 
ágyúkat, hadiszereket és katonákat hét királytól kapták segítségképpen. A lotharingiai királytól91 

három ágyút kaptak Jézus nevében, amiért hét várat adtak zálogba. Mivel e három ágyú a 
muszlimok kezére került, (69b) három [új] ágyút készítettek, és azokat akarták odaadni a 
lotharingiai királynak. De a lotharingiai királynak ez nem tetszett, a saját ágyúit akarta visszakap
ni. Összevesztek, s panaszaikkal a szerencsétlen római pápa és a többi király gyűlésein töltötték az 
idejüket. Amit azok mondtak, azt elfogadták, s végül sok veszekedés és vita után a római pápának 
és a többi királynak fejet hajtottak: a fent említett ágyúk visszaszerzéséig a várak a lotharingiai ki
rály hatalmába kerültek. Azután a német és a spanyol király szövetkezett, és hadat indítottak a 
lotharingiai király ellen, hogy a várakat visszaszerezzék. Mindkét részről nagy harc kezdődött. 
Végül a lotharingiai király győzött, és néhány további várat is megszerzett. Ezek azonban újra ösz-
szeszedték az erejüket, sokkal nagyobb sereget (70a) gyűjtöttek, de a lotharingiai király az ango
loktól és más királyoktól kapott segítséggel szembeszállt velük, és összecsaptak. Végül mindkét 
részről sok hitetlen meghalt. A lotharingiai újra győzött, s még egy-két várat elfoglalt. Röviden 
szólva végül a franciaországi hitetlenek összefogtak a spanyol és a német király ellen, nagy, egye
sített seregükkel kivonultak: az átkozottak így pusztították egymást. A felséges Isten - dicsértessék 
és magasztaltassák! - a rossz természetű és vallástalan ellenség fejéről a bajt el ne vonja, s közöt
tük a vitát és az ellenségeskedést csak növelje! [Isten] kegyelmével és jótéteményével, ámen! Ó, 
Pártfogó [Isten]! 

Ej, igazhitű bajtársak! Tudjátok és értsétek meg! Ez a maroknyi gyenge harcos a hitetlenek fö
lött a „Ti hívők! Engedelmeskedjetek Allahnak!" (70b) nemes betűi értelmében győzött és dia
dalmaskodott. Annak pedig, hogy Haszan pasa teljesen alávetette és legyőzte őket, az volt az oka, 
hogy nem tartották magukat távol a kegyetlenségtől és a zsarnokságtól. 

A magasságos Allahnak hála, a történtek ilyen módon beszéltettek el. Az elhunyt Haszan pasa 
legendái és a harcai nagyszámúak, de én, szegény, a rövidség kedvéért csak a kanizsai harcról ír
tam. Azért, hogy tőlünk maradjon egy mű, a jóbarátok között a harcosok, akik elolvassák, megem
lékezzenek rólunk áldó imáikban. S könyörgök, hogy Isten szerelméért egy Fátihát93 mondjanak, s 
az elhunyt Gázi Haszan pasa, az ebben a nagy harcban részt vevő harcosok, az ezt a [történetet] 
megírató, s az ezt megíró [személy] lelkének megbocsássatok! Mindenkinek a vége áldott legyen, 
ámen! A próféták pecsétjének [Mohamednek] a tiszteletére! 

1128. év, rebiü'l-áhir2.94 

Korszakunkban Lotharingia - névleg - független hercegség volt. Uralkodója, Philippe Emmanuel de 
Lorraine, Mercoeur hercege (1558-1602) irányította 1601-ben a székesfehérvári csatában a keresztény se
regeket. 

92 Korán, 4:59. 
A Korán első szúrája, a leggyakrabban használt áldó imádság. 

94 1716. február 26. 
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DOMOKOS GYÖRGY 

HADMÉRNÖKI VITA SZATMÁRRÓL A XVII. SZÁZAD 
MÁSODIK FELÉBEN 

A törökkorral foglakozó kutatók számára eddig sem volt kérdéses, hogy a bécsi levél
tárak valódi kincsesbányát jelentenek a magyar történelem e korszakának megismerésé
hez. Az utóbbi két évtizedben sokszorosára nőtt az ott megőrzött anyagokból feltárt for
rások mennyisége. Többségük igen komoly, és a török elleni védelem szempontjából 
fontos problémákkal foglalkozik. Szerencsére akadnak olyanok is, amelyek bizonyos 
vonatkozásai ráterelik a figyelmünket arra, hogy a felelősségteljes döntéseket hozó poli
tikusok és katonák, legyenek bármilyen rendűek és rangúak, azért mégis csak gyarló és 
még inkább érző emberek. Természetesen egy szóval sem állítom, hogy az alább ennek 
bizonyítására közzétett hadmérnöki (feljelentés az egyedüli bizonyíték az emberi gyen
geségekre. Gondoljunk csak a mustrák és a zsoldpénzek körüli örökös manipulációkra, 
melyeket az Udvari Haditanács (Wiener Hofkriegsrat) és az Udvari Kamara (Wiener 
Hofkammer) ezernyi rendelkezése sem tudott megszüntetni.1 Az itt közlendő iratban2 is 
megmutatkoznak negatív tulajdonságok, mint szakmai féltékenység, irigység, törtetés. 
Másfelől viszont kiérezhető belőle a büszkeségében megbántott szakember jogos felhá
borodása is. 

Mint a korszak forrásai általában, nyilván ez sem értelmezhető önmagában, csak az 
előzmények és a helyzet ismeretében.3 Ez az irat Hans Georg Ssichától, a leginkább ve-
dutáiról ismert hadmérnöktől származik. A szakmai vita, amiről ebben olvashatunk, 
alapvetően a szatmári erődítmény építkezéseiről, egészen pontosan a védművekben ke
letkezett károk elhárításáról szól. 

Az események akkor kezdődtek, amikor 1660 májusában Souches tábornok az erőd 
átadására kényszerítette II. Rákóczi György erdélyi fejedelem várkapitányát, Köké-
nyesdy Györgyöt. A forrásokból sejthetően meglehetősen elhanyagolt állapotban levő 
építményről maga Souches tett jelentést a Haditanácsnak,4 amely Martin Stier hadmér
nököt utasította a helyzet felmérésére.5 Az általa készített felterjesztés, terv és tervrajz6 

lett az alapja az összes későbbi elképzelésnek. Az építkezés, az eddig megismert adatok 
szerint, Stier terveinek megfelelően, többé-kevésbé folyamatosan zajlott a következő 
években. Ezalatt több hadmérnök is megfordult a helyszínen, köztük az alábbi levelet író 
Ssciha is, aki saját állítása szerint már 1666-ban dolgozott Szatmárott, és jelentést tett az 

L. erre Bagi Zoltán: A Német-római Birodalom és a Magyar Királyság kapcsolatai a XVI-XVII. század 
fordulóján. Különös tekintettel a birodalmi gyűlésekre és a császári-királyi haderő szervezetére a tizenöt éves 
háború időszakában. ELTE BTK PhD disszertáció, 2006. Kézirat. Passim. 

2 ÖStA KA HKR Akt. 1672 Jänner No. lO.Exp. fol.4r-llv. 1672. jan. 30. 
Az előzményeket részletesen 1.: Domokos György: Ujabb adatok a szatmári erődítmény építéstörténetéhez 

az 1660-1670-es években. Castrum, 4. (2006/2) 47-70. o. 
ÖStA KA HKR Akt. 1660 November No. 62. Exp. sine fol. 1660. nov. 19. Ez csupán az eredetiből az 

Udvari Haditanács által az uralkodó számára készített rövid kivonat. 
5 Uo. 1660. nov. 22. 
6 ÖStA KA Kartensammlung, K VII k 264-200 E. 
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akkor felmerült problémákkal kapcsolatban.7 Feltehetően akkor készítette Szatmárról a 
neki tulajdonított alaprajzot, részletterveket és vedutákat, továbbá talán számos más ma
gyar vár metszetrajzát is.8 Saját bevallása szerint akkor végzett tevékenysége kapcsán 
kezdődött ellentéte Jacob von Holst hadmérnök ezredessel, amely 1671-72-re, láthatóan, 
igencsak elmérgesedett. 

Holst minden bizonnyal komolyabb pozíciót töltött be a hadmérnökök között, nem 
csak ezredesi rangja folytán (más titulusa viszont eddig nem fordult elő az iratokban), 
hanem mert 1671 júniusában, júliusában és szeptemberében írott jelentései szerint egy 
sor felső-magyarországi erődítménnyel foglalkozott, köztük a vita tárgyát képező Szat-
márral is, valamint Ecseddel, Kallóval, Tokajjal, de legfőképpen a kiemelt fontosságú 
kassai citadellával.9 Ugyancsak rangjára utalhat, hogy egy másik, egyébként épp az ő ké
résére kiküldött, majd általa szintén megkritizált hadmérnök, egy bizonyos Giovanni 
Giuseppe Spália tiszteletteljes hangvétele, midőn a Haditanácsnak küldött iratában némi 
kritikát bátorkodott Holst szatmári ügyködése kapcsán megfogalmazni.10 

Ssicha nem közvetlenül Holstnak válaszolt, nem is a területileg illetékes főkapitány
hoz, hanem egyenesen a Udvari Haditanácshoz fordult." Hogy első indulatában tette 
ezt,12 vagy pedig megfelelő támogatókkal rendelkezett a Haditanácsban, azt egyelőre 
nem lehet eldönteni. Az azonban jól látható, hogy Ssicha okos ember volt, egyaránt tu
dott hatni az érzelmekre és az értelemre, ráadásul csavarosán tudott érvelni. A Hadita
nács urainak érzelmeit leginkább az őt ért sérelem nagyságának és ellenfele alávalóságá-
nak többszöri hangsúlyozásával igyekezett maga felé fordítani. A logikusnak ható 
szakmai magyarázattal és Holst ténykedésének lekicsinylésével saját elképzelésének iga
zát kívánta demonstrálni. Ravasz érvelése pedig valószínűleg nem maradt hatástalan, 
midőn azt állította, hogy ha ö olyan buta lenne, mint amilyennek Holst beállította, akkor 

E jelentést egyelőre nem sikerült megtalálni. 
Hogy a szatmári rajzokat - a jelen forrásban megemlített, a lábazat szerkezetét bemutató részletterven túl 

- valóban ő készítette volna, azt tudomásom szerint más adat jelenleg nem támasztja alá. Csupán Glaser Lajos, 
és utóbb Kisari Ballá György közlésében szerepel, de az nem derül ki egyik szerzőnél sem, hogy a név esetleg 
a rajzok hátulján található-e, hiszen elől, legalábbis az eddigi kiadásokon és másolatokon, ez nem látszik. 
Glaser Lajos: A karlsruhei gyűjtemények magyarvonatkozású térképanyaga. Budapest, 1933. 47. 225-228. 
szám.; Kisari Ballá György: Karlsruhei térképek a török háborúk korából. Budapest, 2000. 481-483. o. Kivé
telt képez az ezekkel azonos kéz által feliratozott kallói alaprajz, melynek bal alsó sarkában megtalálható 
Ssicha szignója. Kisari 2000. 479. o.; 1. még: Glaser 1933. 46-47. o. 222-223. szám., ill.: Szőts Péter: Szatmár 
kora újkori erődje. Castrum, 3. (2006) 1. 88. o. A Kisari által közétett metszetek némelyikének stílusa, techni
kája kísértetiesen hasonlít a kallói és szatmári rajzokra. Ssicha szélesebb körű rajzolói tevékenységének azon
ban akadnak más nyomai. A Kisari által közölt kallói vedutának egy másik irányból lerajzolt párját, valamint 
az ottani alaprajz egy változatát szignáltan 1.: Rózsa György: Városok, várak, kastélyok. Budapest, 1995. 85. o. 
Székelyhíd lerombolás előtti állapotát 1665-ből 1.: uo. 120. o. A Magyar Országos Levéltárban őrzik Tokaj 
szintén szignált alaprajzát és látképét: MOL MKA E 211 Lymbus, Series II. 95. csomó. Kiadta: Papp-Váry Ar
pád - Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken. Budapest, 1989. 76-77. o. Ssicha további tevékenységére 1. 
részletesebben: Szálai Béla: Magyar várak, városok, falvak metszeteken, 1515-1800. I. k. Budapest, 2001. 23., 
27. o.; Karsay Ferenc: A törökvilág néhány térképéről. Geodézia és Kartográfia, LV. (2003) 6. 46. o. 

9 ÖStA KA HKR Akt. 1671 September No. 227. Exp. fol. 1-39., 45-47. 
10 ÖStA KA HKR Akten 1672 Jänner No. 10. Exp. fol. 14r-19v. (olasz eredeti), 25r-31r. (német fordítás). 

Spalla működéséhez némi adalék: Karsay 2003. 45. o. 
Minthogy az említett 1672 januári levéltári szám alatt együtt szerepel az ügy teljes anyaga, vagyis Holst, 

Spalla és Ssicha jelentése, feltételezhető, hogy más irat ekkor és ez ügyben nem készült. 
12 

Holst január 2-án írta le sértő szavait a Haditanácsnak címzett terjedelmes jelentésében, Ssicha felirata 
pedig január 30-án datálódott, de mint írta, néhány nappal előbb kapta kézhez Holst és Spalla véleményét. 
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Holst azzal, hogy őt korábban támogatta és ilyen sokáig fedezte, tulajdonképpen kárt 
okozott a császárnak. Eközben - a korban egyébként szokásos módon - mindvégig han
goztatta alázatosságát, s hogy ő mindenben az elöljárók utasításai szerint járt és jár el. 
írása kitűnően szerkesztett, szép ívű munka: a szomorú ténnyel, az őt ért támadás tárgyi
lagos bemutatásával kezdődik, majd egy kis elmélkedés után a Haditanács urainak ke
gyelmébe, megértésébe ajánlja, és megítélésükre bízza magát. Ezt követi a várépítészet 
elmélete, ebből pedig a konkrét szatmári ügyekre tér rá, mindvégig célozgatva arra, hogy 
Holst az, aki semmihez sem ért. A csúcsponton aztán már konkrétan kimondja, hogy nem 
tűri az efféle támadásokat. Lezárásként pedig újfent a Haditanács jóindulatáért esedezik. 

Az alább közölt irat három szempontból is fontosnak tekinthető. Egyrészt állást foglal 
egy nagyobb szakmai vitában, amely általánosságban a szatmári erődítmény védmű-
veinek szerkezeti problémái körül folyt. Egyfelől ugyanis, legalábbis ahogy a korábbi 
forrásokból kiderült, baj volt a bástyák alaprajzi kialakításával, konkrétan az eredendően 
rosszul megkonstruált szárnyak csak kevés löveget tudtak befogadni, és azok sem tudták 
megfelelő szögben lőni az átellenes bástya homlokvonalát.13 Másfelől komoly gondok 
adódtak a vizenyős altalajra épített, nagy méretű fa-föld bástyák szerkezetével: a töltések 
külső rézsűjét támasztó, padkaszerüen kialakított lábazatok nem bírták a terhelést és több 
helyütt tönkrementek, a tartócölöpök kidőltek, minek következtében a töltések is meg
csúsztak. Ennek a lábazatnak és azon belül is a támasztékként szolgáló cölöpözetnek a 
kialakítása, elrendezése mindhárom említett hadmérnöknél kiemelt helyet kapott, s ter
mészetesen mindhárman másként képzelték el a megoldást. 

Külön érdekessége a történetnek, hogy Holst próbafúrással igyekezett a kérdéses he
lyen a talaj szerkezetét meghatározni, amit persze Ssicha érdektelennek és eredményte
lennek tekintett. Az eset összességében újból rámutat arra a tényre, hogy a helyi termé
szeti viszonyok milyen mértékben befolyásolták az erődítmények építését, fenntartását. 
Megmutatta továbbá, hogy egy ilyen látszólag egyszerű probléma megoldása is mekkora 
szakmai vitákat, s azokon keresztül mekkora személyi ellentéteket tudott provokálni. 
Végül ki kell emelni, hogy a várak régészeti kutatása szempontjából is fontos a palánk
építés elméletének és gyakorlatának minél jobb megismerése. 

Fontos ez az irat azért is, mert utalást tesz egy nagyon érdekes, az építkezések kivite
lezését érintő gyakorlatra. Bár egyértelmű, hogy Ssicha az ennek leírása során tett nega
tív kitételeit is Holstra érti, de minden bizonnyal más esetekben is megtörténhetett, hogy 
a (hozzá nem értő) hadmérnök által készített terv és annak megvalósíthatósága között el
lentét támadt. Ssicha szavaiból úgy tűnik, hogy ezt az ellentétet a munkálatokat irányító 
fő építésvezetőnek (Werkmeister) kellett feloldania, aki igyekezett biztosítani, olykor 
túlbiztosítani az építményeket, hogy azok stabilak és tartósak legyenek. Ám éppen ebből 
adódóan olykor sikerült azokat túlméretezni, amivel épp az ellenkező eredményt érték el: 
jelen esetben a lábazat kidölését és a töltés megcsúszását. S ha mindez nem lenne elég, a 
(hozzá nem értő) hadmérnök maga is eleve így cselekszik, vagyis túlbiztosít. Egyértel
mű, hogy Ssicha ezt Holst azon nem túl szerencsés húzására értette, midőn a megrogyott 
töltésre még több földet hordatott az amúgy túl magas contrascarpáról. Nem lehet vé
letlen, hogy Spalla egyik óvatos kritikája is éppen erről a problémáról szólt. A kérdés 

Az efféle problémákra 1.: Domokos György: Várépítészet és várharcászat Európában a XVI-XVII. szá
zadban. Hadtörténelmi Közlemények, Új folyam, XXXIII. (1986) 1. 47-109. o. 
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mindenképpen további vizsgálatra érdemes, részben annak kiderítésére, hogy efféle eset 
másutt is előfordult-e, részben pedig azért, mert a tervezettnél nagyobbra méretezett 
építmények több pénzbe is kerültek, így kérdés, hogy az amúgy is szűkös keretekből mi
ként tudták azokat finanszírozni. 

A harmadik ok, amely miatt az irat érdeklődésre tarthat számot, nem szakmai, hanem 
nyelvi, s az előzőeknél kevésbé komoly. Figyelmesen olvasva a szöveget ugyanis szá
mos nyelvi gyöngyszemet találhatunk benne. Azt hiszem, mindenki hallott már kiszólást 
abból a fajtából, melyeknek talán legrégebbike így szól: „nehogy már a befőtt tegye el a 
nagymamát". Ha máshonnan nem, a Rapülők együttes egyik számában egy ország hall
hatta. Nos, be kell látnunk, valóban nincs új a nap alatt: Ssicha ugyanezt a formát hasz
nálta, természetesen saját korának megfelelően: „Und wirdt woll der lett dem Häffner 
sagen, was machstu, oder die erdichtung seine[m] erdichter wiederschprechen." Találunk 
a szövegben más érdekességeket is, mint például a „ne szólj szám, nem fáj fejem", vagy 
a „lónak négy lába van, mégis megbotlik" kicsit körülményes, de szép megfogalmazását, 
nem beszélve az íjat feszítő és nyilakat lövő irigységről. 

Az öt lapnyi terjedelmű irathoz három színes rajz tartozik, amelyek a 7v-n (1. kép), a 
8r-n (2. kép) és a lOr-n (3. kép) találhatóak. Közülük az első kettő Holsté, miként azt 
Ssicha az irat elején említi, a harmadik pedig valószínűleg Ssicha 1666-os rajzának má
solata. A 7v-n és a 8r-n levő metszetek valóban meglelhetek Holst 1671. július 15-i je
lentésének mellékleteként,14 ahol még egy további részletrajz, valamint a 7v-n látható 
felső keresztmetszet eredetije is megtalálható.15 Az első rajz tehát a lábazat problémájá
nak megoldási módozatait mutatja. A Spalla által elképzelt javítás már Holst korábbi 
példányán is szerepelt.16 A második rajz a Ssicha által alább „szivacsnak" titulált megol
dást mutatja be, ahol a fából ácsolt rácsszerkezetbe töltött földrétegeket a rájuk fektetett 
és rövid cövekek segítségével összefont rőzsenyalábok tartották össze. Holst ezt a tölté
sek rézsűinek megtámasztására akarta megépíteni, miként az az 1. kép alsó keresztmet
szetén látható. Az utolsó kép Ssicha - így utólag nézve valóban ötletesebbnek tűnő - el
gondolását tartalmazza. Ha ezt 1666-ban már valóban bemutatta, akkor érdekes lenne 
megtudni, miért vetették el, vagy ha az erőd más pontján esetleg megpróbálták megvaló
sítani, akkor működött-e. 

A jelentés egyébként, úgy tűnik, nem Ssicha írása, legalábbis saját kezű szignóját 
nézve nem az. Ugyanakkor gyakorlott kéztől származik, hiszen mindvégig jól olvasható, 
betűi egységesek és szépen formáltak. Az eredeti szöveget betűhíven írtam át, csupán a 
központozást és a mondatokra tördelést igyekeztem a jobb érthetőség igényei szerint 
alakítani. A magyar változat elkészítésekor az értelem visszaadására törekedtem, mivel a 
szó szerinti fordítás szinte lehetetlennek bizonyult és nagyon körülményes magyar mon
datok születtek volna. Az értelemszerű fordítás mértéke a szövegtől függött, néhol na
gyon át kellett fogalmazni a magyar szöveget, néhol pedig meg lehetett tartani az eredeti 
szóhasználatot.17 

14 ÖStA KA HKR Akt. 1671 September No. 227. Exp. fol. 46r. és 47r. 
15 Uo. 45r.és31r. 

A Spalla tervét jelző, eredetileg piros vonal a rajzon a többitől elütő, vékony fekete vonalként látszik. 
Itt kell köszönetet mondanom kollégáimnak, Bagi Zoltánnak és Végh Ferencnek, akik voltak szívesek 

ellenőrizni fordításomat és észrevételeikkel korrigálták némely tévedésemet. Külön köszönettel tartozom 
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[4r] Hochlöblicher Kayßerlicher Hoff Kriegß Rath 
Hoch und Wohlgebohrne Graffen und Herrn Gnädig und Hochgebittende Herrn 

Euer Excell[enzen] und Gnaden, kan ich mit Schmertzlichem, betrübtem Gemüt nicht verhal
ten, wie das mier dieser tagen aus Jhr Gnaden Herrn Herrn General Wachtmeister, Frey Hern von 
Schpanckau Cantzeley zwei unterschiedliche gegen einander, erwegung, erleiterung,18 jrrung und 
wid[er]part haltung, Schaffte, das eins des ingénieurs Spália, das ander des Hern Obristen von 
Holst, sampt etlichen Abrissen und Proffilen, alles zusampt abzuecopiren, eingereicht worden ist. 
Darinne ich mich dann auch selbsten gefunden und muste die jeniege Schmähung undt zuelag,19 so 
der Herr Obriester vo[n] Holst weis nicht aus, was für angenembenem20 Hass wied[er] mich 
schreibt, Schmertzlich leßen und überschreiben. Da er vo[n] Calo redend sagt: §Die Maur recht 
anzufangen, so gehert,21 dasselbige recht abgestochen werde, Zweiffei aber sehr, das sie es recht 
treffen werden, dann der ingénieur Spália ist fast immer kranck am Podagra, Contract22 und kan 
nicht fort und d[er] ingénieur ssicha verstehet es gar nicht.23 

Nu[n] ist zwar besser, das ich unrecht leide als unrecht thue. [4v] Nichts desto wenieger, die-
weilen ich so verletzlich angezapfft worden bin, khan gleichwohl nicht stillschweigen, dann wenn 
ich es thete, wer24 mier vernachtheilieg und verkürtzte mier selber. Welcher wolt doch so eines ge
ringfügen und linkes Verstandes sein, der nit greiffen mocht, woher d[er] Neidt Herrühret und das 
auff das angesehen ist, was mir mahl in Angesicht gesagt wordenn und dann anderstwo, in abwe-
senheit meiner, geredt worden ist? Auff mich so viel Neidt Pffeil Schiessen und der Bogen gesch-
pannt sein soll, bis ich werde gezwungen, zu weichen und meine Stelle einem anderen abzutretten. 

Aber deme sei, wie ihm wolle, ich mues es villeicht geschehen lassen. Dann ich in bestallung 
undt in meiner Allergnediegster Obriegkeit will undt Henden. Und wirdt woll der lett dem Häffner 
sagen, was machstu, oder die erdichtung seine[m] erdichter wiederschprechen. 

Man sagt sonsten, das dafferne25 eine Warheidt Schaden bringt, wann sie aus dem Mundt ge
lassen, beschehe weißlicher, das solliche verschwiegen werde. Jch halte aber darfür, das ein jeder 
Schuldig ist, Jhr Kay[serlichen] May[estät] unsers allergnedigsters Hern Schaden zue Verhütten 
abzuewend[en] und woher es [5r] endtschpringt,26 zu Vermelden, welliches ich des Pattaker Bau 
halben auch gethan hab, auch inführo,27 so lang ich im dinste werde sein, thuen will undt Neidt 
wegen die Warheit nicht verdecken soll. Was nu28 hier folgendts für erzahlung folget, geschieht 
nicht zue dem ende, mier die Weißheit selbsten vermessentlich zue schreiben. Sondern Bitte demütig 
Gehorsambst umb die Gnade, das Wort (verstehet es gar nicht) zuebetrachten, ob das so gesagt wirdt, 
in keinem oder in allem wahr seye, oder ob es in etlichen also seie, in etlichen aber nicht. 

Eine Figur recht abzuestechen, sei regular oder irregular, sei ein Platz ledieg oder verhinder-
nussen von Alten Gebeüen, Wasser, Bäumen, und was d[er]gleichen mehr fürffelt,29 will ich (ohne 

Pollmann Ferencnek, aki, bár nem a törökkor kutatója, mégis szívesen részt vállalt az értelmezés olykor igen 
nehéz folyamatában, és ötleteivel nagyban hozzájárult a végső forma kialakításához. 

e Erläuterung. 
1 „bőse nachrede, falsche anklage" Grimm, Jacob - Grimm, Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. Bde. I-XVI. 

(1-32.) Berlin, 1854-1960. (a továbbiakban: Grimm, kötetszám, hasábszám), Bd. 32. Sp. 492. 
Angenommen. 

21 Hören. 
„extortus membris fractusque, gliederlahm" Grimm, Bd. 2. Sp. 636. 

23 ÖStA KA HKR Akten 1672 Jänner No. 10. Exp. fol. 4Ív. 1672. jan. 2. 
24 Wäre. 
25 Dafern. 

Entspringen. 
Fürohin: „forthin, weiterhin." Grimm, Bd. 4. Sp.785. 

28 Nun. 
29 Vorfallen. 
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eigenes Rhum zumeld[en]) so gutt als einer, mag sein, wer do3ü will abstechen undt ordentlich 
Außzeichnen, so wohl mit graduirtem instrument als auch ohne des. Das auff die gemachte Abris
se, der Herr Obrister von Holst sich nicht verlassen khan, weil er sie selbst nicht gemacht, ist art
lich/1 hett er eins nachgemessen, oder nach[5v]messen lassen, Alßdann hett er können sagen, ob 
es recht oder unrecht sein; ich weiß aber, das es recht sein, auch dis darbei sehr recht, wer es nicht 
glaubt, mache sie selbst. 

Wenn der ingénieurs Wiessenschafft nur auff dem außzeichnen oder abstechen allein fundirt 
undt nur Proffile oder durchschnitte auff dem Papier undt nicht im Werck selbsten reißen undt ma
chen können, und die übriege Sorge und Werckstellig zu machen den gueten Werckmeister[n] ü-
berbleibt. Sag ich, das diese mehr als jene zue Achten sein, in deme3 sie darnach trachten und 
wohl Überwegen33 müssen, was einer od[er] der ander auff leichtem Pappier auffgeriessen, ob es 
im Werck selbsten thunlich oder Verwerfflich ist, ob die auff dem Papir vorgestelte zuesambenfü-
gungen und GrundtReste34 vergleichlich, einen vorgebildten Last zuertragen undt eins das ander 
zuerhalten für ein bestendieges, zuendtschliessen sej; darumb werden der Gebäude Proffile, nach 
der einfeltieger leüte Demonstration, zum Öfftern geendert undt erhalten der gleichen bau dichter, 
ihren Lob undt Rhum durch mittheilung d[er] einfeitieg[en]. 

[6r] Wo nu dis nicht ist, das ein Bau, zu Vor und ehe es angefangen wierdt, nicht wohl betracht 
und auff der Geometri fundirt ist (dessen sich alle rhümen und wie ihre Gebew auff Euclidi bûcher 
Gegrindet, beweisen wollen), geschieht gemeiniglich, das man nach der That erst Klug wierdt, mit 
Schaden wiederumb verbessern und endern muß, auff das unser nicht fahen an35 zu Spotten; daher 
kompt auch, das wir alßdann selber sagen, das hett ich nicht gemeint, ja hett ichs vor gewust[en], 
da alßdann die Unkosten, materialia, Zeit und Arbeit verlohren seindt. 

Jch Glaube Gäntzlich, der Herr Obriester von Holst wirdt sagen, die ingénieurs in Ober Hun-
garn haben nicht gewust, eine schlechte Maur zueführen und das Fundament dartzue graben las
sen, hab es ihnen vorkheüen36 müssen. Was mich betriefft, hett ich weiter nicht gefragt, nur nach 
der Höhe undt dicke, weil man alles nur nach dero angebung bauen undt machen soll, in vbriegen, 
was das Fundament betriefft, gar nicht. 

Was den Zackmarer bau betrifft, und sonderlich d[en] fuß [6v] oder fundament, sein hier 
zween Proffil, nach auffreisung des herrn Obriesterr von Holst N°. 1°. et 2°. beigefügt. Was den 
ersten betriefft, hab ich Anno 1666 Demonstrirt, warumb es nicht bestendieg, wie wohl ich damals 
nicht gewust, wer es angegeben hat, darumb gleich damalß mier unwiessendt einen Neidt 
geimpffet. 

Der ander Proffil ist, wie der Herr Obriester von Holst vermeint, den Wall und Fueß bestendig 
zu machen, warlich so wenieg wierdt dies alß vorgehedes bestandt haben. Uhrsach, das die Ver
meinte verzeinung, lengst undt qwer nach überlegtes Reißich,37 mit endtzwischen Strejung38 undt 
Stampffung der Erd[en], einer Schwämme zu Vergleichen ist. Denn bei kleinen Wasser[n] des 
Reisich ober theil trucknen, bei großen gewessern aber wieder auffqwellen und bei sollicher ab-
wechßlung desto ehender faulen wirdt, das Wasser hinein dring[en], und d[en] Wall unterweichen, 
wardurch derselbige jmmer Ritze und Schpalte haben wierdt. Dartzue wierdt beim groß[en] Ge
wessern die Steigung des Wasser nicht wenieg helffen, [9r] in deme der fueß nur dem Wasser 
gleich gesetzt. Wenn nu das Wasser, drei bis 4 Schuch drüber steigt, unterwescht den Wall undt 

„die gewöhnliche, ältere form für artig". Grimm, Bd. 1. Sp. 574. Itteni értelmezésére L: Ballagi Móricz: 
Új teljes német és magyar szótár. Pest, 1870. 63. o. 

32 

Indem. 
33 " 

Überwiegen. 
r Grundrest. Értelmezésére 1.: Grimm, Bd. 9. Sp. 667. 

35 

Anfangen. Grimm, Bd. 1. Sp. 321. 

Vorkauen. 
37 

s Reisig. 
38 

Streichen. 

— 1066 — 



macht die Streb rutschend. Der Herr Obrister von Holst sagt, sei stillstehendes Wasser; ja wenn es 
klein ist, aber wenn eine flutt kompt und die Samos sich ergeist, haust es trefflich vbel, vnd dis hab 
ich etlich mahl mit meinen Augen gesehen, der Herr Obrister aber nicht. Was auch bei A vorgebil
det, wo der Graben tieff, wie man der Schellung39 helffen soll, ist nit erweislich oder grindtlich, 
was Gestalt, das helffen soll od[er] khan, einen Pffal, der Außwarts zuweichen, getruckt wirdt, sol
liches zu verwehren. 

Der Herr Obrister von Holst sagt auch, das mit d[em] andern Pollwercken nicht so viel Arbeit 
geben wierdt; daferne man mit besserem bedacht, alß geschehen, bauen möcht, so kundte man es 
bejahen, sonsten nicht, dann d[er] grundt ist vberall einest undt wie beschaffen, weist d[er] Herr 
Obrister von Holst nicht, und ist gar nichts an dem gelegen, das er so wenig erde hat außbohren 
können, weil etwas änderst [9v] darhindern, welliches ihm undt andere betreigt.40 

Die dritte Figur ist ein undt mein Profil (so viel den Fueß betriefft), den ich auch Anno 1666 
vorgeschlagen, wie man zue Zackmar bauen undt bestendieg machen soll, ohne einlegung einieges 
Reißich oder das es etliche Jahr nach einander jmmer angefült und Erde zue geschitt werden soll, 
wie d[er] Herr Obrister selbst meldet, das nicht. Sondern in einem Theile des Jahrs solte so Perfec-
tionirt sein, das man gleich darauff bauen und keines etliche Jahr anfüllung brauchen möchte. Wie 
man es darmit verfahren undt mit d[er] zu bereitung machen soll, hab für unNoth eracht, hier zuer-
zehlen, weil es zuwieder, das ein ander was weist undt nur für einen Kligling41 geschult wierdt. 

Ob schon nu, das ich dem Hern Obristen von Holst mißfeile, mier Hässich4 ist undt etwa noch 
mehr sein wierdt, macht mich nicht traurig, sondern vergnügt, wegen, was mier unwürdiegem, so 
lang ich im dinste bin und noch bis dato anbefohlen und zue bauen vertraut word[en] ist, das es al
les [1 lr] bestandt hat und mein allergnedigster Kayßer und König durch mich keinen vergeblichen 
Kosten erlitt[en], im vbrieg[en] keines Rhum bedarff undt auch zue dem Ende nicht melde, weil es 
biliigkeit undt Schuldigkeit ist, allen möglichen fleiß anzuewend[en]. 

Verlache und Verklampe43 auch niemanden, wenn einem in dem gleichen fehlen thuet was; 
dann wir alle sampt den jrrungen unterworffe und unVolkomen seidt. 

Weil man mich aber in so öffentlichem Schrifft, das weit und breit vor Augen und zue leßen 
fürkompt,44 für einen idioten Scheit und Schmäht, hab ich hiemit auch öffentlich wiederred[en] 
und mich verandtwordten müssen, weil ich, Gott lob, kein Narr und alß einer unterhalten zu 
werd[en], nicht gesinnt bin, noch sein will. 

Jst der Herr Obriester von Holst mein beforderer (wie er gesagt), das ich zue diesem dinste an
genommen] word[en] bin, dancke ihm; weil er mich aber jetzt selbst Schmähet, so sag ich, das der 
Herr Obrister von Holst Jhr Kaiserlicher] May[estät] dinste nicht beferdert, sondern derselben 
durch meine [llv] befordernus Schaden zuegefügt hat. In deme er so einen unNutzen und Un-
Verstendiegen Knecht (auff dem gleichwohl in etlichen Jahren, zimbliche bezahlung sich beiof
fen46), so lang verdeckt gehalten hat. 

Hiemit will ich dis mahl Schliessen und Euer Excell[enzen] und Gnaden, die ohne das mit an
dern hohen Geschefften sehr beladen sindt, weiter nicht beunruhiegen, dieselbe unterthenigist bit-
tendt, mich dessen nicht verdenckfen], noch mir solches zue Ungnaden aufnemben, weil ich sol
ches nur zu notturfftieger rettung, erhaltung und beschirmung meiner ehren und Leimbdens,47 und 
das nicht auffs neu, ein vergeblicher undt unendtlicher bau vorgenomben werd[en] mechte, vor-

e Schalung, régiesen Schellung. Grimm, Bd. 14. Sp. 2505. „schindung, decorticatio ..., nebenform zu 
schälung, f., s. dieses und schelle, cortex." 

Betrügen. 
r Klügling. 
Hässig. 
Verklappern. 
Vorkommen. 
e Befördernis, Beförderung helyett. 
Sich belaufen. 
r Leumund. 

— 1067 — 



o 
O N 
GO 

3. sz. kép 



bringe. Ob wol Schlag und Streich mehr thuen, so vergehen sie doch bald und seindt gleich 
verschmertzet, aber ein Ehrrürigs48 Wort durchschneidt das Hertz. Drüber mich in Euer Excell-
[enzen] Schirm, Schutz und hohe Genade, in der ich bis daher erhalt[en] worden und Hofentlich 
noch erhalten werde, unterthenigist empffehle. 

Euer Excell[enzen] und Gnaden Demütig-Unterthenigster Knecht 
Lucas Georg Ssicha mp 
Kaschau den 30. January, 1672. 

Tekintetes Császári Udvari Haditanács ! 
Méltóságos és Nagyságos Grófok és Urak, Kegyelmes és Tisztelt Urak! 

Exellenciáitok és Kegyel mességtek, nem tudom visszatartani fájdalmas és szomorú érzéseimet, 
midőn ezekben a napokban Őnagysága, Freiherr von Spankau49 főstrázsamester úr hivatalából két, 
egymástól különböző írást, megfontolást, magyarázatot, tévedést és ellenvéleményt nyújtottak be, 
néhány alaprajzzal és metszettel, valamennyit egybemásolva; az egyik Spalla hadmérnöké, a másik 
von Holst ezredes úré.50 Ebben [ti. az utóbbiban] a magam nevét is megtaláltam és fájdalommal 
kellett olvasnom és megírnom [ti. a Haditanácsnak] a sértéseket és a von Holst ezredes úr által 
nem bizonyított hamis vádakat, és hogy miféle [általam] feltételezett gyűlölettel ír ellenem.51 

Kallóról beszélve ugyanis azt mondja: „A falat valóban elkezdték, úgy hallom, hogy megfelelően 
tűzték ki, de erősen kétséges, hogy ők [ti. a következőkben megnevezett két hadmérnök] ezt való
ban elvégzik, mivel Spalla hadmérnök csaknem mindig köszvenyben és végtagbénulásban szenved 
és nem lehet jelen, Ssicha hadmérnök pedig nem ért hozzá." 

Nos hát, mégiscsak jobb, ha az igazságtalanságot elszenvedem, mintha magam követek el igaz
ságtalanságot. Mindazonáltal, mivel oly sértően kötöttek belém, egyszerűen nem hallgathatok, 
mert ha ezt tenném, hátrányomra lenne és magamat rövidíteném meg vele. Mégis, ki volna oly os
toba és balga, hogy ne venné észre, honnan ered az irigység, és ne venné tekintetbe, mit mondtak 
nekem szemtől szemben, és mit beszéltek másutt, a távollétemben. Rám e sok irigység íjat feszít és 
nyilakat lő, míg arra kényszerülök, hogy meghátráljak, és helyemet másnak átengedjem. 

Ám legyen úgy, ahogy akarja, úgy tűnik, hogy hagynom kell [a dolgokat] megtörténni, mert a 
kinevezésemben foglaltaknak és a legkegyelmesebb felsőbbség akaratának vagyok alárendelve. 
Legfeljebb majd az agyag mondja meg a fazekasnak, mit tegyen, vagy a költemény mond ellent a 
költőjének. 

Különben úgy tartják, ha az igazság kimondva kárt okoz, akkor bölcsebb, ha elhallgatják. Én 
azonban úgy vélem, mindenki bűnös, aki nem törekszik arra, hogy megóvja O Császári Felségét, a 
mi legkegyelmesebb urunkat a kártól, és hogy jelentse, mi az oka annak, miként azt a pataki épít
kezések esetében magam is megtettem; ameddig szolgálatban leszek, továbbra is ezt fogom tenni, 
és az irigység miatt az igazságot nem szabad takargatnom. Amit a következőkben elbeszélek, nem 
avégett történik, hogy vakmerően megírjam a magam bölcsességét, hanem hogy a legalázatosab
ban könyörögjek a kegyért, vizsgálják meg az állítást (nem ért hozzá52), vajon a mondottak teljes 
egészükben igazak-e, vagy egyáltalán nem azok, vagy pedig részben igazak, részben pedig nem. 

Ehrenrührig. 
Az akkor hivatalosan üresedésben levő felső-magyarországi végvidéki és kerületi főkapitányi tisztséget 

látta el. Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. 
században. Történelmi Szemle, XXXIX. (1997) 274. o. 

* L. valamennyit jelen irat mellett, ugyanazon levéltári jelzeten. 
51 Mármint Ssicha feltételezi, hogy Holst gyűlöli őt. 

L. az irat elején Holsttól vett idézetet. 
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En valójában (anélkül, hogy saját dicsőségemet hirdetném) éppen olyan jól értek egy alaprajz 
felméréséhez, mint más, legyen az szabályos vagy szabálytalan, legyen a hely puszta vagy legye
nek ott akadályként régi épületek, vizek, fák és más hasonló, ami ilyenkor megesik; legyen ott 
bárki, aki csak fel akarja mérni, vagy rendesen le akarja rajzolni, akár mérőeszközökkel, akár azok 
nélkül. Különös, hogy von Holst ezredes úr nem bízik az elkészült rajzokban, mert hogy azokat 
nem ő maga készítette. Ha ugyanis újra megmérte volna, vagy mással végeztette volna el [a méré
seket], akkor mondhatná, hogy pontosak-e vagy pontatlanok. Én azonban tudom, hogy pontosak, 
mégpedig nagyon. Aki nem hiszi, csinálja meg maga. 

Ha a mérnöki tudomány csupán a rajzokra és felmérésekre alapoz és csak papíron képes nézet
rajzokat és keresztmetszeteket készíteni, nem pedig munka közben, a többi gond és a megvalósítás 
a jó építőmesterekre marad. Azt mondom, erre minden másnál jobban kell figyelni,53 mivel nekik 
[az építőmestereknek] arra kell törekedniük, sőt, súlyt kell helyezniük arra, hogy megítéljék, vajon 
elvégezhető az építkezés közben, vagy pedig elvetendő az, amit egyik vagy másik [hadmérnök] a 
vékony papírra felvázolt, vajon a papíron elképzelt szerkezetek és alapok elviselik-e a tervezett 
terhelést, és folyamatosan megtartja-e egyik a másikat. Ezért változtatják meg túl gyakran az épü
letek terveit, ahogy az együgyűek példája mutatja, és tervezik ugyanazon építményt erősebbre, az 
együgyűek állítása szerint a dicsőségért és a hírnévért. 

Ha nem úgy zajlik a dolog, hogy az építkezést még a megkezdése előtt megfelelően átgondol
ják és a geometria [szabályai] szerint megalapozzák ([bár] mindenki azzal dicsekszik és azt akarja 
bizonyítani, hogy az ő építkezése az euklideszi könyveken alapul), általában az történik, hogy csak 
a munka végeztével lesznek okosak, újból és újból javítgatniuk és változtatniuk kell, ami kárral jár, 
a miénken pedig nem kezdenek el gúnyolódni. Ehhez járul még, hogy aztán mi magunk mondjuk: 
„én ezt nem gondoltam volna," „ha ezt előre tudtam volna," így azután a pénz, az anyag, az idő és a 
munka kárba vész. 

Teljes mértékben hiszem, hogy von Holst ezredes úr azt fogja mondani, a felső-magyarországi 
hadmérnökök nem tudták, hogy gyenge falat húznak fel és ahhoz ásatják ki az alapokat. Ezt nekem 
kellett nekik megmagyaráznom. Ami engem illet, én nem kérdezősködtem volna egyébről, csu
pán a [fal]magasságról és a vastagságról, mivel mindent csak ezen adatok alapján szabad építeni, 
egyébként pedig, ami az alapozást illeti, semmit sem [kérdeztem volna].55 

A szatmári építkezésre, és különösen a lábazatra vagy alapozásra vonatkozóan, mellékelten, 1. 
és 2. számmal álljon itt két keresztmetszet, amelyeket von Holst ezredes úr vázolt fel. Az első ese
tében 1666-ban bemutattam, hogy miért nem [lehet] tartós, jóllehet akkoriban nem tudtam, kitől 
származik, ezért mindjárt akkor, tudtomon kívül, felkeltettem az irigységet magam iránt. 

A másik keresztmetszet azt mutatja, hogy miként kell a falat és a lábazatot, von Holst ezredes 
úr véleménye szerint, tartóssá tenni. Igazság szerint azonban ez éppoly kevéssé lesz tartós, mint az 
előző. Ennek az az oka, hogy az említett rajz[on] a hosszában és keresztben egymásra rakott rő-
zsekötegek a közéjük terített és döngölt földdel szivacshoz hasonlatosak. Alacsony vízállásnál a 
rőzse felső része kiszárad, magas vízállásnál azonban teleszívódik vízzel és ettől a váltakozástól 
hamarabb elrothad. A víz beáramlik és a falat alul átáztatja, miáltal folyvást rések és hasadékok 
keletkeznek [benne]. Magas vízállásnál [mindehhez] ráadásul az is nagyban hozzájárul, hogy a lá
bazat a víz felszínével egy magasságban áll. Ha pedig a víz 3-4 lábbal a [lábazat] fölé emelkedik, 
alámossa a falat és ettől a támaszték megcsúszhat. Von Holst ezredes úr azt mondta, hogy az nyu
godt víz. Persze hogy az, ha alacsony. Ám ha áradás jön, és a Szamos kiont, szörnyű pusztítást 
okoz, miként azt [én] néhányszor a saját szememmel láttam,56 az ezredes úr azonban soha. Amit 

E mondat fordítása némileg bizonytalan, mivel elvileg úgy is értelmezhető, hogy „őket [ti. az építőmes
tereket] mindenki másnál jobban kell becsülni". A fenti megfogalmazás szerint Ssicha itt az építőmesterek által 
folytatott gyakorlatra célozna, az utóbbi eset pedig értelemszerű, de mindkettő beleillik a szövegkörnyezetbe. 
Az utóbbi fordításnak csupán az mond ellent, hogy a mondatban mutató névmás áll személyes névmás helyett. 

' Ssicha itt feltehetően az 1666-os tevékenységére utal vissza. 
' Holst és Spalla is foglalkozott a földtöltések alapozásának problémájával, amelynek ismét a vizenyős ta

laj az oka. 
5 Újabb utalás arra, hogy Ssicha többször járt Szatmárott, tehát valóban módjában állt alaposan kiismerni 

a hely adottságait és ebből következően megfelelő szakvéleményt is tudott mondani. 
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pedig az A-[val jelzett pontjnál elképzelt, [nevezetesen] hogy miként kell a cölöpzetet erősíteni ott, 
ahol az árok mély, az nem igazolható és nem megalapozott, tudniillik az, hogy milyen megoldással 
kell, vagy lehet egy kidőlni készülő cölöpöt megtámasztani, hogy [kidőlését] elhárítsuk.57 

Von Holst ezredes úr azt is mondta, hogy a többi bástyával nincs sok tennivaló.58 Amennyiben 
az eddigieknél átgondoltabban építkeznének, akkor helyeselnénk ezt, különben nem. Azután pedig 
a talaj mindenütt egyforma, de hogy milyen minőségű, azt von Holst ezredes úr nem tudja, és nem 
sokat számít az sem, hogy egy kevés földet ki tudott fúrni, mert a mögött [ti. nagyobb mélységben] 
valami más van, ami őt is becsapta, amiképpen másokat is.59 

A harmadik ábra az én keresztmetszetem (már ami a lábazatot illeti), amit már 1666-ban java
soltam, tudniillik hogy hogyan kell [a lábazatot] Szatmárott megépíteni és tartóssá tenni egyetlen 
rozseköteg lerakása nélkül, vagy anélkül, hogy azt néhány évenként mindig fel kelljen tölteni és a 
földet fel kelljen hányni, nem úgy, ahogy azt az ezredes úr maga közölte; inkább az év egy részé
ben oly tökéletesen kellene azt [a lábazatot] elkészíteni, hogy rögtön építhessenek rá,60 és ne le
gyen szükség a néhány évenkénti feltöltésre. Hogy miként kell eljárni és [milyen] előkészületeket 
kell megtenni, szükségtelennek tartom itt elmagyarázni, amit mindenki tud, mivel visszatetsző, és 
csak egy okoskodónak kell tudott dolgokat megtanítani. 

Noha bosszant, hogy von Holst ezredes úrnak nem tetszem, és talán még inkább bosszantani 
fog, nem szomorkodom [miatta], hanem szórakoztat, annál is inkább, mert amit méltatlan [szemé
lyemnek] szolgálatba állásom óta egészen a mai napig parancsoltak, azaz aminek az építkezésével 
megbíztak, az mind fennmaradt [ti. nem omlott össze, mint Holsté], és az én legkegyelmesebb csá
szárom és királyom miattam felesleges kiadásra nem kényszerült. Egyébként pedig semmiféle di
csőségre nem vágyom és nem tartok igényt a végén sem, mivel illendőség és kötelesség minden 
lehetséges erőnket erre [ti. az uralkodó érdekeinek védelmére] fordítani. 

Senkit sem nevetek ki és nem fecsegek ki, ha valaki hasonló hibát követ el, [hiszen] mindany-
nyian ki vagyunk szolgáltatva a tévedéseknek és tökéletlenek vagyunk. 

Mivel pedig engem egy ilyen nyilvános írásban, amely széltében látható és olvasható, idióta
ként gyaláznak és gúnyolnak, ezennel nekem is nyilvánosan kellett ellentmondanom és magamat 
igazolnom, mivel, hál' istennek, nem vagyok bolond, és ha valaki így beszél rólam, azt sem most, 
sem a jövőben nem fogadom el. 

Von Holst ezredes úr, ahogy mondta, támogatott engem, hogy erre az állásra felvegyenek, s ezt 
köszönöm neki. Mivel azonban most gúnyol, azt mondom, von Holst ezredes úr nem jól szolgálta 
Ő Császári Felségét, hanem Neki az én kinevezésemmel61 éppen is kárt okozott, minthogy egy 
ilyen haszontalan és hozzá nem értő alakot, [mint én] (akinek az évek során meglehetősen sok 
pénzt fizettek ki), ilyen sokáig fedezett. 

Ezennel mostanra be óhajtom fejezni, és Excellenciáitokat és Kegyelmességteket, akik más 
fontos ügyek miatt e nélkül is rendkívül elfoglaltak, tovább nyugtalanítani nem akarván, alázato
san kérem, mindezt ne vegyék tőlem zokon és ne tekintsék rosszindulatnak, mivel a mondottakat 
csak tisztességem és hírnevem szükségszerű megmentése, megtartása és védelmezése érdekében 
hozom fel, és nehogy még egyszer egy új, hiábavaló és vég nélküli építkezéssel foglalkoztassanak. 
Jóllehet a csapások nagyon bántanak, ám hamarosan elmúlnak és feledésbe merülnek, de a becsü
letsértő szó szíven döf. Ezért alázatosan ajánlom magamat Excellenciáitok oltalmába, védelmébe és 
magas kegyelmébe, amelyben eddig megtartottak és remélhetőleg ezután is megtartanak. 

Excellenciáitok és Kegyel mességtek legalázatosabb szolgája 
Lucas Georg Ssicha sk. 
Kassa, 1672. január 30. 

57 ' 
Ugy tűnik, a lábazatot kívülről támasztó cölöpsor problémáját az okozta, hogy közvetlenül az árok belső 

oldalán, de még az árok fenekébe verték le (1. az 1. és a 3. képet), ahol a gyenge altalaj nem tudta elviselni a 
cölöpök felső részére nehezedő nyomást, így azok kihajoltak az árok irányába. 

Elsősorban ezeknél merült fel a helytelenül kialakított szárnyak problémája. 
Holst csak mintegy 15 láb, azaz alig 5 m mélységig ásatott le. 
Holst egyik javaslata szerint ősszel készítsék el a lábazatot, azután majd tavasszal folytatják az építke

zést, pl. a földtöltés újbóli felhányását. 
Természetesen nem Holst, hanem az uralkodó nevezte ki, csak eszerint Holst javaslatára. 
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SIPOS FERENC 

VIZSGÁLAT AZ UNGVÁRON KEMÉNYKEDŐ NEMESSÉG ELLEN, 1704 

Ungvár és Munkács - Bercsényi és Rákóczi. E nevek az 1690-es évek végétől gyak
ran említhetők együtt. Bercsényi Miklós sokszor megfordult Ungváron: egyrészt mint 
Ung vármegye főispánja,1 másrészt mint az ungvári uradalom birtokosa.2 A Bécsből ha
zaköltözött II. Rákóczi Ferencnek kedvelt tartózkodási helye lett Munkács, amely egyik 
fontos uradalmának volt a központja - címei között is szerepelt.3 A két vár közel feküdt 
egymáshoz: Rákóczi elmélyítette ismeretségét Bercsényivel, gyakran meglátogatta, 
együtt vadásztak, s közben közügyekről is szót váltottak. E beszélgetések hatására vitte 
meg a hírt Bercsényi a Habsburg-uralom ellen 1698 óta4 szervezkedő nemeseknek: Rá
kóczinál „a német ruha alatt magyar és valóban hazafiúi szív dobog."5 

A fejedelem ősöktől (Rákóczi Zsigmond, I. Rákóczi György, II. Rákóczi György, I. 
Rákóczi Ferenc) származó, diplomáciai lehetőségekkel rendelkező II. Rákóczi Ferenc 
csatlakozása lendületet adott az elszigetelt mozgalomnak.6 A hadműveleti tervekben 
Ungvár és Munkács is szerepet kapott. 

A beavatottak főbbjei, a feltűnést kerülve, vadászatokon, ünnepeken tárgyalták meg a 
teendőket. A háború megindítását Magyarországon három irányból tervezték. Az 1700 
végére kikristályosodó elképzelés szerint a XIV. Lajos francia király anyagi támogatásá
val Lengyelországban toborzott 20-25 000 fős segédhad7 Kassa irányából,8 Thököly Im
re a Törökországból visszatérő csapataival Erdély felől indított volna támadást, míg a 

I. Lipót 1691. augusztus 30-án nevezte ki Bercsényi Miklóst Ung vármegye főispánjává. Az ünnepélyes 
beiktatásra 1692. június 16-án került sor. Thaly Kálmán: A Székesi gróf Bercsényi család. II. k. Budapest, 
1887. (a továbbiakban: Thaly, 1887.) 49-54. és 68. o. 

Bercsényi 1692. február 10-én szerezte meg az ungvári uradalmat: I. Lipót ekkor hagyta jóvá egyezségét 
az udvari és a magyar kamarával. Az uralkodó csak azt kötötte ki, „hogy Unghvár várában, királyi hatalmunk
hoz képest, kegyelmes rendelkezésünk szerint bármely időben helyőrséget tarthassunk, mindazáltal a nevezett 
zálogbirtokos Gróf birtokjogának, az ő és tisztjei lakásainak hátránya vagy bármily élelmeztetésnek igénylése 
nélkül." Uo. 59-64. o. 

Wir Frantz Fürst Rákóczy von Felső-Vadász, geboren aus dem Haus der Durchlauchtigst und Hoch
geborene dess Heyligen Römischen Reichs und in Siebenbürgen Fürsten Rákóczy, Herr der Herzogthumber 
Munkács und Makowicz, wie auch der löblichen Gespanschaft de Saáross erblicher Obergespan und Erbgraff. 
(Köln, 1694. szeptember 25. Házassági szerződés.) Thaly Kálmán: IL Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága, 
1676-1701. Második javított és bővített kiadás. Pozsony, é. n. [1882.] 239. o. 

Bécsújhely, 1701. június 21. Longueval kihallgatása Rákóczi jelenlétében és szembesítése Rákóczival (a 
továbbiakban: Longueval kihallgatása), 16. kérdőpont. Archívum Rákóczianum, (a továbbiakban: AR) I/XI. k. 
Szerk. dr. Lukinich Imre. Budapest, 1935. 212-213. o. 

Rákóczi Ferenc: Vallomások, Emlékiratok (A szerkesztés és a jegyzetek Hopp Lajos munkája. A Vallo-
mások-at Szepes Erika fordította.) Magyar Remekírók. Budapest, 1979. 92. o. 

6 Uo. 92-93. o. 
7 Longueval kihallgatása. (8. és 9. kérdőpont) AR I/XI. k. Budapest, 1935. 209-210., Rákóczi Ferenc utasí

tásai Longueval Ferenc József számára (a továbbiakban: Rákóczi utasításai), 2. pont. Uo. 225. - Az irat sajtó 
alá rendezője, Lukinich Imre a keltezetlen emlékeztetőt 1701 februárjára datálta, s Longueval második útjával 
hozta összefüggésbe, Köpeczi Béla mutatta ki, hogy az emlékeztető 1700. november elsején készült. Köpeczi 
Béla: A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország. Budapest, 1966. (A továbbiakban: Köpeczi, 1966.) 32. o. 

8 Longueval kihallgatása. (40. kérdőpont) AR I/XI. k. Budapest, 1935. 220. o. 
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fegyvert ragadó magyarok a Tiszánál kapcsolódtak volna be a hadmüveletekbe.9 A felke
lés Munkács és Ungvár elfoglalásával kezdődött volna,10 ugyanis mindkét várban német 
őrség állomásozott. Rákóczi és Bercsényi nyilván fegyveres kíséretük segítségével, a 
császári katonaság éberségét kijátszva tervezte e fontos erősségek megszerzését. (A mun
kácsi várparancsnokot és tisztjeit Rákóczi vadászatra invitálja, a hegyekben elrejtett száz 
embere foglyul ejti őket; este a parancsnokot - a terv szerint - torkára tett késsel kény
szerítik a várkapu kinyittatására.)11 A Habsburg-uralom ellen szervezkedő nemesek úgy 
gondolták, hogy a koncentrált támadás hatására Magyarország visszanyeri függetlensé
gét: létrejöhet a lengyel-magyar perszonálunió, ami hathatós védelmet jelenthet a ké
sőbbiekben a török birodalom és az Ausztriai Ház ellen is.12 

E grandiózus tervből azonban az összeesküvés lelepleződése, Franciaország érdekte
lensége,13 a lengyel király más irányú elkötelezettsége (északi háború),14 Törökország 
békepárti politikája15 miatt nem lett semmi, csak egyes elemei valósulhattak meg, igen 
korlátozott mértékben és jelentős késéssel. XIV. Lajostól csak 1703 nyarán sikerült sze
rény anyagi támogatáshoz jutni,16 így csatlakozhatott a Lengyelországban felfogadott 
800 fős katonaság élén Bercsényi július 4-én a zavadkai táborban Rákóczihoz.17 Thököly 
nem térhetett ugyan vissza Törökországból, de a mellette lévő bujdosók különböző idő
ben, kisebb-nagyobb kötelékekben bekapcsolódtak a hadmüveletekbe.18 

Ungvár és Munkács már 1703 júniusában újra szerepet kapott a tervekben. 
A magyar határ közelébe érkező Rákóczi 1703. június 14-én Klimec (Klimci) faluban 

találkozott a dolhai rajtaütésen (június 7.) megtépázott kuruc sereggel.19 Másnap már az 
a terv foglalkoztatta, hogy Bercsényi a francia pénzen Lengyelországban toborzandó 
haddal ne őhozzá csatlakozzon, hanem az ungvári Krajnára vonuljon. Ezért levelet írt 
Vajda Jakabnak, Bercsényi volt ungvári udvarbírájának, és magához rendelte: feladatául 
szabta, hogy menjen Bercsényi elé, s ha valami okból akadályoztatva lenne, gondoskod
jék maga helyett egy utakat ismerő, megbízható emberről. (Rákóczi arra is kérte a cím
zettet: „ha lehetséges, az ungvári pátert hozzám küldje, minthogy hitem pap nélkül soká
ig lennem nem enged.")20 

9 Longueval kihallgatása. (40. kérdőpont) AR I/XI. k. Budapest, 1935. 220. o. 
10Uo. (30. kérdőpont) 217.0. 
11 Uo. (31. kérdőpont) 217. o. 
12 Rákóczi utasításai. (10. pont) Uo. 226. o. 
13 Köpeczi, 1966. 36-40. o. 

Gebei Sándor: II. Ágost lengyel király és a magyar ügy, 1701-1703. Hadtörténelmi Közlemények (a to
vábbiakban: HK) 2003/3^1. 784-791. o. 

Benda Kálmán: II. Rákóczi Ferenc török politikájának első évei, 1702-1705. Történelmi Szemle, 1962/2. 
193-194.0. 

16 Köpeczi, 1966.40-41.0. 
Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc háborújának kezdete (1703. június 16-tól július 15-ig.) HK 1935. (a 

továbbiakban: Markó, 1935.) 230. o. 
18 Mészáros Kálmán: A tiszaháti bujdosómozgalom és vezéralakjai. HK 2003/3-4. 764. o. 
19 Egy emlékérem feliratának - OPERE LIB: INCHOATO ANNO MDCCIII XIV IVNII - tanúsága sze

rint Rákóczi ezt a napot tekintette a háború kezdő napjának. Dr. Posta Béla - dr. Tergina Gyula: Erdély em
lékérmei. Második és befejező közlemény. Történelmi Tár, 1893. 719-720. o. 

20 
„Datum Klinecz, 15. Juny." II. Rákóczi Ferenc levele Vajda Jakabhoz. Országos Széchényi Könyvtár (a 

továbbiakban: OSZK) Kézirattár (a továbbiakban: Kt.) Fol. Hung. 1389. Thaly Kálmán kuruc kori okmány-
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A levelet Rákóczi június 16-án déltájban, már magyar földről, Szentpéteriből (Petru-
sovica) egy tarpai parasztemberrel, Tarpai Pállal küldte el. Az illető kelletlenül, vona
kodva indult útnak, feladatát nem teljesítette: megérkezésekor, június 17-én este az őt 
kérdőre vonó, Túri nevű nemesnek adta át a süvegébe varrt levelet.21 Tarpai Pált megkö
tözték, felvitték a várba, majd másnap lovas német kísérte Kassára, a felső-magyar
országi főkapitányhoz.22 (Vajda Jakabnak sikerült elmenekülnie, az ungvári plébános 
börtönbe került, később őt is Kassára vitték.) 

Az ungvári várparancsnok már Tarpai Páltól is hozzájuthatott bizonyos információk
hoz: Rákóczi Magyarországra érkezett, szervezkedik, de még nem tudni, merre vonul 
majd seregével. Hogy Ungvárt is veszély fenyegeti, arról egy lengyel nyelvű levélből ér
tesült. „...Rákóczi herceg Lengyelországban bizonyos hadsereg toborzásához fogott 
hozzá és ugyanakkor támogatást élvez francia oldalról; ezeknek birtokában egyenesen 
Munkács alá vonul népének egy részével; a seregének másik része Bercsényi parancs
noksága alatt Ungvár irányába halad" - írta Nagyzsupánban (W. Zupanym) 1703. június 
22-én kelt levelében Jan z Drzewiecz Mikolaiewski.23 

Rákóczi - aki a hegyek között nem tudta megfelelően élelmezni egyre gyarapodó sere
gét - valóban Munkács felé indult el június 21-én, hogy kísérletet tegyen a vár elfoglalásá
ra. Abban reménykedett, hogy a kicsiny őrség - voltak közöttük öregek, rokkantak, a 
szomszédos falvakból házasodottak, tehát a magyarokhoz húzók - hamar megadja magát.24 

Vállalkozása azonban nem sikerült, az Ungvár felől érkező Montecuccoli-vértesezred júni
us 28-án reggel 6 órakor megtámadta a kurucokat, akik a Latorca egyik gázlóján átkelve 
csak üggyel-bajjal csúszhattak ki a gyűrűből.25 (A császáriak Ungvárról Munkácsra egy 
magyar nemes, az utakat jól ismerő Szentiványi János kalauzolásával jutottak el! Nevezett 
szolgálatairól bizonyságlevelet kért, s azt a szabadságharc után fel is használta!)26 

gyűjteménye (a továbbiakban: Thaly-gyüjtemény) fasc. II. fol. 4v. Egykorú másolat. Kiadva Thaly, 1887. 502-
503. o. Az eredeti levél szövegét és fakszimiléjét Kluch János közölte: „Datum Cliniecz, 15. Februarii (!) 
1703." Kluch János: Rákóczi-levelek. (A bécsi cs. és kir. udvari könyvtárból.) Első közlemény. Erdélyi Múze
um, új folyam, VIII. 1913. XXX. k. 41-42. és 43. o. Ez utóbbi publikációra, köszönet érte, Mészáros Kálmán 
(Hadtörténeti Intézet) hívta fel a figyelmemet. Részletesebben lásd még időközben megjelent közleményemet: 
II. Rákóczi Ferenc tabellariusa. „Az fejedelem fekete ruhában vagyon, az annyát gyászollya." Szabolcs-
Szatmár-Beregi Szemle, 2005/2. 187-198. o. 

Dr. Thomašivskyj István: Adatok II. Rákóczi Ferencz és kora történetéhez. (Dr. Márki Sándor mono-
graphiája kapcsán.) Második és befejező közlemény. Századok, 1912. (a továbbiakban: Thomašivskyj, 1912.) 
203-204. o. (Tarpay Pál vallomása: 10., 14., 17-19., 22. kérdőpont) 

22 „Datum Szobrancz Die 18. Juny 1703." Fekete László levele Vay Ádámhoz. OSZK Kt. Fol. Hung. 1389. 
Thaly-gyűjtemény, fasc. II. fol. 136. Egykorú másolat. Kiadva: Thaly, 1887. 503. o. „Cassoviae 25. Juny 
1703." Ismeretlen ismeretlenhez. OSZK Kt. Fol. Hung. 1389. Thaly-gyűjtemény, fasc. II. fol. 137r. Egykorú 
másolat. Kiadva: Thaly, 1887. 503-504. o. 

23 
Mikolaiski János levele Sweltychhez, az ungvári várparancsnokhoz, Zsupanyeről, 1703. VI. 22. Kiadva: 

Thomašivskyj, 1912. 202. o. (Komoróczy György fordítása.) Az ungvári várparancsnok már május végén attól 
tartott, hogy Rákóczi és Bercsényi Lengyelországból ötezer svéddel betör a Felvidékre, s először Ungvárt akar
ják körülzárni, elfoglalni. Ungvár, 1703. május 27. Schwetlich levele báró Serédy Gáspárhoz. OSZK Kt. Fol. 
Hung. 1389. Thaly-gyűjtemény, fasc. XXVI. fol. 508. Thaly Kálmán kivonatos másolata. 

Rákóczi Ferenc: Vallomások, Emlékiratok (A szerkesztés és a jegyzetek Hopp Lajos munkája. Az Em-
lékiratok-at Vas István fordította.) Magyar Remekírók. Budapest, 1979. 204-205. o. 

Závadka, 1703. június 29. Rákóczi Ferenc levele Bonnac varsói francia követnek. AR I/XI. k. Budapest, 
1935. 453-455. o. Markó, 1935. 224-225. o. 

Munkács, 1703. június 20. (helyesen: június 29. vagy 30.) Rochus de Stella gróf, őrnagy bizonyságleve
le. 1720. szeptember 5-én Varannón készült hiteles másolat. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: 
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Munkácson maradt, s az ellenség kezébe került Bercsényi Lengyelországból, Droz-
dowiczéről, 1703. június 24-én Rákóczihoz írt levele. Ebből kiderül, hogy valami okból 
nem sikerült egyeztetniük, az indulófélben lévő Bercsényinek nem volt tudomása arról, 
hogy Ungvár ellen kellene vonulnia: 

„Ezen órában érkesztem csak ide, várom óránként valóságos hírét az hadaknak, és 
mingyárt indulok" - kezdte levelét, később hozzátette: „már Isten kegyelmébül nem üres 
kézzel idvözlöm elkezdett dücsőséges munkálkodásában Nagyságodat, már én nyomot 
nem vesztek, föltanálom igen hamar Nagyságodat, csak kérem, méltósztassék értésemre 
adni hol létét." Bercsényi úgy tudja, hogy Rákóczi a Tiszántúlra kíván vonulni: „az 
hajdú városiakkal conjungálhattya27 Nagyságod magát, arra enghem ne is várjon Nagy
ságod, csak bátorságos nyomot hadgyon maga után."28 

Rákóczi június 29-én Zavadkára vonult vissza, ott csatlakozott hozzá július 4-én Ber
csényi. Változott a terv: július 7-én az egyesült sereg elindult a Tiszántúl hódoltatására.29 

Ungvár és Munkács30 körülzárása, kiéheztetése, kapitulációra kényszerítése a helyi 
erőkre, a környék lakosságára maradt. A két várra azonban nem jelentettek komoly ve
szélyt a rosszul felszerelt, tüzérséggel sem rendelkező felkelők, így a nyári hónapok a 
helyőrségek szempontjából szinte zavartalanul teltek el. 

Július elején Ung vármegye nemessége még a Montecuccoli-ezred élelmezésének 
megszervezésével volt elfoglalva: gabonát akarnak vásárolni a kenyérsütéshez.31 Köz
gyűlésüket háborítatlanul tarthatták meg Ungváron, a kurucok támadásai elől csak a kö
vetkező hónapban szorultak be a várba. A helyőrség egy századnyi német muskétásból 
állt Franz Gottfried von Schwetlich und Gsessau kapitány parancsnoksága alatt, aki szá
míthatott az oda menekült, hűségesküt tett32 nemesek segítségére is. 

A szomszédos hegyekben Ivan Beca parasztvezér körül gyülekező, szervezkedő 
verhovinai (krajnai) ruténok először augusztus 18-án éjjel „rontottak be" az ungvári ura
dalom területére: elhajtottak minden szarvasmarhát, még a borjakat is.33 Schwetlich 
igyekezett hűségesküjük betartására szorítani a nemeseket, kifogásolta, hogy egyesek 
augusztus 21-én beszélgettek a lázadókkal,34 akik szeptember 17-én már komolyabb tá-

MOL), Szepesi Kamarai Levéltár. E 250. Litterae camarae Posoniensis et aliorum, 1560-1773. Lajstromozott 
iratok, 66. cs. fasc. 80. nro. 67. Kiadva Thaly, 1887. 513-514. o. 

27 
Conjungál = egyesít, összeköt. 

28 „Drazd, 24. Juny 1703." Bercsényi Miklós levele II. Rákóczi Ferenchez. OSZK Kt. Fol. Hung. 1389. 
Thaly-gyűjtemény, fasc. II. fol. 5. Egykorú másolat. Kiadva Thaly, 1887. 517-518. o. 

29 Markó, 1935. 230. o. 
30 

Rákóczi 1703 novemberében Majos János kapitányt bízta meg Munkács körülzárásával, a vármegyék által 
kiállítandó katonaságot rendelve parancsnoksága alá. December 5-én arról intézkedett, hogy Ung vármegye is 
küldjön erősítést a munkácsi blokádba. Soós Elemér: A munkácsi vár. Második közlemény. H K 1910. 534. o. 

Ungvár, 1703. július 3. Ung vármegye közgyűlésének levele Barkóczy Ferenchez. MOL P 21. A 
Barkóczi család levéltára, 10. cs. 1699-1703. nro. 1673. 

Az Ungvár várába beszorult ungi nemesek hűségesküjének szövege (keltezetlen) kiadva Váradi 
Sternberg János - Ballá László: Az ungvári vár ostroma 1703-1704-ben. Kárpátok. Irodalmi almanach, 
1958/2. (a továbbiakban: Váradi-Sternberg - Ballá, 1958.) 128. o. 

Ungvár, 1703. augusztus 19. Az ungvári udvarbíró levele ismeretlenhez, Kassára. Egykorú másolat. 
OSZK Kt. Fol. Hung. 1389. Thaly-gyűjtemény, fasc. XXXI. fol. 296. 

Feljegyzés az esküszöveg hátlapján. (Váradi-Sternberg - Ballá, 1958. 128. o.) 
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madást intéztek: elfoglalták a várost és körülzárták a várat. A felkelő sereghez csatlako
zott a vármegyei köznemesség kuruccá lett része is Haraszthy Imre vezetésével: elhur
colták, elpusztították a várban tartózkodó, császárhű társaik javait. A többször megkísé
relt ostrom azonban nem járt eredménnyel.35 

Rákóczi hiába küldött erősítést és előkelő nemeseket, főurakat, tapasztalt katonai ve
zetőket (Nagyilosvai Ilosvay Bálintot, báró Perényi Farkast, Csicseri Orosz Tamást, 
Beölsei Buday Istvánt, báró Sennyei Pongrácot),36 a vár makacsul ellenállt. Akár csak 
Munkács! 

Ilosvay Bálint a rend és fegyelem megteremtésén fáradozott: szeptember 26-án hadi 
rendtartást léptetett életbe. A nyolc pontból álló szabályzat37 a II. Rákóczi Ferenc által 
kiadott edictum38 alapján készült - a 4. pont utal is erre - : a maguk hasznát (marhahajtás, 
prédálás, stb.) kereső tiszteket kézlevágással, majd golyó általi halállal fenyegeti meg, de 
figyelembe veszi a helyi problémákat is. A 3. pont az ungvári lakosok panaszait orvosol
ta: a szőlőhegyeken károkat tevő lovas és gyalog vitézeket tetten érés esetén a piacon 
fogják megpálcázni; a visszaesők büntetése halál! A 8. pont a kurucok által elfoglalt vá
rosban kívánta megszüntetni a kihágásokat: senki nem mehet a kollégiumba a páter rek
tor engedélye nélkül; a részeg, alkalmatlankodó katonákat a páter rektor fogattassa el és 
küldje a tisztjéhez, hogy az kiszabhassa a büntetést. A tilalmak sorában a katonának állt 
jobbágyok védelme is helyet kapott: aki fegyvert kötött, földesurának szolgálattal nem 
tartozik, e szabadságban megmarad (7. pont). Ilosvay Bálint ezzel az ígérettel az ostrom
ló sereg tömegbázisát kívánta megteremteni, a harc folytatására kívánt lelkesíteni. A sza
bályzat többi pontja - a káromkodás, a kártétel (marhahajtás, házfelverés, fosztogatás), 
az engedély nélküli eltávozás tilalma, a tisztek iránti engedelmesség megkövetelése -
Rákóczi edictumában is szerepel. 

Perényi Farkas, „Méltóságos Fejedelem felső vadászi Rákóczi Ferencz Kegyelmes 
Urunk eő nagysága Ungvár alatt lévő hadainak Direktora" szeptember 30-án Bercsényi 
Miklós nevében szólította fel az „Unghvár várában levő Magyar és Német Úri fő és 
minden ott levő közrend"-et: „adja fel magát jószágosint."39 A várból a válasz még aznap 
megérkezett: a védők Perényi megbízatásáról, hatásköréről érdeklődtek.40 Perényi vi
szontválaszát nem ismerjük, csak az ungváriak második, keltezetlen levelét: Perényi fö-
lötteseinek (Bercsényi, Rákóczi) tartózkodási helyéről érdeklődtek, egy emberük őket 
keresné fel „kévánságink punctumival" - a várparancsnok pedig azt üzente: nem szen-

M Thaly Kálmán: A Székesi gróf Bercsényi család. III. k. Budapest, 1892. (a továbbiakban: Thaly, 1892.) 
52-54. o. Ujabban Váradi-Sternberg János: Az ungvári vár ostroma 1703-1704-ben. In: Váradi-Sternberg Já
nos: Századok öröksége. Tanulmányok az orosz-magyar és ukrán-magyar kapcsolatokról. Budapest-
Uzsgorod, 1981. (a továbbiakban: Váradi-Sternberg, 1981.) 130-132., 133.0. 

Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár. Sajtó alá rendezte, kiegé
szítette és az előszót írta Mészáros Kálmán. Budapest, 2005. (A továbbiakban: Heckenast, 2005.) 82., 201., 
319., 334., 381.0. 

37 Esze Tamás: Iratok II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjáratának történetéhez. HK 1954/1. 285-297. o. 
8 Domahidi tábor, 1703. szeptember 7. II. Rákóczi Ferenc fejedelem edictuma Nagy Pál nagykárolyi kapi

tány részére, de amely általában szabályozza a kuruc hadak magatartását. (21 pontból áll.) Rákóczi hadserege, 
1703-1711. Válogatta és a bevezetőket írta Bánkúti Imre. Budapest, 1976. 24-26. o. 

Perényi Farkas levele kiadva Váradi-Sternberg - Ballá, 1958. 129. o. 
A várbeliek első válasza Perényinek, uo. 129-130. o. 
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ved semmiben szükséget, nincs kényszerítő körülmény; „midőn láhattya kivel lesz dolga, 
a' tevő lészen, a' mit legh jobnak fogh tapasztalni."41 Perényit tehát nem tekintették tár
gyalópartnernek! Hatástalan maradt Orosz Tamás október 29-i levele is, aki az Ungvár 
alatti táborból a várparancsnokot, a bent tartózkodó rokonait (Orosz Zsigmondot és 
Ádámot), valamint a vármegyei nemességet próbálta rávenni a tárgyalások megkezdésé
re, azzal fenyegetve meg őket, „hogy már az Ideghen Hadak is érkeznek... Egyéb iránt 
ha kegyelmetek tovább is keménykedik, és az Ideghen Hadnak praedaja engedtetik, an
nak utána ha senki kegyelmeteket megh nem oltalmazhattya, kegyelmetek magha 
vakmerőséghének tulajdonítsa."42 

Rákóczi november elsején Buday Istvánra, a hajdúvárosok főkapitányára bízta a kapi-
tulációs tárgyalások vezetését,43 november végén pedig Sennyei Pongrácot szemelte ki 
az ostromzár parancsnokául.44 

Mindhiába: év végére nem a védők, az ostromlók számára vált kritikussá a helyzet! 
1703. december 5-én a kurucokkal szimpatizáló ungvári prédikátor, Újhelyi István arra 
figyelmeztette Rákóczit, ha nem küld sürgősen erősítést, az ostromzárat nagy veszély fe
nyegeti: „3. Az ungvári bloquada45 aránt.46 Nagyságodat Istenért s dolgai boldogulásáért 
kírem; akárki mit mondgyon Nagyságodnak külömbet, Nagyságod ne hidgye; hanem ezt 
jó RENDEL s töb haddal meg erőssícse, még pedig igen hamar: Mert ihol Nagyságod
nak magamat kínos halálra kötelezem, ha annélkül itt siralmas veszedelem nem követke
zik igen rövid időn."47 

1703-ban tehát - az országos katonai sikerek ellenére - Bercsényi és Rákóczi vára 
mindvégig a császáriak kezén maradt. A munkácsi őrség tiszti küldöttsége csak 1704. 
február 16-án írta alá Miskolcon a kapituláció feltételeit: a várat március elsején kellett 
átadni Vay Ádám udvari kapitánynak, a fejedelem megbízottjának.48 Amint erről az ung
vári parancsnok értesült, maga is a feladásról döntött: február 26-án készült el a szöveg
tervezet (a császári helyőrség 18, a várba szorult nemesség 9 pontban foglalta össze kí
vánságait), amit két tiszt (Fridrich Carl Binder zászlótartó, Carl Frölich őrmester) és két 
nemes (Csicseri Orosz Ádám, Ráti Ráthy Gergely) vitt Rákóczihoz Miskolcra. Ott a fe
jedelem megbízottaival,Vajai Vay Ádám udvari főkapitánnyal és Jánoky Zsigmond ta
nácsossal március 2-án véglegesítették a kapitulációs szerződést, aminek alapján49 a vá-

A várbeliek második levele Percnyinek, uo. 130. o. 
Datum ex castris sub Ungh vár positis die 29. 8-bris 1703. MOL A Rákóczi-szabadságharc levéltára. G 

16. II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára. Munkácson maradt rész. 33. doboz: I. 2. c. nro. 119. fol. 45-46. 
43 Ex castris ad Tokaj positis die 1. 9-bris Anno 1703. OSZK Kt. Fol. Hung. 978. Protocollum 

Expeditionum, fol. 26v-27r. Vö. Thaly, 1892. 54. o. és Váradi-Sternberg, 1981. 132. o. 
Tokaj, 1703. november 29. Rákóczi levele Sennyei Istvánhoz, a tiszántúli hadak főgenerálisához. AR \l\. k. 

Szerk. Thaly Kálmán. Pest, 1873. 147-148. o. Vö. Thaly, 1892. 54. o. és Váradi-Sternberg, 1981. 132-133. o. 
' Blokád, ostromzár. 

Iránt. 
47 Ungvár, Anno 1703. die 5. mensis X-bris. Újhelyi István levele Rákóczi Ferenchez. OSZK Kt. Fol. 

Hung. 1389. Thaly-gyüjtemény, fasc. II. fol. 214v. (A kiemelések az eredetiben.) 
48 MOL G 16. 33. doboz: I. 2. c. nri 5., 6., 9. fol. 11-12., 13-14. és 15-21., illetve I. 2. d. nro. 10. fol. 45-50. 
49 Uo. I. 2. d. nro. 15. fol. 62-76. A Kárpátontúli Területi Levéltár: Ung vármegye levéltára (Beregszász) 

példányán Rákóczi szentesítő záradéka is olvasható: Miskolc, 1703. március 3. Váradi-Sternberg - Ballá, 
1958. 131. o. 
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rat március 16-án kellett átadni, ám erre Pálóczi Horváth György feljegyzése szerint50 

csak egy nappal később, március 17-én került sor.51 (Pálóczi Horváth György alighanem 
téved: egy élelmezési kimutatás szerint az ungvári kuruc helyőrség az ellátmányát már
cius 16-tól kapta.)52 Ezt követően rendelt el vizsgálatot Bercsényi Miklós - akit Rákóczi 
március elején értesített a fejleményekről53 - az Ungváron keménykedő nemesség ellen. 
(Az elvonult császári helyőrség akkor már lengyel területen tartózkodott.)54 

A tanúvallatási jegyzőkönyvnek a fogalmazványa és a tisztázata is megmaradt.55 Ér
dekes módon nem ugyanaz a személy készítette a kettőt: a fogalmazvány írója köznyelvi 
normákat követett, a tisztázaton az őző nyelvjárás hatása érződik. Alábbiakban a tisztá
zat szövegét közöljük (az a teljesebb, hitelesítési záradékkal ellátott, aláírt példány), a 
fogalmazvány eltérő szóalakjaira lábjegyzetben utalunk. 

A tanú vallatások fogalmazványának külzetén: „Ungvári Nemesség felől való fassio56 

az Obsidio57 alat kik keménykedtek." A bevezető szöveggel kiegészített fogalmazvány 
külzetén: „Ungvári obsidioban kik lehettek az belső Nemessek közzül kemény refracta-
riusok.58 Inquisitio."59 Ugyanott aláhúzással kiemelt 1704-es évszám. A fogalmazványt 
és tisztázatot tartalmazó irategyüttes külzetén: „Ungvárban keménykedő Nemesség ellen 
való Inquisitio." Ugyanott egykorú levéltári jelzetek aláhúzással kiemelve: „No 1006." 
(áthúzva) és „No 200." A számok arról árulkodnak, hogy Bercsényi - talán elfogultság 
miatt - átadta a tanúvallatási jegyzőkönyvet Rákóczinak. A fejedelem levéltárában az 
1706-os leltározáskor az irat az 1006-os számot kapta,60 s az új szám (No. 200.) egy ké
sőbbi rendezés eredménye. 

51 A Pálóczi Horvát család naplója, 1622-1790. Közli és előszóval ellátta Szopori Nagy Imre. Monumenta 
Hungáriáé Historica. Scriptores. (a továbbiakban: MHHS) XXXI. k. Budapest, 1881. 252. o. 

51 A kapitulációra: Thaly, 1892. 125-126., Vúradi-Sternberg - Ballá, 1958. 130-131., Váradi-Sternberg, 
1981. 135-137. o. 

OSZK Kt. Fol. Hung. 651. Autographa commissariatica belli Rákocziani ex assignationibus et 
quietantiis congesta, fol. 55-56. 

Sempte, 1704. március 7. Bercsényi levele Károlyi Sándorhoz: „Bezzeg már jókor esnék az ménes s 
marha, mert volna hova hajtatnom, már Isten kézben adván Unghvárt; azt írja a Fejedelem: megajándékoz véle 
Muraközért." Rákóczi Tár. Közli Thaly Kálmán. II. k. Pest, 1868. 60. o. Ezzel kapcsolatban Thaly Kálmán 
megjegyzi: a Muraközben voltak Rákóczi anyai nagyapjának, Zrínyi Péternek a birtokai, melyek most őt ille
tik. Thaly, 1892. 127. Semptén - Bercsényi itt fogadta a béketárgyalásokra érkezett holland követet - március 
10-én hálaadó istentiszteletet tartottak Munkács és Ungvár megvételéért. Uo. 128. o. 

Polonia, die 27. Mártii Anno 1704. Az ungvári várparancsnok tanúsítványa a császári helyőrséget kísérő 
biztosoknak. MOL G 16. 33. doboz: I. 2. d. nro. 16. fol. 77-78. 

55 MOL G 16. 34. doboz: I. 2. d. Vallatások, nro. 200. fol. 484-489. (A tisztázat uo. fol. 481-483. és 490.) 
Vallomás. 
Ostrom. 
Ellenkezők, kötekedők. 
Tanúvallatás. (Ez a szó utólag hozzátoldva.) 
Lásd az egykorú lajstromot: AR I/I. k. Pest, 1873. 3. o. 
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Anno 1704. die 28. Mártii in oppido Gyöngyös.61 

Mi, alább subscribálandók62 Méltóságos Generális Bercsényi Miklós Urunk eő Nagysága pa-
rancsolattyábúl az Ungvárban berekesztetett és magát sub istis revolutionibus bellicis6 oda reci-
piált64 nemességnek annyi ideig való és tartó keménységeknek investigatiója65 iránt exmissusok66 

lévén avégre, hogy mindeneknek, kiváltképpen penig aki annak az mód nélkől67 való keményke-
désnek és az Méltóságos Fejedelem hazánk szabadságáért fegyvert fogott hadainak előmenetel
ének nem kiesén68 hátramaradásának végére mennyönk,69 és az idejütt böcsületes70 főrendeket sub 
bona conscientia examinálván71 tudakozzuk meg, ki volt és ki lehetett annak legfőbb oka és indító
ja, s ahhoz az benn való népet leginkább ki animálta72 és biztatta, s azon biztatását micsoda okok
kal állította, nem külömben annak is, hogy amidőn Horváth György Uram ex communi consensu 
obsessorum omnium73 kikiildettetett Tokajhoz, az Méltóságos Fejedelem táborára, micsoda 
instructio74 adatott nékie, és azután a táborról visszamenvén, kövötségérííl75 micsoda relatiót76 tett 
és micsoda szókat ejtett a Méltóságos Fejedelem táboráról. 

Hasonlóképpen annak is, vették-é a Méltóságos Fő Generális Urunk eő Nagysága két rendbéli 
adhortáló77 levelét, és ha vették, megolvastatott-é publice et in praesentia omnium, és ha megol
vastatott, kicsoda, mit mondott felőle, és micsoda suppositumban79 volt; ha pedig nem akarták az 
leveleket bevenni, annak is ki volt az oka, és kicsoda, s mi okbúl impugnálta. ° 

Az is fülében esett Méltóságos Fő Generális Urunknak eő Nagyságának, hogy tempore 
obsidionis seu bloquadae81 mérges golyóbisokkal lőttének ki, annak ki volt az eő föltalálója,82 

authora,83 és ki fejébül sült azon istentelen tanálmány.84 

61 Az 1704. évben, március 28. napján, Gyöngyös városban. (Bercsényi március 17-29. között Gyöngyösön 
tartózkodott: a béketárgyalásokon vett részt. Thaly, 1892. 133-134. o. A vár átadása után a nemesek is Ungvár
ról Gyöngyösre jöttek, hogy Rákóczi előtt tegyék le a hűségesküt. MHHS XXXI. k. Budapest, 1881. 252. o.) 

Aláírandók. 
Ezen hadi fordulatok alatt. 

64 

63 

Bevett. 
65 Vizsgálata. 
66 Kiküldöttek. 

A fogalmazványban: nélkül. 
A fogalmazványban: kicsiny. 
A fogalmazványban: menyünk (menjünk). 

7(1 A fogalmazványban: becsőletes. 
Jó lelkiismeret mellett (= vagyis eskü alatt) vizsgálván. 

72 Lelkesítette. 
Valamennyi ostromlott közös egyetértésével. 

74 Utasítás. 
A fogalmazványban: követségérül. 

76 Jelentést. 
77 Intő. 

Nyilvánosan és mindenki jelenlétében. 
79 

Feltevésben. 
Ellenezte. 
Az ostrom vagy ostromzár idején. 
A fogalmazványban: feltalálója. 

83 

Szerzője. 
84 A fogalmazványban: találmány. 
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Melly ezen kiadott Kegyelmes Urunk eő Nagysága parancsolattyának akarván alázatossan en
gedelmeskedni, ezen felől5 megírt punctumokat ez alább megírt mód szerint vittük végben. 

Primus Testis fatetur Egregius Dominus Benedictus Tahi olim judlium Inclyti Comitatus 
Ungvariensis.87 A keménykedésnek okai Orosz Ádám és Sigmond, Horváth György, Szentiváni 
János Uraimék és két jesuvita,88 Nedeczki és Szolcsics nevők. 

Secundo. ° Ugyanezek animálták91 is eőket92 főképpen, és azon okbúl, hogy a succursus 
infallibiliter93 a Császártól elérkezik, hallotta szájábúl Orosz Ádám Uramnak, ha szintén arra men
ne is a dolog, hogy csak tizen maradnának is meg a Császár hűségén, tőlök el nem marad, kész 
véllek94 Cassára és máshova is a Császár hűségére. Sőt azt is fateálja,96 midőn Úz97 Sándor Uram 
elveszett, akkor rettenetesképpen, s erővel vitte a várbelieket a mieinkre, úgy animálta a népet, 
hogy csak rajta, édes gyermekim, veletek akarok élni-halni, s azon alkalmatossággal esett el Uz 
Sándor és mások is felessen.98 Annak a vegyetatiónak" alkalmatosságában elsők voltak: Tótfalusi 
István, Túri Gáspár,100 Petrovai Ferencz. 

Horvát György Uramot minyájon 102 küldették103 ki avégre, hogy Cassára mennyen és ott 
Generálisnak mondgya meg a várbéli állapotot, és kérjen succursust,105 és csak azért küldet
ték,106 hogy bátorságosson107 mehessen Cassára, és a kinn való dolgokat kitanulhassa. Visszatérése 
alkalmatosságával azt referálta,108 hogy szemben nem lehetett Kegyelmes Urunkkal,109 és az az 
had semmire való, gaz nép, fegyvertelen, praedáló,11 ' fosztó, csak a hegyallyai szőlőkben sok ezer 
forintokat importáló1 ' ' károkat tettek. 

85 
A fogalmazványban: felül. 
(Kérdő)pontokat. 
Az első ti 
Jezsuita. 

87 Az első tanú, vitézlő Tahi Benedek úr, korábban nemes Ung vármegye szolgabírája vallja. 

89 

A fogalmazványban: nevük. 
Másodszor. 

91 Lelkesítették. 
92 

A fogalmazványban: őket. 
A segítség csalhatatlanul (minden kétséget kizárólag) A fogalmazványban: vélek. 
Kassán 
Vallja. 
A fogai 
Számosan. 

Kassára; itt volt a felső-magyarországi főkapitány székhelye. 

A fogalmazványban itt és a továbbiakban: Üsz. 

A fogalmazványban: vegetatiónak (= felizgatásnak). 
100 " 

O fogta el Tarpai Pált, Rákóczi küldöncét Ungváron. 
A fogalmazványban: Uramat. 

102 
A fogalmazványban: mindnjáion. 

103 

A fogalmazványban: küldöttek. 
1 4 Ottavio Nigrellinek, a felső-magyarországi főkapitánynak. 
105 Segítséget. 

A fogalmazványban: küldöttek. 
107 

A fogalmazványban: bátorságossan. 
108 Jelentette. 
1 Rákóczival (Tehát Pálóczi Horváth Györgyöt csak színleg küldték a fejedelemhez, valójában Kassára 

kellett mennie!) 
Rabló, zsákmányoló. 

111 Okozó. 
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Hallotta, hogy Szentiváni János Uram Méltóságos Fő Generális Urunk eő Nagysága 
személlyé112 ellen scomatice113 írt volna Cassára, valakik az haza szolgálattyára állottak, azokat 
regestralvan114 magánál mind e mai napig is tartotta avégre, hogy ha változnék az üdő, a 
Camarának115 béadgya. 

Jütt"6 eszében, mind a két levél bement hozzájok, de azt publice117 el nem olvasták, hanem 
csak titkon magok előtt tartották. Sőt még tudakozni sem merték, mert életek koczkásztatásával118 

járt volna a dolog, de a Commendáns119 azok előtt, akik okai voltak, és már felől120 béírattattak, 
közlötte mindenféle dolgát; az első levelet megnyitották, de el nem olvasták publice, azért nem is 
tudgya, mit contineált,12 a másik levelet bevették ugyan, de föl nem nyitották, hanem viszont visz-
szaküldették122 ezen okbúl, hogy nem ollyan rossz, mezételen123 fíczkó által kell principálisok
nak124 az ollyan leveleket megküldeni. 

Horvát György Uram szájábúl hallotta, maga kérkedett vélle,125 hogy Uz Sándor Uramot meg
lőtte; és senki abban a várban annyi mocskos szitkot, kiáltást nem tett a kőlső126 magyarságra, mint 
őkegyelme. 

Mérges golyóbis iránt nem tud egyebet, hanem hogy jesuvitáktúl hallotta volna, ha menykő
vel127 üntik a golyóbist, akit a fegyver nem fogna is, de azzá129 golyóbis megjárná; tudgya, hogy 
Petrovai Ferencz Uramnak a Commendáns adott három ollyan mérges golyóbist, de azt mondgya 
Petrovai Ferencz Uram: ki nem lőtte emberekre, hanem madarakra. 

A várban maradt egy német fírer,130 az jobban tudhat mindeneket. 

Secundus Testis Spectabilis ac Magnifiais Dominus Baro Adamus Horvát fatetur.131 A ke-
ménykedésnek főebb és nagyobb oka Orosz Ádám Uram volt és azok, kikről az első Fatens132 em
lékezett, ugyanők animálták133 azon okbúl a várbelieket, hogy succursus134 jün.135 Sőt már ollyan 

112 Bercsényi Miklós. 
Csúfolódva, gúnyosan, szitkozódva. 
A fogalmazványban: regisztrálván (= nyilvántartásba véve). 

115 Kamarának (Udvari Kamarának? Szepesi Kamarának?), vagyis a hűtlenek birtokainak elkobzásával is 
foglalkozó végrehajtó szervnek. 

A fogalmazványban: jut. 
Nyilvánosan. 
A fogalmazványban: koczkáztatásával. 

119 
Várparancsnok. 

120 
A fogalmazványban: felül. Tartalmazott. 

122 

121 

A fogalmazványban: visszaküldöttek. 
123 

Meztelen (itt: hiányos öltözetű, rongyos). 
előkelőknek 

125 
A fogalmazványban: vele 
A fogalmazványban: külső. 
Mennykő = meteorit; egy-egy kis kődarabra ólmot öntöttek, ez szolgált lövedékként. Mérgező hatása 

aligha lehetett, legfeljebb keményebbnek bizonyult a hagyományos, csak ólomból készültnél (ami viszont mér
gező!). E műveletnek inkább takarékossági okai lehettek. Fogytán volt az ólom?! 

128 
A fogalmazványban: öntik. 

129 

A fogalmazványban: az a. 
Führer, a későbbi szakaszvezetőnek megfelelő altiszti fokozat. 
Második tanú tekintetes és nagyságos Horvát Ádám báró úr vallja. 

132 T , 
Tanu. 

1 33 

Lelkesítették. 
Segítség. 
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reménségben voltak, hogy ők magoknak falukat, jószágokat kérnek hűséges szolgálattyoknak 
re munerati ójára.136 

Horvát György Uram kijüvetele137 ex cummuni consensu138 lett olly instructióval,139 amint az 
első Fatens mondotta. Visszamenvén ászt140 referálta,141 hogy nem admittáltatott142 Urunk eleibe, 
és hogy plus minus143 hatezer emberrel nincs, az is rossz, fegyvertelen, szökik, ha négyezer német 
jün,1 mind széllel veri.145 Tíz esztendeig a portio146 miatt az ország annyi kárt nem vallott volna, 
mint már ezek a kuruczok tettek, ezekért a sok károkért, főképpen midőn az ő asztagját csépelték, 
azt mondotta: Az Isten isten nem volna, ha bőntetetlenül147 hadná, és a kuruczokat meg nem verné; 
melly káromkodást hallván az ungvári páter plebanus,148 véle öszvöveszett.149 

A leveleket tudgya hogy bevitték, de nem tudgya, mit contineálnak,150 hanem azok, akik a ke-
mén ykedésnek authori151 voltak, viszont kiküldették azon okbúl, amint az első Fatens fateálta,152 ki 
miatt nagy zendölés is volt a várbéli magyarság közt, Orosz Ádám Uram csendesítette le. 

A mérges golyóbis éránt uti primus Testis. 53 

Tertius Testis Egregius Dominus Franciscus Petrovay fatetur.154 Kernén ykedésnek első oka 
Orosz Ádám Uram, noha ugyan sokat beszélt Horvát György Uram, de azt ismérvén, nem annyira 
építettek az szaván, utánna Szent Iváni János Uram és a többi, amint már a két Tanú vallotta. 

Azon okbúl, amint ketten fateáltak,155 animálták156 őket. Orosz Ádám Uram hűséges, állhata
tosképpen való megmaradása éránt úgy fateált, mint az első Fatens.157 

Horvát Gvörgy Uram sub nomine communitatis158 küldetett ki ugyan, mindazonáltal nem 
consentiáltak sokan rajta, tudván, micsoda ember légyen, de ellene nem tehettek. 

135 

A fogalmazványban: jön. 
Megj utalmazására. 
A fogalmazványban: kijövetele. 
Közös megegyezésből. 
Utasítással 

140 

139 

A fogalmazványban: azt. 
141 Jelentette. 

Eresztették, bocsátották. 
143 Több-kevesebb. 

A fogalmazványban: jön. 
Széjjelveri, szétveri. 

146 A beszállásolt katonaság számára a lakosság által adott élelmiszer-fejadag, vagy annak megváltására 
szedett hadiadó. 

A fogalmazványban: büntetlenül. 
A plébános atya. 

149 

A fogalmazványban: öszveveszett. 
Tartalmaznak. 

151 Okozói. 
152 Tanú vallotta. 
153 

Ahogy az első tanú. 
Harmadik tanú vitézlő Petrovay Ferenc úr vallja. 155 Vallották. 

156 

Tanú 
Lelkesítették. 

157. 

A közösség nevében. 
159 Értettek egyet. 
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Azért jütt160 ki, amint már a procédait161 két Tanú fateálta.162 Olly relátiót163 tett, valamint már 
a két Tanú megmondotta, azért nem bocsáttatott Kegyelmes Urunk eleiben, hogy tartottak attúl, 
hogy mindeneket kitanul, minden erőt meglát, de reliquo,164 mint a két Tanú. 

A mérges golyóbis éránt azt mondgya, hogy néki adott a Commendáns165 két golyóbist, meny
kőre volt üntve,166 de őnéki szüksége lévén serétre,167 a többi ólommal serétnek üntette,168 és ma
darakra kilőtte; ki volt indítója, nem tudgya, hanem hallotta azt a páter Szolcsics szájábúl, midőn 
Tivadarit meglőtték volna, meg nem gyógyul soha, ollyan golyóbissal lőtték meg, sőt még az 
annyának is megözönte,169 számot reá ne tarcson, meg kell halni. 

Hallotta azt is másoktúl, hogy az ungvári apothecarius170 panaszolkodott midőn megvizgálta 
volna apothecáját:171 két vagy három lat héával lelte a Mercuriomot.173 

Quartus Testis Egregius Dominus Stephanus Makcsai fatetur ad primum uti praecedentes Tes
tes, quo ad reliqua similiter174 hallotta Horvát György Uram szájábúl: a gátnál én lőttem egy 
veresbéléhez,175 és mihelt elsült a puska, azonnal leesett a lórúl, de nem tudgya, ő lőtte-é vagy más 
a puskázás közt. Mérges golyóbissal nem tudgya ha lövöldöztek-é, hanem hallotta azt, hogy a pá
terek176 menykővel csináltak és üntettek177 volna golyóbisokat, de reliquo uti praecedentes. 8 

Quintus Testis Spectabilis ac Magnifucus Dominus Baro Casparus Seredi fatetur per omnia et 
in omnibus uti praecedentes Testes hoc addito:179 Horvát György Uram visszamenetelével azt 
mondotta, hatszáz disznópásztor van a Méltóságos Fejedelem mellett, a minémő180 németek vad
nak, azok is rosszak, rongyosok,181 kinek a fél lábában bocskor, és a kapcza hosszan kinyúl a 
lábábúl, a fél lábában pedig czipellős van; hallotta azt is másoktúl, éczakának idein szidta a kinn 
lévő magyarságot eképpen: Tolvajok vadtok, és az uratok is az. Hallotta Dobainé asszonyomtúl, az 
holott Horvát György uram is jelen volt, hogy midőn öszvöszólalkoztak volna Fekete Sigmondné 
asszonyommal, a veszekedés után szidta volna mind a Méltóságos Fejedelmet és mind Méltóságos 

A fogalmazványban: jött. 
161 Előző. 
162 Vallotta. 
163 Jelentést. 
164 A többiről. 
165 Várparancsnok. 

A fogali 
Sörétre. 
A fogalmazványban: öntve. 

16 A fogalmazványban: öntötte. 
A fogalmazványban: megözente. 

170 Patikus. 
171 

Gyógyszertárát. 
A fogalmazványban: hiával. 

173 Higanyt. 
174 Negyedik tanú vitézlő Makcsai István úr vallja az elsőre ahogy az előbbi tanúk, hogy továbbá hasonlóan. 

A fogalmazványban: veresbelihez. 
17 A jezsuita atyák. 

A fogalmazványban: öntöttek. 
178 A többiről ahogy az előbbiek. 
17 Ötödik tanú tekintetes és nagyságos Serédi Gáspár báró úr vallja mindenre és mindenben ahogy az 

előbbi tanúk, hozzátéve. 
180 A fogalmazványban: minémü. 
181 

A fogalmazványban: rongyosak. 
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Fő Generális Kegyelmes Uraimékat eő Nagyságokat: Fattyú lélek, beste lélek kurafiait soha sem 
uralom.182 

Mérges golyóbis érant, amint már praecedált183 Tanúk mondották. 

Sextus Testis Egregius Dominus Sigismundus Fekete fatetur. Per omnia et in omnibus uti 
praemissi, hoc addito: hallotta magátúl, hogy Horváth György Uram a többi között etszer185 ki
kiáltott volna a bástyán mocskolván a magyarságot: Disznópásztorok vadtok,186 az uratok is az, 
rosszak, semmire valók. Homoki András Uram kérte Horvát György Uramot, ne mondaná azt, 
maid187 azért öszvövesztek, csak kicsimben,188 hogy meg nem verekedtek; hallotta ászt189 is, hogy 
Szent Iváni Uram panaszolkodott volna, levelét, mellyet Cassára küldett,190 elfoghták, de mit tar-
tott, nem tudgya. 

Septimus Testis Egregius Dominus Stephanus Fekete fatetur in omnibus uti praemissi Testes, 
praeter clausulam malidictionem in Excellentissimum Generalem et Celsissimum Principem 
factum.192 

Octavus Testis Egregius Dominus Samuel Dobai fatetur. In omnibus uti praecedentes, praeter 
clausulam in septimo Teste expositam.193 

Nonus Testis Egregius Dominus Stephanus Tóttfalussi fatetur. In omnibus uti praecedentes, 
praeter clausulam in septimo Teste expositam.194 

Decimus Testis Egregius Dominus Ladislaus Fekete fatetur. In omnibus prout praecedentes, 
praeter clausulam in septimo Teste expositam.195 

Undecimus Testis Egregius Dominus Sigismudus Homoky fatetur. Uti praecedentes, excepto 
eo:196 nem tudgva, hogy mérges golyóbissal lövöldöztek volna, excepta item clausula in septimo 
Teste exposita. 

Nem ismerem el uramnak. 
183 Az előbbi. 

Hatodik tanú vitézlő Fekete Zsigmond úr vallja. Mindenre és mindenben ahogy az elbocsátottak (ti. a 
már kihallgatott tanúk), hozzátéve: 

185 c Egyszer. 
186 Vagytok. 
187 Majd. 
188 

Kicsinyben (múlt.) 
189 

A fogalmazványban: azt. 
190 

A fogalmazványban: küldött. 
191 Tartalmazott. 

Hetedik tanú vitézlő Fekete István úr vallja mindenben ahogy az elbocsátott tanúk, végül rosszindulatú 
kijelentést tett a méltóságos generálisra és a felséges fejedelemre. 

Nyolcadik tanú vitézlő Dobai Sámuel úr vallja. Mindenben ahogy az előbbiek, végül a hetedik tanúnál 
előadott befejezést. 

Kilencedik tanú vitézlő Tóthfalussi István úr vallja. Mindenben ahogy az előbbiek, végül a hetedik ta
núnál előadott befejezést. 

Tizedik tanú vitézlő Fekete László úr vallja. Mindenben amint az előzőek, végül a hetedik tanúnál előa
dott befejezést. 

Tizenegyedik tanú vitézlő Homoky Zsigmond úr vallja. Ahogy az előbbiek, folytatva odáig: 
197 

Folytatva mint a hetedik tanúnál előadott befejezés. 
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Duodecimus Testis Egregius Dominus Alexander Csato fatetur. In omnibus uti praecedentes;198 

magátúl hallotta, hogy Horváth György Uram bástyáról kiáltott volna ki: Lélek, beste lélek 
kurafíak, ollyan az uratok, valamint magatok. Hallotta Fekete Sigmondné asszonyomtól azt is, 
hogy Méltóságos Fejedelmet szidta volna, és hogy soha tőle nem függ. 

Melly reánk bízatott Inquisitiónak199 állapottyát, felöl emiétett Méltóságos Fő Generális Urunk 
eő Nagysága parancsolattyábúl, azon hűséges homagialis200 kötölességünk szerént, mellyel Ke
gyelmes Fejedelem Urunk és boldogulandó édes hazánkhoz tartozunk véghez vivén; annak 
eszerént végben menetelét tulajdon kezőnk írásával és szokott pecsétünknek reá tételével áttes
táljuk.201 Datum die et Anno ut supra Annotatis.202 

(Gyűrűspecsét) Georgius Gerhart203 

(Gyűrűspecsét) Martinus Kossovics Excellentissimi Domini Comitis 
Domini Nicolai Bercséni de Székes Supremi totius 
Militiae Ungarorum Generalis secretarius mpria.204 

Rákóczi a tanúvallatási jegyzőkönyv ismeretében sem tudott fellépni a császári hely
őrség hosszú ellenállását segítő, a felkelőkről, Bercsényiről sértő módon nyilatkozó ne
mesekkel szemben. Megkötötte a kezét a kapitulációs szerződés: ingó és ingatlan javait 
az ostromlott várban tartózkodóknak vissza kellett adatnia! Erről külön rendeletben is in
tézkedett már 1704. március 6-án.205 (Valószínűleg Bercsényi ezt nem tudta, különben 
aligha kezdeményezett volna eljárást az „Ungvárban keménykedő nemesség ellen.") Áp
rilis 4-én már az egész „Ungvár vármegyei nemességnek j ószági ... remittáltattak."206 Ez 
már az ügy végleges lezárását jelentette. 

Erre utal az is, hogy a császárhűségükkel korábban kitűnt urak pályafutásukat csak
nem töretlenül folytathatták a kuruc oldalon: 

Ráthy Gergely Rákóczi titkára lett.207 

Szentiványi János - aki Ungvár átadása előtt, 1704. március 15-én még bizonyságle
velet kért és kapott a várparancsnoktól arról, hogy ő állhatatos hűséggel küzdött a kuru
cok ellen, s kész lett volna a császári helyőrséggel elvonulni, ha a magyarok letartózta
tással nem fenyegetik208 - Bercsényi hadsegédeként folytatta katonai pályáját, később 
Rákóczi kinevezte udvari palotásezredének parancsnokává ezredesi rendfokozattal, 
1709-től brigadéros.209 

198 Tizenkettedik tanú vitézlő Csató Sándor úr. Mindenben ahogy az előbbiek. 
Tanúvallatásnak. 
Hódoló. 
Tanúsítjuk. 
Kelt azon a napon és évben, amint a feljegyzés tetején (olvasható). 

203 Gerhart (Gerhard) György. 
204 Kossovics Márton, a nagyméltóságú úrnak, Székesi Bercsényi Miklós gróf úrnak, az egész magyar had

sereg főgenerálisának titkára s. k. 
205 OSZK Kt. Fol. Hung. 978. Protocollum Expeditionum, fol. 73r. 
206 Uo. 80v. (remittáltattak = visszaadattak). 
207 Thaly, 1892. 126. o.; Esze Tamás: Kuruc vitézek folyamodványai, 1703-1710. Budapest, 1955. (a to

vábbiakban: Esze, 1955.) 549. o.; Heckenast, 2005. 357. o. 
208 Thaly, 1892. 126. o.; Esze, 1955. 460. o.; Váradi-Sternberg, 1981. 137-138. o. 
209 Heckenast, 2005. 407. o. 
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Pálóczi Horváth György nehezebben érvényesült, ezt ő annak tudta be, hogy Rákóczi 
és Bercsényi előtt bevádolták nemes társai (nyilván a tanúvallatási jegyzőkönyvre utal) 
és Vajda Jakab. Mindent az ő nyakába varrtak: „mintha Unghvár várát az német 
commendánssal erősben és főképen én tartottam volna" - fakadt ki. Nem is kapta vissza 
azonnal a jószágait. 1704 augusztusában Szegedre kellett mennie, hogy visszakönyörög
je azokat Rákóczitól. Bercsényi kegyeit sem volt könnyű megnyernie, bár 1704 decem
bere óta körülötte forgolódott, végül a főgenerális 1705. január 26. körül kinevezte ud
varmesterének. Innen már töretlenül haladt előre: 1705. április 6-án (fő)hadbíró lett, a 
szécsényi országgyűlésen a Gazdasági Tanács tagjává választották, 1706. március 4-én 
már generalis fizetömester (hadi főpénztárnok).210 

171 l-ben mindhárman újra köpönyeget fordítottak: 
Károlyi Sándor parancsára, a Lengyelországban tartózkodó fejedelem tudtával, Ráthy 

Gergelyt és Pálóczi Horváth Györgyöt őrizetbe vették. Munkácson raboskodtak. Rákóczi 
március 14-én elrendeli: ne állítsák őket hadbíróság elé, de a várban sem maradhatnak; 
ott éljenek, ahol nem árthatnak.211 

Szentiványi János a munkácsi gyalogság parancsnokaként szerepet játszott a vár kapi
tulációjában is, majd kiszolgáltatta Rákóczi és Bercsényi leveleit a császáriaknak.212 Az 
1703-ban Munkácson, 1704-ben Ungváron kapott, az udvar iránti hűségét méltató bi
zonyságleveleket 1720-ban használta fel. 

210 MHHS XXXI. k. Budapest, 1881. 253-256. o.; Thaly, 1892. 126-127. o.; Heckenast, 2005. 193. o. 

212 

211 Esze, 1955.549.0 
Uo. 460. o. 
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SZEMLE 

CHARLES R. BOWLUS 

THE BATTLE OF LECHFELD AND ITS AFTERMATH, AUGUST 955 

The End of the Age of Migrations in the Latin West 

(Ashgate, Aldershot, 2006, 223 o.) 

A Szerző valóban nem túloz, amikor meg
állapítja, könyve az első angol nyelvű mono
gráfia a magyar kalandozások lezárulását je
lentő és egyúttal azt jelképező augsburgi vagy 
talán a nyugatiak számára ismertebb nevén 
Lech-mezei csatáról (955). A bibliográfia ta
núsága szerint a Szerző valóban mindent elol
vasott a csatáról (az általa hozzáférhetetlen 
magyar nyelvű szakirodalom kivételével), s 
mindvégig logikusan felépített gondolatme
netben ismerteti meg az olvasót mondanivaló
jával. Szemben korábbi munkásságával, ami
kor is merész, olykor meghökkentő következ
tetéseivel ejtette zavarba recenzensét és olva
sóit, most sokkal kiegyensúlyozottabb és ha-
gyományosabb összefoglalót vehetünk kézbe. 
(Talán csak a 907-es pozsonyi csata lokalizá
lásával kapcsolatban utal korábbi nézetére, de 
ennek különösebb jelentősége nem is lesz a 
téma tárgyalásakor). 

Megközelítését szélesebb összefüggésbe 
ágyazva indítja: miért bizonyultak képtelen
nek a latin Nyugat határvidékére, azaz a Kár
pát-medencébe vetődött nomád társadalmak 
hagyományos, zsákmányoló életmódjuk foly
tatására, s valóban, a magyarok 955-ös vere
sége jól illik ebbe a folyamatba. A bevezető
ben dióhéjban összefoglalja későbbi fejtege
téseinek lényegi pontjait. Úgy látja, hogy a 
csatában a magyarok vezéreik alapvető hibája 
miatt kényszerültek közelharcra a németekkel. 
A hátulról való átkarolás kudarca nem tette 
lehetővé, hogy a színlelt megfutamodás takti
káját alkalmazzák, másrészt a nyári eső meg
nehezítette az íjak használatát, a folyók pedig 
éppen annyira áradtak meg, hogy megzavar
ják a magyarok átkelését, ami lehetőséget biz
tosított a németeknek az ellenfél fizikai meg
semmisítésére. A könyv végére érve az olvasó 
magát a címet - „955 augusztusa" - is megér
ti: az időmeghatározás arra utal, hogy Bowlus 

tulajdonképpen nem az augusztus 10-i ütköze
tet tartja döntőnek „there was no 'battle of the 
Lechfelď strictly speaking," hanem a magya
rok sikeres megsemmisítését a visszavonulás 
során, a mélységében tagolt német védelmi 
rendszer segítségével. Érdekes, hogy említés 
nélkül hagyja az általa amúgy sem túlságosan 
kedvelt Bruno Scherff vagy Matthias Springer 
elképzelését, noha e vonatkozásban érdekes 
lett volna megemlítenie, hogy szerintük a csa
ta több napon át, augusztus 10-12. között 
folyt volna, s csak utókor emlékezetében szű
kült le egyetlen napra. Érvelésükben van is 
igazság, ami persze nem csökkenti az első 
komoly összecsapást hozó 10-i nap jelentősé
gét. Az augsburgi ostrom kudarcától egyéb
ként sem túl lelkes magyar sereg egyfelől de-
moralizálódott, a német király ellenfelei pedig 
gyorsan beláthatták, hogy a magyar kártyát 
nem tudják kijátszani. 

Bowlus a nyitó fejezetben ismerteti a ko
ronatanúként szolgáló elbeszélő forrásokat. 
Közben az első problémás pont, amire kitér, a 
magyarokat támogató német Bertold szerepe. 
A korábbi történetírás sokáig hezitált (amiről 
a Szerző nem látszik tudomást venni), hogy 
valóban megtörtént-e Bertold árulása? Bowlus 
elfogadja, hogy az Augsburgtól 50 km-re fek
vő Reisensburgból Bertold valóban tudósítot
ta a magyarokat a német sereg közeledtéről. 
Az állítás hitele mellett szólhat, hogy a Luit-
poldingerekkel rokonságban álló Bertold (más 
hagyományban Werner) árulása a családi tör
ténetben még évszázadokig sötét foltként bújt 
meg - nem utolsó sorban freisingi Ottó króni
kájának köszönhetően - , s a későbbiekben 
számos történetírói mutatványra került sor a 
folt halványítása érdekében. Persze meglehet, 
hogy csak az Ottó-párti történetírók áskálódá-
sáról van szó, akik (mint pl. az Ulrich-életírás 
szerzője, Gerhard is) minden alkalmat megra-
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gadtak arra, hogy a lázadó bajorokat a lehető 
legrosszabb színben tüntessék fel. Ez utóbbi 
érvelést az is alátámasztaná, hogy a források 
szerint a vidéket beszáguldozó magyar köny-
nyűlovasoknak feltétlenül észre kellett volna 
venniök a német sereget (különösen, mert me
netoszlopa a kíséret és a tartaléklovak nélkül 
is vagy 12 km hosszan tekergett, ha olyan lét
számú lett volna, mint Bowlus gondolja, vagy 
még egyszer olyan hosszan). 

A családi hagyományokat illetően Bowlus 
helyesen utal arra, hogy az Ebersbergek ese
tében talán valóban lehetett alapjuk. A XI. 
századi krónikás, Williram apát szerint a ko
lostort ugyanis ott alapították, ahol a magya
rok ellen szerepet vállalt gróf erősséget emelt. 
Óvatosabban kellett volna fogalmaznia Eber
hard gróf leánytestvérével, Willibirggel (?) 
kapcsolatban, aki, legalábbis bizonyos ha
gyomány szerint, a cseh Boleslav herceg fele
ségeként, talán szerepet játszott a cseh kontin
gens útjában, különösen, ha a krónikának 
igaza van, s az ostrom idején a helyszínen tar
tózkodott. Ugyanakkor a Szent Rasso-hagyo-
mányt illetően kevéssé lennénk optimisták. 
Igen kevéssé valószínű, hogy a magyarok el
leni harc legendái egy valós Rasso grófra vol
nának visszavezethetők, amiről egyébként a 
Bowlus által nem ismert, Rasso nevét a ma
gyar „horka" méltósággal kapcsolatba állító 
német szakirodalom is sokat írt.1 

A könyv egyik alapvető problémájaként 
azt látom, hogy a magyarok nyugati szövetsé
gi rendszerbe való kapcsolódását alábecsüli, 
még ha egyébként elismerően szól is Vajay 
Szabolcs, vagy Bogyay Tamás nézeteiről. A 
sokat emlegetett logisztikai szempontok miatt 
is elképzelhetetlen lett volna, hogy a magya
rok mindvégig ellenséges területen törjenek 
előre, majd zsákmánnyal, foglyokkal is meg
rakodva, ismét ellenséges területen, számtalan 
folyón átkelve jussanak vissza a Kárpát-me
dencébe, nem is szólva arról, hogy amikor ar
ra kényszerültek, hogy Európában teleljenek, 

(H. Kunstnwnn: Wer war der Heide Craco der 
Regensburger Dollingersage? Über einen allegori
schen Epilog zur Lechfeldschlacht. Verhandlungen 
des historischen Vereins für Oberpfalz und Regens
burg. 1992. 132. o.'; v. ö. Kristó Gyula in Várkonyi 
Ágnes emlékkönyv. Budapest, 1998., valamint 
Veszprétny László in Századok, 1995. 129. o.). A 
mondabeli Rassóhoz nyilván semmi köze sincs a 
XI. században feltűnt Rassónak. 

kisebb csapatokra oszolva végletesen sebez
hetővé váltak volna. 

Nyilván 955-ben is úgy látták, olyan pilla
natban támadnak a „Nyugat" ellen, amikor 
még van esélyük arra, hogy belpolitikailag 
roppantsák meg az ottoniánus konszolidációt, 
s jó érzékkel Bajorországot szemelték ki, mely
nek hercege, egyébként Ottó testvére, Henrik, 
éppen a halálos ágyán feküdt. (Szempontunk
ból fontos, hogy a magyarok sohasem általá
ban a „Nyugat" ellen, hanem gondosan kivá
lasztott, szövetségeseik által felkínált nyugati 
célterület ellen indultak meg). Látszólag ért
hetetlen lassúbb előrenyomulásukat, Augs
burg látványos, kihívó és provokatív ostromát 
is ennek a tények tulajdonítjuk: a magyar je
lenlét súlyát és erejét volt hivatva jelezni Ottó 
szövetségeseinek és ellenfeleinek egyaránt. A 
Magdeburgba küldött magyar követektől nyil
ván azt hallották, a király olyan távolságban 
van, hogy onnan sohasem fog sereggel Bajor
országba vonulni, főleg nem birodalmi sereg
gel. Tudomásuk lehetett arról is, hogy a szlá
vok elleni akciók is napirenden maradtak. 
Talán bíztak abban is, hogy a bajor kontin
genseknek sem lesz módjuk a gyülekező hely
re eljutni (ami a magyar portyázások által 
zaklatott részből nyilván nem is történt meg). 
Én úgy látom, valóban jól mérték fel a ma
gyarok, hogy ha 955 nyarán nem lépnek, ak
kor az Észak-Itálián és Bajorországon átveze
tő útvonal lezárulásával semmi esélyük sem 
marad hagyományos hadjárataik folytatására. 
Ebben nem is tévedtek. Bóna István egyéb
ként ellenkező előjellel, a vereség tényéből 
visszakövetkeztetve, mindvégig a magyar ve
zérek tévedéseiről és hibáiról beszél. 

A külkapcsolatok elemzésének érdekessé
ge, hogy a német-magyar viszony megítélésé
re is több nézet van. Matthias Springer szerint 
954-ban a magyarok éppen Ottóval léptek 
szövetségre az ellene lázadó bajor herceggel 
szemben, ennek jele volt 955-ös követküldé
sük, valamint az a tény, hogy ajándékokkal 
távoztak a királytól. Meglehet, Ottó azt hitte, 
eleget adott nekik ahhoz, hogy a közelebbről 
nem ismert megegyezést betartsák. Springer 
szerint talán a szerződés megszegésért végez
ték ki a magyar vezéreket. Ez egyébként jól 
magyarázná Gebhard félrevezető mondatát, 
amikor a felelősséget a bajor Bertoldra igyek
szik hárítani. Ebben meglepő módon Bóna 
fejtegetései sem állnak távol Springerétől: 954-
ben a magyarok úgy vonultak keresztül Ba-

— 1090 — 



jorországon, hogy nem avatkoztak be a har
cokba, majd Svábföldön éppen a lázadó Liu-
dolf szövetségeseit támadták. Később, Vörös 
Konrádtól elvonulva sem az Ottó ellen láza
dókra vetették magukat, aminek persze szá
mos magyarázata lehet, egyik talán éppen az, 
hogy Ottótól, vagy tőle is, pénzt kaptak sem
leges viselkedésükért. 

Bowlus gondolatát, hogy a magyarok szinte 
vártak a német királyi seregre Bajorországban, 
nem érezzük igazán meggyőzőnek, hiszen 
nyilván álmukban sem gondolták, hogy egy 
példátlan méretű ellenséges csapatösszevonás
sal kerülnek szembe. Túlzásnak érezzük azt is, 
hogy a magyarok stratégiai célja Bowlus sze
rint kezdettől fogva Ottó seregének megsem
misítése lett volna. Nyilván nagyobb győze
lemmel akartak nyomatékot adni követelé
seiknek (több ajándék, seregeik átengedése, 
stb.), de beérték volna egy kisebb sereg legyő
zésével is. A vereség súlyát az egyidejű katonai 
és külpolitikai fiaskó jelentette. 

A magyar sereg lassú haladása mögött pe
dig semmiképpen sem annak a bizonyítékát 
látnám, hogy 955-ben a magyarok gyalogoso
kat vittek volna magukkal Augsburg előre el
tervezett bevételéhez. A gyalogosok kalando
zások alatti alkalmazására egyetlen más pél
dánk sincs, a források említése vonatkozhat 
lóról szállt harcosokra is, akiket nyilván azért 
kellett korbáccsal támadásra ösztökélni, mert 
az életveszélyes gyalogos harc nem volt az 
ínyükre.2 Augsburg ostromakor várfalakon a 
római alapokra épült faszerkezetű földsánco
kat kell érteni, az ostromon eddig a várkapuk 
betörését kosokkal, illetve létrák használatát a 
falak ellen. A források szerint a magyarok ost
roma egyébként reménytelennek tűnt - 926-
ban egyszer már felsültek vele -, s vezérük ha
lála, illetve a felmentő sereg érkezése végleg 
megzavarta őket.3 

Bowlus gondolatmenetének másik szi
lárdnak szánt pontja, hogy egy (vagy akár 
több) hirtelen nyári felhőszakadás akadályoz-

Erre találhatott volna szakirodalmat, ha kézbe 
veszi a Magyar Nemzeti Múzeum „Ancient Hun
garians" c. katalógusát. (Szerk.: Révész László.) Bu
dapest, 1996. 

Az ostrom részleteiről szépen értekezik Bóna 
István: A magyarok és Európa a 9-10. században. 
(Budapest, 2000.), és Négyesi Lajos: Az augsburgi 
csata. Hadtörténelmi Közlemények, 2003. 1. sz., 
206-230. o.). 

ta a magyarokat íjaik használatában. Ha való
ban csak Kézai Simon tesz említést az esős 
időről (cum plueret), akkor az érvelés nem áll 
túl erős lábakon. Persze a lehetőségét egyálta
lán nem zárhatjuk ki, miként a nyári, augusz
tusi, az Alpokból a Duna felé haladó gyors 
hegyi folyókat felduzzasztó esőzéseknek sem, 
de tényként kell rögzítenünk, hogy ilyesmire 
egykorú forrásaink nem utalnak. A visszatérés 
problémáit látva valóban elképzelhető, hogy 
az Alpokból érkező folyók megáradtak, míg a 
magyarok július eleje óta arrafelé kalandoz
tak, s nem gondoltak arra, hogy a megáradt 
folyókon sokkal körülményesebb lesz átkelni. 
Az eső kérdéséhez hasonlóan Négyesi Lajos 
mellett Bowlus is felfigyel a hajók alkalmazá
sának lehetőségére. Négyesi, egyébként nem 
alaptalanul, már a császári sereg utánpótlását 
is a Dunán szállíttatja, elgondolkozik azon, 
hogy a magyarok menekülhettek-e hajón Re
gensburg felé? Sajnos, ismét csak annyit rög
zíthetünk, hogy egykorú forrás ilyenről nem 
tud, s Kézainak a korai időszakra vonatkozó
an semmi hitelt érdemlő forrás nem állt ren
delkezésére, amit pedig ismert, azt menthetet
lenül összekavarta és átdolgozta. Kézai a 
vidéket jól ismerte, nyilván ezért vonta be fej
tegetéseibe az ismert dunai átkelő, Ulm nevét, 
amivel, véletlenül, nem is járt messze a törté
neti igazságtól. 

A létszámadatok szemlátomást nem na
gyon foglalkoztatták a Szerzőt, ami nem túl 
nagy baj, hiszen az egyes művekben igen 
nagy szórást mutatnak a becslések. Azt azon
ban nem nagyon hisszük, hogy - mint Bowlus 
mára szinte egyedüliként véli - , a légiók pon
tosan ezer emberből álltak volna. A szakiro
dalom nagyobb része arra hajlik, hogy olyan 
taktikai egységeket lásson bennük, melyeknek 
még megvan a manőverezés-képességük, s 
létszámuk nem akadályozza őket a mozgás
ban. Ezt valahol 300-400 fő körül határozták 
meg (Négyesi, Veszprémy stb.), s ennek meg
felelően 3-5000 főnél többre nem igen becsü
lik a német sereget. (Ami persze a segéderők
kel, az utánpótlást biztosítókkal, az udvari 
kísérettel még tetemesen felduzzadhatott, amint 
az újabban Springer számolgatta). Ehhez 
szokták a magyar sereget viszonyítani, némi 
létszámbeli fölénnyel, ami valahol 5-10 000 
fő között lehetett. Ha csak egy tartalék lóval 
számolunk, már 5000 fő esetében is hatalmas 
lószámot kapunk, ami a kortársakban nyugod
tan kelthette a százezres sereg képzetét. Az 
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egyébként nem igen érthető, hogy miután gon
dosan megbecsülte a Kárpát-medence lóel-
tartó képességét, feltételezi, hogy a rendelke
zésre álló teljes magyar haderő jelentős része 
(15 000 fő) elindult volna a hadjáratba. Ezt a 
magyar szakirodalom általában tagadja, s 
hangsúlyozza, hogy az egyes kalandozó had
járatokban mindig csak a fegyveresek bizo
nyos része vett részt. 

A csatát illetően valóban el lehet azon 
gondolkozni, hogy mi segítette a németeket a 
győzelemhez, a klimatikus viszonyok kedve
ző alakulása, a magyar vezérek haditervének 
hibája, a rossz taktika, vagy a németek fegyel
mezettsége, esetleg „jobb" fegyverzete? Saj
nos a források nem adnak egyértelmű választ 
arra, hogy melyik lehetett a döntő tényező. 
Hajlunk arra, hogy az előző évek bajor és 
szláv harcaiban a királynak sikerült olyan be
gyakorlott, jól felfegyverzett és összeszokott 
seregrészeket kialakítania, amelyekre ilyen 
válsághelyzetekben is bizton számíthatott. 

Mindehhez járulhatott, hogy hatalmát ko
rábban nem látott módon szilárdította meg a 
környező hercegségekben, ami nagyságrendi
leg növelhette meg a rendelkezésére álló csa
patok számát. A németek fegyverzete, taktiká
ja nem különbözött sokban a korábbiaktól, 
inkább a seregrészek fegyelmezett, igazi biro
dalmi seregben való alkalmazása volt újszerű. 
A visszavonulás során elszenvedett vesztesé
gek jelentőségét a szakirodalom eddig is sú
lyának megfelelően kezelte. 

Részletesen bemutatja (ezt már magyar mun
ka, Fábián Gyula alapján) a honfoglalás kori 
íjak rekonstruált paramétereit, s helyesen állít
ja, hogy távolból, akár 200 méterről kilőve is 
félelmetes hatásúak lehettek, noha célzott lö
vésre tényleg csak 50-70 méterről voltak ké
pesek, harci körülmények között, lóhátról pe
dig lehet, hogy csak 25 méterről. A becs
lésekben a pszichológiai tényezők miatt nagy 
a bizonytalanság, de úgy tűnik, hogy 100 mé
teren belül a könnyűlovasok egy ellenük ro
hamozó lovascsapattal szemben csak egyszer 
tudtak „össztüzet" lőni. 8000 íjász 45 fokban 
percenként 56 000 vesszőt lőhet ki. Ebből kö
vetkezik, hogy akár kevesebben, akár jóval 
kevesebben voltak is a magyarok, a kilőtt nyíl
vesszők tömege mindenképpen fenyegető és 
sokkhatást kiváltó lehetett. Másfelől viszont 
menekülés közben, a lovasoknak, utánpótlás 
hiányában rövid időn belül elfogyhattak a 
vesszőik. 

A lovasság előnye a mozgékonysága volt: 
ezen alapult az ellenfél sorainak szétzilálását, 
az idő előtti támadás kiprovokálását célzó szín
lelt megfutamodás, amit Fulcher de Chartres-
tól idéz szépen - igaz, Smail Crusading War
fare c. műve alapján (78. o.), meglepő módon 
különböző szerzőktől származó források alap
ján önkényesen alkotva meg egy „Fulcher-
passzust. 

Nagyon helyesen tekinti át a lótartás jel
lemzőit a Kárpát-medencében, melynek eltar
tó képességét 15 ezer lovasra becsüli. Tovább 
folytatva fejtegetéseit, hangsúlyozza, hogy a 
nyílt tér, a mező feltétlenül szükséges a köny-
nyűlovasoknak, hogy manőverezés-képessé
güket kihasználhassák. Azt érdekes módon el
felejti viszont, hogy a nehézlovasoknak is 
nyílt terepre van szükségük. A Widukind által 
emlegetett „per aspera lóca" ugyanakkor arra 
utal, hogy a felvonuláshoz a „nehéz" terep, 
azaz a közeli római út elkerülése bizonyos 
védelmet nyújtott, s talán ezért is volt megle
pő számukra a magyarok hátulról intézett át-
karolása. Annál inkább elképzelhető, hogy a 
csehek a málhát szállító szekerekkel a régi 
római úton haladtak, s ott érte őket a magya
rok támadása. 

Kérdés, hogy a magyar vezérek hogyan 
akarták megbontani a német sereget. A néme
teknek talán a hátulról támadókat kellett volna 
üldözőbe venniük, aminek ellentmond, hogy 
azok a színlelt megfutamodás helyett legyil
kolták a hátvédet, és megkaparintották a mál
hát. Vagy, hátul zavart okozva, előre kellett 
volna lökniük a pánikba került német egysé
geket, akik így belefutnak a szemben, lesben 
elhelyezett könnyülovasokba? 

A geográfiai és hidrológiai viszonyok be
mutatása méltánylandó és példaszerű. A lele
tek hiánya miatt arra gondol, hogy azért nin
csenek, mert nem is volt jelentős összecsapás, 
aminek azonban ellentmond a sok elesett elő
kelő német vezér neve. A leletek hiányának 
egyik oka pl. az is lehet, hogy a folyómeder, 
más folyókéval együtt több (2-4) kilométert 
távolodott akkori helyétől keleti irányban. 

Éppen a Gerhard-műből következően, ahol 
Szent Afra egy látomásban megmutatja Ul-
richnak a csata helyét a Lech-mezőn (cam-
pus/mező), kellett lennie a csata lefolyásában 
olyan szakasznak, momentumnak, amikor az 
már nagyobb, nyílt térségen zajlott. Ez még 
nem kötelezi a történészt, hogy az egész csa
tát erre a helyre lokalizálja, amit általában 
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nem is tesznek meg. Ugyanakkor érthetetlen, 
hogy a hold- és napkelte kiszámítására ren
delkezésre álló számítógépes program miért 
nem keltette fel a figyelmét, noha Négyesi 
Lajos mintaszerűen hasznosította az átkarolás 
kezdő időpontjának meghatározásához. 

Magyar neveket nem igen használ, vagy 
ha igen, akkor elfogadható helyesírással. Leg
inkább a „Nyirség" neve (163) tréfálta meg a 
nyomdát, noha többször helyesen is szerepel. 
A magyar kalandozó vezérek esetében persze 
az olvasó informálására megadhatta volna a 
magyar variánsokat. 

A szakirodalommal egybehangzóan Bow-
lus felteszi, hogy a csata után a magyarok be
lefuthattak egy később érkező cseh kontin
gensbe, miként azt már Scherff is valószínű
sítette, s azt az ütközetet datálta augusztus 12-
re. Ezt egyébként a történetíró Flodoardus is 
megerősíti, amikor Boleslav herceg kiemel
kedő szerepéről ír a magyarok elleni harcban. 

Végül érdekes fejezet szentel Szt. Lőrinc 
bajorországi tiszteletének. Amellett érvel, hogy 
kultuszának nem csak későantik gyökerei le
hettek, hanem határozottan összefügghet a 
Lech-mezei győzelemben neki tulajdonított 
közbenjáró szereppel. Minden bizonnyal a vá
ratlan esőket is neki tulajdoníthatták (már ha 
voltak). Utal arra, hogy a Lőrincet védőszent
ként tisztelő egyházas helyek kijelölhetik azo-

Stoyan Vitlyanov 1996-ban megjelent mű
ve az addig nem ismert és közöletlen bulgáriai 
leletanyag bemutatásával próbálta rendsze
rezni a koraközépkori és középkori bolgár 
fegyverzetet. Müvének fő forrása a pliszkai, 
preszlávi és madarai ásatások leletanyaga, aho
gyan a címből is egyértelműen kiderül, olyan 
ásatások, amelyekből elsősorban a minden
napokban használt tárgyak és főleg fegyverek, 
illetve szerelékeik kerültek a múzeumokba. A 
bolgár régész müvében az írott források mel-

kat az átkelő pontokat, ahol a magyarokkal le
számolásra került sor. 

El kell ismerni, hogy a könyv elérte a cél
ját, sikeresen foglalta össze az ütközet előz
ményire, lefolyására és következményeire vo
natkozó ismereteinket, s a kötet bibliográfiája 
is számos érdekes felfedezést tartogat. 

A csata lokalizálását és lefolyását illetően 
történészenként eddig is más és más magyará
zatot olvashattunk, így Bowlus verzióját, annak 
vitatható részleteivel együtt, e folyamatba il
leszthetjük. Végleges, mindenki által elfogadott 
magyarázat persze, éppen a lokalizáció meg
oldhatatlansága, a relatív forrásszegénység mi
att soha sem fog születni. A korabeli források 
hiába teszik a csatát a század legjobban doku
mentált hadieseményévé, mégis csak annyi in
formációt tartalmaznak, ami a történészek a 
fantáziáját felkelti ugyan, de a megnyugtató, 
„végleges" elemzéshez nem segíti hozzá őket. 

A könyv az egyetemes hadtörténetírás két
ségtelen nyeresége, s közben a magyar had
történetírás vesztesége - egyszerűen azért, 
mert hasonló színvonalú és terjedelmű köny
vet nem tudott eddig produkálni. Végezetül 
elismeréssel kell szólni a szerző gördülékeny 
stílusáról, ami a legszakmaibb fejezeteken is 
átsegíti a megfáradni látszó olvasót. 

Veszprémy László 

lett szerepet kaptak a koraközépkori képző
művészeti alkotások is, a mű gerincét azonban 
a régészeti leletanyag képezi, amelynek idő
rendi stratigráfíája nagyon fontos része érté
kelésének és konklúzióinak: elsősorban a 
nagy mennyiségű tipológiai összehasonlítás 
révén próbált megközelítően pontos fejlődési 
időrendi vonalat megrajzolni. 

Az írott források, bár elsődlegességük két
ségtelen, csak általános képet festenek a bol
gárok fegyverzetéről, illetve ellenségeik fegy-
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véreiről (például Theophanes Confessor VI. 
[Bölcs] Leo által ránk hagyott információi). 

A munka négy fejezetre tagolódik: I. tá
volsági támadó fegyverek, II. a közelharc tá
madó fegyverei, III. védő fegyverzet és IV. 
lószerszámok. 

Az I. fejezet a távolsági harc támadó fegy
vereit, az íjat és a nyílhegyeket elemzi. Az 
íjak esetében két csoportot különít el: az első 
csoportba a „primitív" formákat sorolja, az 
úgynevezett botíjakat, amelyeket egyetlen 
hajlékony fából készítettek, a második cso
portba pedig az összetett, reflexíjakat. Formá
jukról az írott források, illetve fennmaradt 
csontrészeik alapján alkothatunk fogalmat. 
Elsősorban a pliskai kastély X. századi rétegei 
közül, valamint a preszlávi belváros keleti fa
lának ásatási rétegei közül kerültek elő. 

A nyílhegyek elemzése igazán pedáns, 
német régészeti stílusban kidolgozott: megkü
lönböztet csoportokat (a fegyverek metszetei 
alapján), típusokat és változatokat (formájuk 
alapján [II. tábla]). Az összesen nyolc cso
portba sorolt nyílhegyek között 20 típust kü
lönböztet meg, a 20 típuson belül pedig ösz-
szesen 19 változatot. A Pliska, Presláv és Ma
dara lelőhelyeken előkerült nyílhegyek vál
tozatos formái arra engednek következtetni, 
hogy készítőik igyekeztek eleget tenni a bal
lisztika követelményeinek. 

Vitlyanovnak összesen 277 nyílhegy állt a 
rendelkezésére, melyek túlnyomó többsége az 
I./A csoportba sorolható (147 darab), köze
lebbről az 1. típushoz sorolt, levél alakú nyíl
hegyek (15 darab), az 5. típushoz sorolt hosz-
szú vágóélű, deltoid alakú hegyek egyszerű és 
alul ívelt változatai (46 darab), a 6. típus lele
tei közé sorolt példányok (szinte háromszög 
alakú hegyek (15 darab), illetve a rövid 
vágóélű, deltoid hegyek. Az utóbbi típus két 
változata került elő a legnagyobb mennyiség
ben a madarai, pliszkai és preslávi lelőhelyek
ről (47 darab). 

Az adatokból jól látható, hogy a 277 pél
dány 44,56 %-a az l/A csoporthoz sorolható, 
meg kell említeni hogy az l/A csoport 5-9. tí
pusú nyílhegyei mindegyikén felfedezhetjük 
az ütközőt a penge és a tüske között, ami egy
értelműen arra utal, hogy páncélozott ellenfél 
ellen használták. 

A legnagyobb mennyiségben előkerült rö
vid vágóélü, deltoid nyílhegy-típusnak két 
változata ismert: az egyszerű (amely a hon
foglalás-kori anyagban is gyakori), illetve a 

honfoglalás-kori sírokban is ritka, áttört élű 
gyújtónyíl-hegy (a Kárpát-medencében a Bu
dakeszi-Barackos 6. sz. sírból, a Gödöllő, 
Kolozsvár-Zápolya utca 10. sz. sírból, a Nóg
rádsáp, Sárrétudvar-Hízóföld 214. sz. sírból 
stb. ismerünk körülbelül egy tucat leletet). 
Ugyancsak feltűnő, a Kárpát-medencei X-XI. 
századi leletanyaggal az azonosságig menő 
hasonlóságot mutat a 9., fecskefarkú típus is, 
azzal a különbséggel azonban, hogy a Kárpát
medencében csak e sorok írója 47 fecskefarkú 
típus példányát ismeri 40 lelőhely sírjaiból, 
ami jóval nagyobb mennyiség a bulgáriai le
letanyagnál. Természetesen azt sem szabad 
elfelejteni, hogy ez a típus óriási területen ter
jedt el Nyugat-Szibériától Európáig. Ezzel 
szemben a sokszögletű nyílhegyekhez sorolt 
8. típus már ismeretlen a honfoglalás kori le
letanyagban, ezek Vitlyanov szerint korábbi 
keltezésűek. 

Hasonló nyílhegytípust volt alkalmunk 
dokumentálni a bánsági Temesvári Múzeum 
szórványleletei között. A bulgár régész ennek 
a csoportnak a típusait nagyon különböző te
rületekre és nemegyszer nagyon hosszú idő
szakra keltezi: az 1. (levél alakú hegyek) és 5. 
típust (ütközővel ellátott hosszú vágóélű del
toid hegyek) például a VIII-XIV. század közé 
keltezi, a 7. típust (ütközővel ellátott, rövid 
vágóélű deltoid hegyek) a IX-XIV. század 
közé, a 9., már többször említett fecskefarkú 
típust pedig a IX—XIII. század közé. Jóval rö
videbb időszakot ölelnek fel a 2., 3. és 4. típu
súak: ezek a rövid és hosszú vágóélü, ütköző 
nélküli példányok ugyanis jóval rövidebb ide
ig voltak használatban, ami arra utal, hogy a 
könnyűlovasság főleg ebben az időszakban 
volt domináns. A Kárpát-medence történel
mének ismeretében ez nem is meglepő, a XII. 
századtól kezdve lesz általános a páncélzat a 
könnyűlovasság esetében is, ennek következ
tében módosult a nyílhegyek kiképzése is. 

A két terület között az a különbség, hogy 
az ütközővel ellátott típusok Magyarországon 
csak a XI. században jelennek meg és az üt
közők főleg a „páncéltörő" nyílhegyeken fi
gyelhetők meg. Nem kizárt hogy a kevés X. 
századi nyílhegy import, vagy a kalandozások 
során összeszedett példány lehet, ugyanis a 
honfoglalás-kori leletanyagban előfordulásuk 
meglehetősen ritka. A nagy mennyiségű bol
gár anyag (113 példány a 277 nyílhegyből) 
mindenesetre arra utal, hogy bolgár területen 
már a VIII. századtól kezdődően nagy meny-
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nyiségben készítettek ütközővel ellátott nyíl
hegyeket. 

A nyílhegyek második nagy egysége az 
I/B csoport, a fűzfalevélre hasonlító, illetve a 
szakállas hegyek csoportja. Fő jellegzetessé
gük a tüskéjük helyett kialakított köpü, és az 
ütköző hiánya. E egyek jóval súlyosabbak 
voltak az előző csoport példányainál, arra 
gondolhatunk, hogy közeli célpontok ellen 
használták őket. A három típusba sorolható 
példányok további változatait sikerült elkülö
nítenie a bolgár régésznek: a 2. típus esetében 
két, a 3. típus, a szakállas-köpűs nyílhegyek 
esetében pedig öt változatot. Ez a csoport is 
jelentős mennyiséget képvisel: a szerző gyűj
tése alapján 75 példány sorolható e csoport
hoz. Időrendi elemzésük alapján ezeket a típu
sokat és változatokat is nagyon tág idő
határok, a IX. és XIV. század közé keltezi. 

A II/A csoportba sorolt egyetlen nyílhegy
típus, a négyélű hegyek két változatát határoz
ta meg, és a 15 példányból álló csoportot a 
IX-XIII. század közé keltezte. Jóval kevesebb 
példány ismert a III/A csoportba sorolt 
háromélű nyílhegyekből. A már a hunok ide
jéből ismert típusból összesen két példány ke
rült elő és a IX-XI. századra keltezhetők. Ha
sonló típus a majdnem kör alakú vagy 
rombusz metszetű, szélesebb fejjel és keske
nyebb testtel, valamint nagyon hosszú ütkö
zővel ellátott nyílhegytípus, amely a IV/A 
csoportot alkotja. Nyolc példányának IX-X. 
századi keltezése a legrövidebb időtartamú az 
összes típus között. A 22 darabos, négyzet 
metszetű V/A csoport 1. típusának példányai 
is jelentős százalékarányt képviselnek Vit-
lyanov gyűjtésében. A 2. típushoz sorolt 
egyetlen példány köpűs. A két utolsó csoport
hoz, a VI/A és VII/A csoporthoz összesen 
négy példány sorolható: a VI/A csoport egyet
len példánya sokszög metszetű, gúla alakú, a 
VII/A csoporthoz tartozók pedig kör metsze
tű, páncéltörő nyílhegyek. Vitlyanov nyíl
hegy-elemzése egyértelműen új perspektívá
kat tárt fel a bulgáriai fegyverkutatásban, ezen 
belül a nyílhegyek keltezése és elterjedése te
kintetében. Számunkra pedig egyértelműen 
jelezte, hogy a bulgáriai nyílhegy-leletanyag 
milyen mértékben tér el a magyarság IX. szá
zadi, illetve a Kárpát-medencei leletanyagától 
és ugyanakkor milyen mértékben hasonlít ál
talában térség nyílhegytípusaira. 

A II. fejezet a közeiharci támadó fegyvere
ket rendszerezi és elemzi a következő sorrend

ben: lándzsák, kardok/szablyák/kések, harci 
bárdok, buzogányok, valamint harci villák. 

A lándzsákat a nyílcsúcsokhoz hasonlóan 
csoportokra és típusokra osztotta. A csoporto
kat a penge metszete alapján, a típusokat a 
tárgyak formája alapján rendszerezte. A há
rom csoporthoz összesen 8 típus 31 példánya 
tartozik (I. csoporthoz négy, a II. és III. cso
porthoz két-két típus). Metszetük alapján 
rombusz, ívelt, csillag és háromszög metszetű 
lándzsákat különböztet meg. Az I. csoporthoz 
sorolt négy típusba rendszerezett lándzsák fő 
ismérve - metszetük formája mellett - a szé
lességük. A négy típus: fűzfalevél alakú, 
„normann lándzsának" is hívott típus, deltoid 
alakú lándzsa, keskenyebb hasonló, pikának is 
nevezhető lándzsatípus és az utolsó, a bordá
val elválasztott, nagy pengéjű típus. E cso
porthoz tartozik a példányok legnagyobb 
többsége: 23 darab vagyis 74,19 %. A nyíl
csúcsok nagyon általános keltezésével ellen
tétben a négy lándzsatípust már szorosabb, 
időrendbe sikerült besorolnia: 1. típus: IX-X. 
század; 2. típus: IX-X. század; 3. típus: IX-
XI. század; 4. típus: XII-XIV. század. A II. 
csoportban tartozó 6 lándzsát két típusban so
rolta. A bordával szétválasztott, pikának is 
nevezett két típus egyik fő jellemzője a széles 
köpű (2. típus, 3 példány), illetve az 1. típu
son meglévő ütköző a penge és a köpű között 
(1. típus, 3 példány). Nem kizárt hogy ezeket 
a fegyvereket hajításra (is) használták páncél
ba öltözött ellenfelekkel szemben. A lelet
anyag alapján az első típushoz sorolt lándzsák 
használatát nagyon tág időhatár közé keltezte, 
a IX-XIV. századra, a második típus haszná
lata a VII. századtól egészen a XIV. századig 
tartott. AIII. csoportba sorolt két darab, ám két 
különböző típust képviselő lándzsapéldány 
metszete háromszög alakú, maga a hegy mind
kettőnél kés formájú. Használatukat Vitlyanov 
a XI-XII. századra teszi. 

Sokkal kisebb számban maradtak fenn 
kardok, szablyák vagy harci kések, illetve 
szerelékeik. A három lelőhelyről összesen öt 
kard, illetve kardszerelék származik: két ép 
példány, egy markolatgomb, illetve két kard
koptató. Vitlyanov a két példányt a XII-XIII. 
századra datálja. Valóban, a korong alakú 
markolatgombos kardok, hosszú pálcaszerű 
keresztvassal vagy lekerekedő véggel, a XII. 
század elején jelennek meg és válnak az elkö
vetkező két-három évszázad legkedveltebb 
kardformájává. 

— 1095 — 



A példányok markolathossza arra utal, 
hogy félkézi használatra készültek és a legko
rábbi darabok közé lehet számítani őket, tehát 
akár a XII. század első felére. Korábbi lehet a 
kardmarkolatgomb, a Geibig-féle tipológia 16. 
kombinációs típusának I. változata, amelyet a 
X. század második felétől a XII. század köze-
péig-végéig kelteztek, tehát jóval korábbra, 
mint ahogyan a bolgár régész vélte, aki a 
Kirpicsnikov által a XII. századra keltezett 
IV. kardtípushoz sorolta. 

A Veliki Preszlávon előkerült markolat
gomb tökéletes párhuzama az Erdélyi
medencei Déva 7. sz. sírjából előkerült mar
kolatgombnak, amelyet a temető leletanyaga 
és temetkezési szokásai, valamint a sírmellék
letek alapján a X-XI. század fordulójára kel
tezhetünk (négyszirmú díszítésű, öntött fejes
gyűrű, sima hajkarikák, huzalkarperec, trapéz 
alakú, korongos szárú kengyelvasak). 

Hasonlóan kései keltezést javasol a szab-
lyákból maradt szerelékeknek is, amelyeket a 
XI-XII. századra keltez. Az egyetlen, ezüsttel 
díszített kés a pliskai Nagytemplom melletti 
temető 4. szarkofág-mellékleteként került elő. 

A nyílcsúcsokkal és lándzsákkal ellentét
ben, amelyeket nagyon behatóan elemzett a 
bolgár régész, a szép számmal előkerült bal
ták elemzése távolról sem mélyreható. Az 
összesen 19 baltát (egyszerű balta, bárd, fokos 
balta, fokos bárd, nyéltámasztós-köpűs balta) 
Vitlyanov csak három nagy csoportra osztot
ta. Legnagyobb számban (28 darab) a fokos 
bárdok kerültek elő. Ezeket a IX-X. századra 
keltezi. A fokos és nyéltámasztós baltákat kel
tezését nagyon tág időhatárok közé helyezi: a 
VII-XII. századra. Az erdélyi koraközépkori 
régészet számára nagyon tanulságos a Veliki 
Preszlávból előkerült és a XI. táblán bemuta
tott fokos köpűs bárd amelynek pontos párhu
zama, szórványleletből, a szilágysági Felső
nyárlóról ismert. 

A buzogány, akárcsak a Kárpát-meden
cében, Bulgária területén is a XI. században 
terjedt el és maradt használatban a következő 
századokban. Nem kizárt a besenyő vagy kun 
közvetítés itt is, mint a Magyar Királyság te
rületén. A formai szempontok alapján három 

csoportba sorolt 14 lelet Veliki Preszlávból 
került elő. 

Nagyon érdekes és nagyon ritka fegyver a 
kétágú harci vasvilla, amelyből egyetlen pél
dány került elő a pliskai múzeumból. 

A III. fejezet a védőfegyverzetet tárgyalja: 
a páncélingeket, lemezvérteket, sisakokat és 
pajzsokat. A legfontosabb a Veliki Preszláv-
ban elrejtett páncéling, amely egy vaspántos 
faládából került elő. Vitlyanov szerint ünnepi 
öltözék része lehetett, a IX-X. századi réteg
ből származik. 

Az utolsó, IV. fejezet témája, ahogyan a 
szerző fogalmazott, a „háborús" felszerelé
sekhez kapcsolható és a hadászatban használt 
lószerszámok: nyereg, kengyel, zabiák, kan
társzárak és díszítményeik, sarkantyúk, illetve 
a hozzájuk tartozó lasszó, szíjelosztók, pat
kók. A kengyelek kategóriája formai gazdag
ságával tűnik ki: a legkorábbi, a VI. századtól 
keltezett típusoktól kezdve jelen van a követ
kező századokban használt majdnem összes 
kengyeltípus. Hasonlóan jelentős mennyiség
ben kerültek elő sarkantyúk is, amelyek kelte
zése elsősorban X-XIII. századi. Legkorábbi
ak a szárak síkjában levő tüskével ellátott 
sarkantyúk, legkésőbbiek a forgós sarkantyúk. 
A zabiák ugyancsak hasonló hosszú időrendi 
skálában tagozódnak a már a kelta kortól 
használt csikózabláktól, valamint oldalpálcás 
zabiáktól egészen a XIV. század bonyolultabb 
szerkezetű zablatípusaiig. A szerző a dolgoza
ta végén a három lelőhely lószerszám-csat, il
letve patkótípus-leleteit ismerteti, széleskörű 
nemzetközi párhuzamokkal, azonban a Kár
pát-medencejelentős leletanyaga nélkül. 

Vitlyanov müve 1996-ban jelentős lépés
nek számított, az addig számunkra ismeretlen 
anyag bemutatásával új perspektívákat nyitott 
a Kárpát-medence és az Al-Duna térsége kö
zötti átfedések tisztázására. Csak sajnálni le
het, hogy a leletek nagy részét csak a kataló
gusban említi, nem közöl róluk fényképet 
vagy rajzot. Ennek ellenére Stoyan Vitlyanov 
műve nagy lépés volt az Al-Duna vidéke ko
ra-középkori és középkori régészetében. 

Gáli Ervin 
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JUDITH BRONSTEIN 

THE HOSPITALLERS AND THE HOLY LAND: 
FINANCING THE LATIN EAST, 1187-1274 
(The Boydell Press, Woodbridge, 2005. xv+190 o., 5 térkép) 

Reményeink szerint az alább ismertetendő 
munka, borsos ára ellenére, eljut a magyar ol
vasókhoz is, akiknek nem pusztán a kötet né
hány magyar vonatkozása miatt érdemes kéz
be venniük Judith Bronstein monográfiáját. 
Bizonyos, hogy mind a lovagrendek középko
ri tevékenységével, mind pedig a keresztes 
hadjáratok történetével, hadtörténettel, de akár 
összehasonlító rendtörténettel foglalkozók is 
haszonnal forgathatják ezt a közelmúltban 
napvilágot látott munkát. 

A monográfia eredendően a Szerző Cam
bridge-ben megvédett doktori disszertációja 
volt, amit időközben alaposan átdolgozott. A 
mű alapvetően azt járja körül, hogy a johan-
nita lovagrend, illetve annak bizonyos perjel
ségei hogyan reagáltak a szentföldi válságok
ra az 1187-1274 közötti időszakban, milyen 
mértékben vették ki részüket a Szentföld vé
delméből, illetve mennyiben járultak hozzá 
annak anyagi terheihez. Vizsgálata során Bron
stein meggyőzően érvel amellett, hogy a kor
társak, illetve modern történészek kritikája el
lenére a johanniták számos erőfeszítést tettek 
a Szentföld megtartása érdekében. Jórészt en
nek rendelték alá a Rend vezetésében, vala
mint az egyes perjelségekben végrehajtott fi
nanciális-strukturális változásokat is. 

Az opus négy fejezetből áll, amelyek talán 
kissé aránytalanul tekintik át a címükben fog
laltakat (Johanniták a Szentföldön, 1187— 
1274; A Rend Nyugaton és válság Keleten: a 
francia perjelségek; Pápák, johanniták és vál
ság a Szentföldön; A Rend tagjai, akik a 
Szentföldön, illetve a francia perjelségekben 
szolgáltak). A munkát 5 térkép, a vizsgált idő
szakban és területen szolgált rendtagok listája, 
irodalomjegyzék, valamint név- és tárgymuta
tó egészíti ki. 

Az időintervallum (1187-1274) megvá
lasztása kifejezetten szerencsés, hiszen a ke
resztesek és a lovagrendek hattini veresége és 
a második lyoni zsinat kitapintható változások 
mérföldkövei voltak. A kezdő dátummal a 
szerző elkerüli a johanniták militarizálódásá-
ról máig le nem zárt vitát, hiszen abban a ku

tatók túlnyomó többsége egyetért, hogy az 
1180-as évekre a Rend betegápoló tevékeny
sége végérvényesen kiegészült a rendszeres 
szentföldi katonai szerepvállalással a. A záró 
dátum is kétségtelen fordulópontot jelent a 
Rend életében még akkor is, ha az elsősorban 
a keresztes hadjáratok történetében tekinthető 
vízválasztónak, olyannyira, hogy az elmúlt 
néhány évtizedben egyre több történész (J. 
Riley-Smith, N. Housley, S. Schein, E. Siber-
ry stb.) választotta kiinduló vagy zárópontnak 
munkája során. A monográfia belső, kronoló
giai tagolása is kifejezetten jó, hiszen mind a 
hattini, mind pedig a La Forbie-nál (1244) el
szenvedett vereség kitapintható változásokat 
indukált a Rend életében. Mint azt Bronstein 
meggyőzően vázolta, nyilvánvaló, hogy bár 
rövid távon mindkét csapás hasonló sokkot 
okozott, mégis eltérő hosszú távú reakciókhoz 
vezetett. Míg a hattini vereséget követő évti
zedekben (1200-1240) újra lendületet vett a 
rend gyarapodása, addig a La Forbie-t követő 
évtizedekben szinte eltűntek az ingatlanforga
lomra utaló nyomok. 

A feldolgozott időszak forrásadottsága is 
alapvetően megfelelő, mert bár Delaville Le 
Roulx gyűjtése messze nem teljes, a Szerző 
számos más forrásgyűjteményt is felhasznált az 
adott korszak, illetve a kiválasztott területek 
feldolgozásához, köztük kiadatlan okleveleket 
is. Narratív forrásokat is hasznosított a vizsgá
lat során, bár a súlypont kétségtelenül a dekre-
tális kútfőkön van. 

A terület kiválasztása is számos előnnyel 
kecsegtet, hiszen a rend financiális helyzetét 
rekonstruálandó a legtehetősebb, vagy a rendi 
bevételek jelentős részét beszolgáltató három 
„francia" perjelség (Francia, St. Gilles, Au
vergne) vizsgálata közel átfogó kép kialakítá
sához segíthet hozzá. Ugyanakkor éppen ezért 
csak feltételesen lehet ezeket az eredményeket 
extrapolálni, illetve analógiaként felhasználni 
olyan perjelségek esetében, ahol jóval keve-

Cartulaire général de l'ordre des Hospitaliers de 
S. Jean de Jérusalem (1100-1310). I-JY. Paris, 
1894-1906. 
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sebb forrás áll a rendelkezésünkre (pl. a peri
ferikus területeken, vagy akár az itáliai perjel
ségek esetében). 

Bronstein a Bevezetőben alaposan áttekin
ti a témában született korábbi munkákat, s ki
fejezetten helyesen járt el, amikor nem vágott 
bele a mára meglehetősen nagy mennyiségű 
általános szakirodalom ismertetésébe, hanem 
a vizsgált témára összpontosított. Az olvasó 
dolgát megkönnyítendő vázolja a rendi hie
rarchiát, funkciókat, illetve a renddel kapcso
latos fogalmakat. Helyenként talán vitába le
hetne szállni a Szerzővel, mint például a 
responsio esetében, amelyről azt írja, hogy a 
termények, illetve egyéb javak egyharmadát 
tette ki. Kétségtelen, hogy a rendi regula így 
rendelkezett a XII. század első felében, de 
nincs adatunk arra, különösen is a vizsgált 
időszakban, hogy ezt a feltehetően szimboli
kus előírást betartották volna. Ennek a jelen
tősége pedig nem csekély, hiszen ha mindez 
így történt volna, akkor a responsio-beü-
zetésekből bizonyos pontossággal kalkulálni 
lehetne az adott perjeség tényleges jövedel
mét. De a források rendre arra utalnak, hogy a 
responsio sokkal inkább egy előre meghatáro
zott összeg volt (ami nagy valószínűséggel 
megfelelt az adott adminisztratív egység fize
tőképességének), amit a preceptornak be kel
lett szolgáltatni, majd a perjelen keresztül el
juttatni a rend központjába. 

A Bevezetőben azt is állítja a Szerző, hogy 
a preceptorátusok, vagyis a rend adminisztra
tív egységei maguk döntöttek pénzügyi tranz
akcióikról, így például újabb javak megszer
zéséről, vagy a meglévők elidegenítéséről. Ez 
utóbbi kapcsán kételyeink vannak, mert bár 
valóban csak az 1262-es generális káptalantól 
kezdődően tiltották expressis verbis a rendi 
vagyon elidegenítését, egyházi vagyonról lé
vén szó, egyébként is komoly nehézségekkel 
kellett számolniuk ilyen szándékok esetén. Az 
is csak feltételesen fogadható el, hogy a Szer
ző szerint a johannita mester olyan perjelt ne
vezett ki az adott tartomány élére, aki koráb
ban magas tisztséget viselt Keleten, s tudatá
ban volt a Rend igényeinek. Ez feltehetően 
igaz a francia perjelségekre, de más európai 
területeken a helyi erőviszonyok is beleszól
tak abba, hogy ki legyen a perjel. 

Természetesen a munka egyik legfonto
sabb kérdésköre maga a rend financiális hely
zete, illetve az egyes válságjelenségekre adott 
válaszok, hiszen a háborúhoz már a XII—XIII. 

században is legalább három dolog kellett: 
pénz, pénz, pénz; még akkor is, ha ez a szer
zetes-lovagrendek esetében gyakran ember-, 
illetve ló-utánpótlásban öltött testet. A vizsgá
lat egyik kritikus pontja éppen ez: nehéz meg
ítélni, hogy akár a Szerző által citált példák
ban, akár általában milyen nagyságrendű 
összegekről volt szó. Mit jelentett a komoly 
anyagi teher, s mikor beszélhetünk válságról 
vagy akár fizetésképtelenségről. Ezt természe
tesen megnehezíti az a tény, hogy ebből az 
időszakból nem maradtak fenn responsio-
listák, így a rendi befizetések nagyságát szinte 
lehetetlen megállapítani. Mint ahogyan az sem 
derül ki, hogy mekkora nagyságrendű összeg
ről mondott le a pápa, amikor a keresztes es
kük megváltásából befolyt jövedelmet áten
gedte a johannitáknak és a templomosoknak? 

Talán valamelyest több gazdaságtörténeti 
alapozás sem ártott volna, hogy az olvasó 
pontosan értse mitől pénzügyi válság a pénz
ügyi válság. Természetesen a kritika erősen 
visszafogott, hiszen a probléma inkább a ren
delkezésünkre álló forrásokkal van, amelyek 
vagy hallgatnak, vagy valamelyest félreveze
tők. Vizsgálatok is felhívták már a figyelmet, 
hogy a szerzetesrendek szaldói gyakorta nega
tívak, s állandó deficittel számolnak. Ennek 
ellenére mind a rendek, mind rendházaik év
századokon keresztül fennálltak: a kérdések 
egyike tehát, hogy a megoldás a „könyvvitel
ben" keresendő-e (hogy ti. nem minden bevé
telt regisztráltak tételesen), vagy egyszerűen 
rendre eltúlozták a pénzügyi nehézségeket, 
hogy ezzel ösztönözzék a lankadó adakozó
kedvet, vagy adott esetben a financiális pápai 
segítséget. 

Erre vonatkozó, konkrét vizsgálatok híján 
nehéz általánosságban állást foglalni, de az 
bizonyos, hogy a Szerző által vizsgált idősza
kot követően a johanniták pénzügyi helyzete 
még rosszabb lett, különösen is a XIV. század 
első harmadában. így a feloszlatott templo
mosoktól megszerzett javak egy jó részét is a 
deficit pótlására fordították. 

Részben a fentiekkel összefüggő érdekes 
és fontos kérdés, hogy az adományok draszti
kus csökkenése minek a következménye volt. 
A keresztes hadjáratokkal és/vagy a lovag
renddel szembeni kritika felerősödése okán 
csappant meg az adakozókedv? Ennek kap
csán Helen Nicholson munkái mellett érde
mes lett volna Kari Borchardt templomosokra 
vonatkozó kutatásait is hasznosítani, aki kor-
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szakokra bontva mutatta be a támogatásban 
tapasztalható változásokat. A közép-európai 
templomosokra vonatkozó vizsgálata arra is 
felhívta volna a figyelmet, hogy a regionális 
sajátosságokat is figyelembe kell venni, így 
például az uralkodói támogatást, vagy akár a 
helyi nemesség szerepét. 

Közép-Európa kapcsán egy magyar vo
natkozású kérdést is érdemes kiemelni a mun
kából. A Szentföldön harcoló johannitáknak, 
illetve a hozzájuk csatlakozóknak ígért pápai 
indulgenciáról van szó, ami meglehetősen sa
játos jelenség. A johannita kutatások egyik 
doyenje, Anthony Luttrell már többször fel
hívta a figyelmet az 1248-ban, az első lyoni 
zsinaton a johannitáknak ígért bűnbocsánat je
lentőségére, ami a Magyarországon a mongo
lok ellen a keresztet felvevők mellett a johan
nitáknak is szólt. A kötetből kiolvasható, hogy 
a XIII. század közepén „kifundált" ösztönzés 
nem előzmények nélküli, hiszen már 1184-
ben történt precedens III. Lucius jóvoltából, 
illetve a támogatásra hasonló eszközt használt 
IX. Gergely is 1229-ben. Jóllehet ez utóbbi 

Denisz Grigorjevics Hrusztaljov munkája 
a Kijevi Rusz történetét tárgyalja az invázió
tól a tatár uralom kezdetéig. 

A kötet három nagy egységre tagolódik: 
az első rész a tatárok előtti Ruszt mutatja be, a 
második az 1236-1242-es hadjárat eseménye
it elemzi, míg az utolsó rész a harcok követ
kezményeit és a „mongol-tatár iga" tartalmát 
értelmezi. A kötetet bőséges bibliográfia, rész
letes időrendi táblázat, uralkodólisták, vala
mint külön személy-, és földrajzinév-mutató 
egészíti ki. A szöveg megértését nagyban se
gítik az egyes orosz fejedelemségek területét 
és településhálózatát ábrázoló térképek, to
vábbá a hadműveleteket „lépésről-lépésre" 
bemutató vázlatok. 

Érdekességek a főbb orosz városok látkép
rekonstrukciói, illetve a régészeti feltárások 
során készített alaprajzok. A művet, az egész 

nem kifejezetten a johannitáknak szólt, hanem 
„qui se domus vestre servitio devoverunt." Két
ségtelenül kívül esik a munka fő kérdésein, 
mégis érdemes lett volna összevetni a három 
szöveget. 

Üdvözlendő, hogy a vizsgálatban több 
ponton is helyet kaptak logisztikai kérdések, 
felvetések is, sőt már önmagában összehason
lító munkának tekinthető, hiszen a mű számos 
pontján veti össze a Szerző a johanniták és a 
templomosok helyzetét. A munka egészéről 
elmondható, hogy rendkívül sokoldalú és ada
tokban gazdag bemutatás. Ez utóbbi helyen
ként talán az olvasmányosság rovására is 
megy: a lábjegyzetekben gyakran szerepelnek 
olyan információk, amelyek helyet kaphattak 
volna a főszövegben). Kisebb tollhibák elvét
ve fordulnak elő a kifejezetten igényes mun
kában. Mindent mérlegre téve bizton megál
lapítható, hogy nagyon fontos munka született 
Judith Bronstein tollából, és bizonyos, hogy a 
johannita rendtörténetírásban meghatározó 
helyet követel magának. 

Hunyadi Zsolt 

kötetet végigkísérő óorosz krónikarészletek 
színesítik. 

A Szerző az első résznek „Az előeste," az
az a tatár invázió előestéje címet adta. A XIII. 
század első évtizedeiben a népes Rurik di
nasztia négy nagy klánja küzdött a hatalo
mért: a csernyigovi Olgovicsok, a volhíniai 
Izjaszlavicsok, a szmolenszki Rosztyiszla-
vicsok és a szuzdali Jurjevicsek. Harcuk szín
tere a kelet-európai síkság erdőségekben és 
folyókban gazdag északi fele volt, amely a 13 
orosz fejedelemségnek otthont adott. Történe
tüket Hrusztaljov tömören foglalja össze. A 
második fejezet az orosz belviszályokat tár
gyalta. A bonyolult versengésből a legrészle
tesebben ismertetett délnyugati régiót érde
mes kiemelnünk. A halicsi fejedelmek érde
keltebbek voltak a keleti és a nyugati szom
szédaikkal való szövetségben, mint az északi 

DENISZ GRIGORJEVICS HRUSZTALJOV 

RUSZ: OT NASESZTVUA DO „IGA" 30-40 GG XIII VEKA 

(Evrazija, Szankt-Peterburg, 2004. 312 o.) 
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kapcsolatokban. Ennek hátterében az a keres
kedelmi útvonal állt, amely Csernyigovot, Ki
jevet, Halicsot, a Magyar Királyságot és Len
gyelországot kötötte össze. Halics fejlődése az 
ezen útvonalon zajló kereskedelmen alapult. 

A második, a kötet gerincét alkotó rész 
címe „Az invázió". A Szerző röviden összefog
lalja azon katonai eseményeket, amelyek 
Dzsingisz halála és Batu támadása között tör
téntek. Külön térképen találjuk meg a Volga-
Jajik térségben 1228-1235 között végrehajtott 
tatár hadműveletek vázlatát. Hrusztaljov az 
1236-1242 közötti invázió hadjáratait azonos 
rendszerben dolgozza fel: ismerteti a vezérka
rokat, a létszámviszonyokat, a haditerveket, a 
támadókét és a védekezőkét egyaránt, magu
kat a harci eseményeket, végül pedig összegzi 
az eredményeket. Az eseménytörténet ismer
tetése korrekt és pontos, azonban az értelme
zésben bizonytalanságokat látok. Nagyon jel
lemző a kozelszki példa. A várost Rasid-ad-
Din iráni történetíró szerint Batu két hónapig 
ostromolta, de nem tudta bevenni. Végül meg
érkezett Kadan és Büri, akik három nap alatt 
elfoglalták Kozelszkot. Hrusztaljov arra kö
vetkeztet, hogy Batunak így sikerült megőriz
nie a tekintélyét. Az Aranyhorda későbbi 
uralkodóját ezen ostrom emléke az élete végé
ig elkísérte és befolyásolta orosz politikáját. E 
szemléletet egészíti ki a Szerző azon vélemé
nye, hogy a Rusz északkeleti térségeibe betö
rő tatár csapatok „kolosszális," több mint öt
ven százalékos veszteséget szenvedtek. 

Értelmezési javaslatom a fentiekkel szem
ben a következő: Rasid-ad-Din leírása nem 
Batu hadvezéri tehetségét kérdőjelezi meg, és 
nem szól Kadan vagy Büri nagyobb talen
tumáról sem, hanem e forráshely hátterében 
valójában a négy Dzsingiszida nemzetség vi
szálya érhető tetten. Batu hadvezéri képessé
geit aszerint kell megítélnünk, hogy legyőzte 
Kelet-Európa népeit. Kozelszk védői két
ségkívül hősies kitartásának helye van az 
orosz nemzeti emlékezetben, még akkor is, ha 
harcuk nem volt, több, mint lokális esemény, 
ami nem befolyásolta a Rusz további sorsát. 
A nagy fejedelmi központok, Rjazany, Vla
gyimir, Csernyigov, Kijev eleste, az elvesztett 
mezei ütközetek és legfőképpen a politikai 
szétdaraboltság mellett Kozelszk védelme 
nem volt sorsdöntő tényező. 

A tatár csapatok a Szerző által használt 
„kolosszális" jelzővel illetett veszteségei is 
erősen megkérdőjelezhetők. A nyílt csaták, az 

ostromok sora, köztük Torzsok kéthetes vagy 
Kozelszk kéthónapos vívása nyilván komoly 
veszteségeket okozott. Ezt azonban össze kell 
vetnünk a tatár seregszervezési gyakorlattal. 
A Dzsingiszida hadsereg a tulajdonképpeni 
mongol csapatokból, a közép-ázsiai szövetsé
gesekből, a frissen besorozott kelet-európai 
vazallus egységekből és a „civil" összetételű, 
de harci feladatokra összeszedett hasarból állt. 
A tatár parancsnokok nem hajtották az orosz 
városok falai ellen saját mongol harcosaikat, 
amíg másod-, harmad-, vagy sokadrangú egyéb 
alakulattal rendelkeztek. Az amúgy kétségte
lenül komoly veszteségekből azon következ
tetést mindenképpen le kell vonnunk (gya
korlatilag ez jelentette az Aranyhorda létre
jöttének alapját) hogy a Dzsocsidák képesek 
voltak megszervezni Kelet-Európa nomád né
peit, akikkel ismételten feltöltötték seregeiket. 

Az északkeleti régió elleni támadás után a 
tatárok elhagyták a Rusz területét. Mintegy 
féléves pihenőt követően Batu 1238 nyarán 
vagy őszén megosztottan tevékenykedő se
regcsoportokat indított a Kubán-vidékre a cser
keszek ellen, illetve a Dnyeper és a Donyec 
közötti térségbe, a kunok ellen. 

A Szerző megállapítja, hogy a nomádok 
jelentős része csatlakozott a tatárokhoz, a ki
vételt a mi Kötönyünk és a népe jelentette. 
Csernyigov 1239-es elfoglalását Kijev 1240-
es eleste követte. Kijev ostroma, ha hinni le
het az orosz krónikáknak, mintegy 11 hétig 
tartott. Hrusztaljov szerint ez az ostrom és e 
város elfoglalása volt a csúcspontja Batu Rusz 
elleni hadjáratának. 

A következő eseménysor a közép-európai 
hadjárat, a mi tatárjárásunk volt. A tatár hadi
terv a Magyar Királyság bekerítését célozta. 
A Szerző az északi (lengyel), a déli (erdélyi) 
szárny és a fősereg (Orosz kapu) feladatairól 
egymástól elkülönítetten beszél, nem felejti ki 
egyik tárgyalását sem, csak éppen a lényeg 
sikkad el: a Kárpát-medencét három irányból 
átkaroló hadmozdulat. 

Számunkra ennél is szembeötlőbb a Szer
ző fogalomhasználata, amely szerint az északi 
szárny csapatai Lengyelországból (Polsa), 
Csehország (Csehija) érintésével Morvaor
szágon (Moravija) keresztül megérkeztek 
Szlovákiába (!) (Szlovákija [!]). Hrusztaljov 
Magyarország esetében megnevezi - többek 
között - Béla királyt, Dénes nádort, Kálmán 
herceget és Ugrin érseket. Hasonlóképpen tör
tént ez a csehek és a lengyelek esetében is, el-
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lenben a „Szlovákia" terminus önmagában áll, 
mely ellentmondás fölött a Szerző könnyedén 
átsiklik. Magyar vármegyéket - Zemplén, Tor
na, Gömör - szlovák zsupánságoknak (szlo-
vackie zsupi) nevezni finoman fogalmazva is 
tárgyi tévedés. Továbbá megtudjuk azt is, 
hogy Orda és Baj dar csapatai nem tudták el
foglalni sem Bratislavát (!), sem Komarnót (!). 
A pontos és az adott kor viszonyainak megfe
lelő terminológia megkerülhetetlen! Egyebek 
mellett ennek közvetlen hátterében az áll, 
hogy Léderer Emma 1953-ban oroszul megje
lent tanulmányán kívül teljesen hiányzik a 
magyar szakirodalom. Ami történt - idehaza 
tudjuk, hogy ez egyáltalán nem kivételes 
esemény - az a Kárpát-medence XX. századi 
politikai változásainak kivetítése a középkor
ra, azaz a középkor napjainkhoz idomítása. 

A Szerző az utolsó részben a tatár invázió 
következményeit elemzi. A súlypont ismét a 
Rusz délnyugati régióira esik. Danyiil Roma-
novics és Mihail Vszevolodovics a tatár csa
patok elvonulása után már 1240-ben hazatért 
és ott folytatta ahol abbahagyta, tovább har
coltak Halics-Volhínia birtoklásáért. Külön 
hangsúlyt kap az 1245-ös, Jaroszlav alatt ví
vott csata, amelyben a Romanovicsok győ
zelmet arattak a magyar és lengyel sereggel 
visszatérő Rosztyiszlav fölött. E győzelem 
szilárdította meg Danyiil és fivére Vaszilko 
helyzetét. A reális következtetések levonására 
mindig kész IV. Béla e vereség hatására vál
toztatta meg halicsi politikáját, és szövetségi 
viszonyra cserélte a szembenállást. Az 1240-es 
évek nyugalmát a Halics-Volhíniai Fejede-

Az olvasó fantasztikus, ám angolszász te
rületen kívül kevéssé ismert hadtörténeti so
rozat legújabb kötetét veheti kézbe. A közel 
harminckötetes sorozatban eddig már olvas
hattunk az ókori makedón, görög és római 
hadtörténelemről, a késő-középkori és kora
újkori európai hadviselésről, a világháborúk-

lemség számára még az biztosította, hogy Ba-
tu figyelmét elvonta a térségtől a Dzsingiszida 
utódlási küzdelem. 

A Rusz északi térsége egészen más választ 
adott az Aranyhorda megszervezésére: a své
dek és a Német Lovagrend támadásaival szem
ben elfogadta a tatár fennhatóságot. A válasz
tás azonban itt sem volt egyértelmű, hiszen 
amíg Alekszandr Nyevszkij következetesen 
Szaraj mellé állt, addig fivére, Andrej Jarosz-
lavics, Danyiillal összefogva, a tatárok elleni 
fegyveres harcot választotta. 

A Szerző az összefoglalásban ismerteti azt 
a hagyományos nézetet, amely szerint az 
1237-1240-es invázió megsemmisítő csapást 
mért a Ruszra, politikai, gazdasági, szociális 
és népesedési szempontokból egyaránt. Hrusz-
taljov azonban úgy véli, a helyzet korántsem 
volt ilyen végzetes és a „mongol-tatár iga" se
matikus képét árnyalni kell. Valószínűleg erre 
a szemléletváltásra utal, hogy a címben idéző
jelbe tette az iga kifejezést. 

Összességében Hrusztaljov munkája a le
xikális adatokat, a tárgyi tudást, a kötet igé
nyes megszerkesztését tekintve értékes és 
hasznosan forgatható mű, az értelmezés szem
pontjából azonban a súlypontok talán nem a 
legfontosabb helyekre esnek. A szemléletbeli 
különbözőségeket megengedve és elfogadva 
is hangsúlyoznunk kell azonban az adott kor
szakra vonatkozó pontos és valóságos termi
nológia használatának fontosságát a települé
sek és az egykor létezett politikai keretek 
megnevezésekor. 

Pintér János Zsolt 

ról vagy éppen a Közel-keleti konfliktusról és 
a vietnami háborúról. 

A sorozatszerkesztő, az ismert hadtörté
nész Jeremy Black filozófiája az, hogy egy-
egy vaskos kötetbe próbálja összeválogatni az 
adott témakörre vonatkozó legfrissebb és leg
jelentősebb tanulmányokat, a kérdéskörnek 

JOHN FRANCE (ED.) 

MEDIEVAL WARFARE 1000-1300 

The International Library of Essays on Military History 
Sorozatszerkesztő: Jeremy Black 

(Ashgate, Aldershot, 2006, 644 o.) 
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mintegy kézikönyvet kínálva az érdeklődők
nek, egyetemistáknak, vagy éppen kutatóknak 
és egyetemi tanároknak. 

A tanulmányok tudatosan a legszélesebb 
válogatást nyújtják a haditechnikai jellemzők
től a katonák morálján át a taktika és stratégia 
kérdésekig, mindvégig szem előtt tartva, hogy 
a hadseregek nem a társadalmi és kulturális 
környezettől elválasztva tevékenykednek, s, 
hogy a hadtörténelem nem azonos a csaták 
történetével, amennyiben a hadtörténelmet va
lóban a történelem egészének, a totális törté
nelem egy aspektusaként értékeljük. 

A kötet tudós szerkesztője, John France 
bevezetőjében (xi-xxiv. o.) röviden számba 
veszi a kötet újdonságait, megemlítve, hogy 
szükséges a nehézfegyverzetü lovagi harcmo
dor középkori domináns mítoszának az újraér
tékelése, a lovasok és gyalogosok, a katonai 
kíséret és professzionális zsoldosok, a logisz
tikai szempontok szerepének mélyebb vizsgá
lata. Összességében a tanulmányok abba az 
irányba befolyásolják az olvasót, hogy a kö
zépkori hadviselés sokkal bonyolultabb, job
ban szervezett jelenség volt, amint azt a XIX. 
század lekicsinylő hadtörténetírását vissz
hangzó mai közvélekedés feltételezi. 

A tanulmányok egy része a bevezető gon
dolatoknak megfelelően arra keresi a választ, 
hogy beszélhetünk-e, s ha igen, milyen mér
tékben katonai-hadtudományi gondolkodásról 
és gyakorlatról a középkorban. John Beeler 
(1963) „A középkori angol hadvezetés újraér
tékelése" (289-298. o.) kapcsán a hadjáratok 
vezetői részéről felfedezhető katonai kompe
tenciát elsősorban a XII. század első felének 
eseményei alapján bizonyítja, különösen Ist
ván király és Geoffrey of Essex 1143-as ösz-
szecsapására figyelve. John Gillingham (1984) 
„I. Richárd és a középkori háború művészete" 
(299-312. o.) c. fejezetéből kiderül, hogy 
Oroszlánszívű Richárd 1173 és keresztes had
járata között minden évben hadat vezetett, 
ami önmagában jó esélyt biztosított számára a 
katonai tapasztalok gyűjtésére. Hadvezérként 
semmi esetre sem a romantikus regények for
rófejű katonája lép elénk, hanem a Szaladin 
elleni hadjáratait kínos alapossággal szervező, 
az utánpótlási vonalakra odafigyelő hadvezér. 
Sosem rántotta seregét katasztrófába, az élőerő 
lehetőség szerinti kímélésre törekedett. France 
későbbi tanulmányában a lovasság és gyalog
ság, a számszeríjászok és a flotta együttes, fe
gyelmezett alkalmazásért Richárd hadvezetését 

az arszufi és akkói csata idején a „briliáns" jel
zővel illeti. 

A tanulmányok következő, nem elhanya
golható része a klasszikus keresztes háborúk 
korával és témájával foglalkozik, egyúttal már 
a témaválasztással is reflektálva a középkori 
hadügy fejletlen voltát hangoztató nézetekre. 
Végeredményében magától értetődő, hogy 
azok a társadalmak, amelyek ellenséges kör
nyezetben két évszázadon át életben tudták 
tartani a keresztes államokat, nem kis gyakor
lati ismerettel és tapasztalattal rendelkeztek a 
Földközi-tengeri stratégia és nagy távolságok 
esetén is hatékony utánpótlás-biztosítás terü
letén. Ezek között is rendkívül érdekes H. E. 
J. Cowdrey (1977) „Az 1087-es Mahdia elleni 
hadjárat" (493-522. o.) c. írása. A későbbi ke
resztes háborúk tükrében szinte elfelejtődött, 
hogy a pisaiak és genovaiak még 1087-ben 
sikerrel rabolták ki egy észak-afrikai várost, 
Mahdiát. Kétségbevonhatatlan, hogy a hadjá
ratnak közvetlen hatása volt az első keresztes 
hadjáratra, jószerével a főpróbájának volt te
kinthető. A közel egykorú, latin nyelvű Car
men szövegkiadása is olvasható a függelékben. 

Hasonlóképpen meglepőnek tűnhet, ami 
Jean Richard (1952) „A keleti iszlám orszá
gokban szolgáló frank zsoldosokra utaló be
számoló a hattini csatáról" (53-62. o.) c. cik
kéből kiderül. Egy, a függelékben leközölt vati
káni kézirat részlete alapján igazolja állítását, 
s általánosítva is levonja a következtetést, 
hogy a nyugati lovagok más ajánlat hiányában 
szolgáltak mohamedán uraknak is, igaz nem a 
nyugatiak elleni harcban. Különösen így volt 
ez, amikor a mongolok Kelet felé támadtak az 
1230-as években. Köztudomású, hogy a ma-
melukok Kutuz és Bajdar vezetésével 1260 
szeptemberében legyőzték a Ketbuka vezette 
mongolokat Észak-Palesztinában, amint azt 
Reuven Amitai-Preiss (1992) „Az Aj n Dzsá-
lút-i csata átértékelése" (363-394. o.) kapcsán 
újabb szempontokkal is megvilágítja. Értékes 
megállapításokat tesz a vezérek katonai ké
pességeire, a szembeálló erők harcmodorára 
és létszámviszonyaira. Thomas Asbridge (1997) 
„A Vérmezei csata jelentősége és okai" (395-
410. o.) szólva hangsúlyozza, hogy a latinok 
1119-es veresége, bár csupán az Antiochia és 
Aleppo közötti konfliktusról volt szó, nagy
ban befolyásolta a keresztes háborúk történe
tét. Az 1104-es harrani vereséget követően itt 
foszlott szét végleg a latin lovagok legyőzhe-
tetlenségének mítosza, amit tovább sú-
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lyosbított az antiochiai kormányzó herceg ha
lála, valamint a lovagok nagy vérvesztesége. 
Hasonlóképpen az egyes katonai események 
modern hadtörténeti elemzését nyújtja A. J. 
Forey (1984) a „Damaszkusz ostromának ku
darca 1148-ban" (410-421. o.) c. fejezetében. 
Cáfolja, hogy III. Konrád és VII. Lajos együtt 
küzdő seregeit egy feltételezett, a szíriai fran
kok részéről elkövetett árulás hiúsította volna 
meg. 

Alan V. Murray (1992) „Bouillon Gott
fried serege, 1096-1099" (423^52. o.) c. ta
nulmánya a prozopográfía oldaláról nyújt újat 
az első keresztes háború ismeretéhez, amikor 
a sereg összetételét, a részvevők rokonsági vi
szonyait és birtokaikat azonosítja. Nyugodtan 
megállapíthatjuk, hogy Steven Runciman klasz-
szikus kézikönyvét számtalan ponton, s oly
kor lényeges vonatkozásokban, sikerült pon
tosítania és kijavítania, amint arra már egy 
rövid írásunkban tettünk is utalást.1 A keresz
tes háborúk különleges társadalomalakító ha
tását elemzi Elena Lourie (1966) „Háborúra 
szervezett társadalom: a középkori Spanyol
ország" (339-362. o.) c. nagy ívű, informatív 
tanulmánya. 

John France (2000) „A keresztes hadvise
lés alkalmazkodás a keleti viszonyokhoz a 
XII században" (453^1-70. o.) című írásában 
hangsúlyozza, hogy Nyugaton a XI-XII. szá
zadban a nehézlovasok mellett jelen volt a 
forrásokban egyébként ritkán emlegetett gya
logság, magas áruk miatt alig használták a 
számszeríjakat, a könnyűlovasság pedig szinte 
teljesen hiányzott. Ezzel szemben a Közel-
Keleten a könnyű lovasság meghatározó je
lentőségre jutott, a lovagrendek pedig egyfaj
ta, Európában sohasem látott állandó katona
ságot és utánpótlási bázist, és katonai fe
gyelmet biztosítottak a terület védelméhez. 
Hasonlóképpen újításnak számítottak a lovas
ság egy tömegben indított rohamai, amit nyu
gaton alig használtak, nem volt erre példa sem 
Hastings-nél, sem Bouvines-nél. Mindezt el
képesztő létszámbeli hátrányban tették a fran
kok, hiszen jó ha 240 000 nyugati eredetű la
kossal számolhatunk. A döntő fontosságú 
hattini csatában a nyugatiak húszezer fős se
reget tudtak kiállítani, amiben talán 1300 lo
vag és 12-15 000 fős könnyűlovasság és gya-

Veszprémy László: Magyarország és az első 
keresztes hadjárat. Aacheni Albert tanúsága. Had
történelmi Közlemények, 2005. 3. sz., 501-516. o. 

logság vett részt. Az utóbbiakat a keleti keresz
tény népesség állította ki nagy számban, míg 
a két lovagrend úgy hatszáz lovag kiállítására 
volt képes. Agresszivitásuktól, a csatáknak a 
nyugati szokásoktól életérő, gyakori vállalásá
tól függött túlélésük, amit két évszázadon si
kerrel biztosítottak. 

A középkori hadtörténetírás egyik legiz
galmasabb területe a logisztikai kérdések vizs
gálata, amikor az olvasó szembesül a lovasse
regek szinte megoldhatatlan ellátási, szállítási 
problémáival, amit a kortársak valamiképpen 
mégis csak meg tudtak oldani. Az egyes té
makörök klasszikus, sokat idézett tanulmá
nyai közé tartozik R. H. C. Davis (1987) „A 
normannok hadilovairól" (85-100. o.), John 
F. Pryor (1982) „Lovak szállítása hajókon a 
keresztes háborúk idején, a VIII. századtól 
1285-ig" (523-568. o.), Donald R. Hill (1973) 
„A vetőgépekről" (271-288. o.), John W. Nes-
bitt (1963) „A keresztes seregek európai me
netsebessége" (569-584. o.) c. írása. Újabb 
szempontokat vet fel Malcolm Barber (1992) 
„A keresztes államok utánpótlása: a templo
mosok szerepe" (585-598. o.), Denys Pringle 
(1989) „A keresztes várak első generációja" 
(471-486. o.), valamint Yvonne Friedmann 
(2001) már a gender tanulmányok világába 
vezető „Fogság és váltságdíj, ahogy a nőkkel 
történt" (613-632. o.) című írása. 

A fegyvertörténeti kézikönyvéről is ismert 
David Nicolle (2002) „Sérülések és katonai 
sebészet és a keresztes hadviselés realitása" 
(599-612. o.) címmel értekezik. Megállapítja, 
hogy az arabok az iszlám katonai szakiroda
lom mellett orvosi vonatkozásokban is felül
múlták a nyugatiakat. A források közül ki
emelkedik Uszama, aki öregkorában, úgy 
kilencven évesen, 1184 körül megírta az Em
lékiratok (Kitab al Itibar) címet viselő vissza
emlékezéseit. Érdemes idézni az egyik leg-
frappánsabb részletet Uszama munkájából: 
nagybátyja saját szír keresztény orvosát küld
te egy libanoni keresztény erősségbe. E Tha-
bit nevű orvos némi megrökönyödéssel me
sélte azután el, milyen kegyetlenül bántak egy 
lábán tályoggal küszködő beteggel a nyugati 
felcserek: „így szólt (az orvos) a katonához: 
»Mit szeretnél jobban, egy lábbal élni, vagy 
meghalni kettővel?« Mire az így válaszolt: 
»Élni eggyel.« Erre az orvos így szólt: »Hoz
zatok ide egy erős lovagot és egy éles bár
dot.« Egy lovag odalépett a bárddal, s megállt 
mellette. Ekkor az orvos a beteg lábát egy fa-
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tönkre tette, és kérte a lovagot, hogy vágja le 
a lábat bárdjával, üsse le egy csapással. Esze
rint le is csapta egy csapással, aminek tanúja 
voltam, de a láb nem vált el a törzstől. Ekkor 
még egyszer lesújtott, mire a lábból kispriccelt 
a csontvelő, s a beteg a helyszínen meghalt... 
Ezek után megkérdeztem, hogy a szolgálata
imra a továbbiakban is szükség van-e, s ami
kor tagadó választ kaptam, úgy tértem haza, 
hogy valami olyat tanultam az orvoslásból, 
amit korábban nem tudtam." 

A lovagi hadviselés európai történetét is jó 
néhány tanulmány világítja meg. Elkerülhetet
len, hogy egy angolszász munka ne szenteljen 
nagy figyelmet a hastings-i csatának. R. Allen 
Browen (1980) „A hastings-i csata" (145— 
170. o.) és Stephen Morillo (1990) „Hastings: 
egy kivételes ütközet" (313-322. o.) c. tanul
mányában mesterien elemzi a csatáról szóló 
írott forrásokat és a faliszőnyeg ábrázolásait. 
Szélesebb megközelítésben, de nem függetle
nül a faliszőnyeg képeitől ad áttekintést Ian 
Pierce (1987) „Fegyverek, fegyverzet és had
viselés a XI. században" (63-84 o.) c , már 
szintén klasszikusnak számító írása. A lovagi 
hadviselés, köztük a hadilovakkal folytatott 
harc technikai és társadalmi jellemzőt és kö
vetkezményeit veszi számba Matthew Bennett 
(1998) „A nehézlovasság katonai felsőbbren
dűségének mítosza" (170-184. o.) valamint 
Michael Prestwich (1995) „A lovag háborúba 
megy" (185-204. o.) c. írása. Páratlan forrás
adottságú területet mutat be a nagynevű had
történész, Claude Gaier (1965) „A liege-i fe
jedelemség és a loozi tartomány haderejének 
elemzése a XII-XV. század között" (101— 
144. o.) címmel, megállapítva, hogy a terület 

A kötet kétségkívül az eredeti nyelveken 
nem olvasó mai angolszász generáció számára 
kívánja közzétenni a magyar szempontból sem 
érdektelen várnai hadjáratra vonatkozó forrá
sokat, miközben a kutatók számára is fontos 
forrásokat helyez új megvilágításba. A fordí-

lakosságszámához képest rendkívül erős sere
get tudott kiállítani, köszönhetően a külföldi 
lovas zsoldosoknak, és a városi milíciáknak. 
A nyugati, elsősorban angliai hadszervezet 
különböző területeiről, köztük a zsoldosság 
hangsúlyos jelenlétéről olvashatunk J. O. Prest
wich (1954) „Háború és pénzügy az angol -
normann államban" (1-26. o.), Elisabeth van 
Houts (1998) „Az angol-flamand egyezség 
1101-ben" (27-32. o., a szerződés angol nyelvű 
fordítása kommentárokkal), Stephen D. B. 
Brown (1989) „Katonai szolgálat és pénzügyi 
javadalom a XI-XII. században" (33-52. o.), 
valamint Richard Benjamin (1988) „A negy
venéves háború: Toulouse és a Plantagenetek 
1156-1196" (323-328. o.) c. munkáiban. 

A kötet a várépítés néhány aspektusának 
felvillantásával sem marad adósunk. Bemard 
S. Bachrach (1983) „Az Anjouk várépítési stra
tégiája Fulk Nerra királyságában, 987-1040" 
(205-232. o.) c. munkájában a várak stratégiai 
szerepének korai felismerését mutatja be egy 
kitűnően megírt esettanulmányon keresztül. 
Végül Charles Coulson (1996) „Az angol vár
kutatás változásainak kulturális jellemzői" 
(233-270. o.) címen az utolsó száz év angol 
várkutatásnak nyújtja rövid összefoglalását. 

A tanulmányok hihetetlenül széles, olykor 
még ma is újszerűnek tűnő témaválasztása va
lóban a középkori hadtörténet kézikönyvévé, 
de legalábbis olvasókönyvévé avatja a kötetet, 
a jegyzetek pedig az újabb évtizedek hadtör
téneti szakirodalma bibliográfiai segédeszkö
zeként is szolgálhatnak. A reprint kötetet az 
angolszász könyvkiadásban elmaradhatatlan 
névmutató zárja. 

Veszprémy László 

tásban való közzététel már azért is hasznos, 
mert kevesen vannak, akik török, közép
felnémet, bizánci görög és latin nyelven egy
aránt eredetiben élveznék a forrásokat. Másfe
lől angolra e forrásokból, akár csak kivona
tosan is, sokkal kevesebbet fordítottak le, mint 

COLIN IMBER 

THE CRUSADE OF VARNA, 1443-45 

Crusade Texts in Translation 

(Ashgate, Aldershot, 2006. 226 o.) 
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magyarra. A válogatás azért is üdvözlendő, 
mert sem szöveggyűjtemény, sem monográfia 
nem jelent magyar szerzőtől a hadjáratról. 
Legutóbb, s ez elég régen volt, Bistra Cvet-
kova kötetének örülhettünk magyar fordítás
ban, ami azonban mindmáig nem pótolt egy 
modern magyar monográfiát. 

A bevezető tanulmány egyébként informa
tív, s a magyar szakirodalomban, Engel Pál, 
Szakái y Ferenc idegen nyelvű munkái révén, 
az átlagnál jobban tájékozott. A Szerkesztő na
gyon szerencsésen mindvégig nemzetközi 
perspektívából mutatja be az eseményeket. Az 
események alakulása valóban nem egy állam, 
vagy hadvezér szándékától vagy tehetségétől 
függött. A koalíciók sokkal inkább egy bonyo
lult, soktényezős, folyamatosan változó nem
zetközi kapcsolatrendszer, a változó erővi
szonyok függvényében születtek meg, vagy 
éppen gyengültek meg, s bomlottak fel. 

A várnai hadjárat előestéjén a katona
politikai játszma egyik fő színtere a Kárpátok 
előterében zajlott: a magyar-török rivalizálás 
a havasalföldi, szerbiai fejedelemségek feletti 
befolyásért folyt, váltakozó sikerrel, de egyre 
nyomasztóbb oszmán térnyerés közepette. 
Szerephez jutott persze még a Bizánci csá
szárság, amely úgy harcolt a törökök ellen, 
hogy egyúttal nem is akarta a helyzetet a vég
letekig feszíteni, Velence és Genova gyarma
tokért küzdő rivalizálása pedig amennyire kö
zelebb hozta Velencét az iszlámellenes koalí
ciókhoz, nem utolsósorban a korábban elvesz
tett Szalonikiért és Gallipoliért akarván bosz-
szút állni, úgy távolította el Genovát. 

A nyugati hatalmak az anatóliai Kara-
mánok jelentőségének is tudatában voltak, akik 
pedig a törökök hátában jelenthettek szövet
ségest. Colin Imber leírásából is egyértelműen 
kiderül, hogy Zsigmond magyar király milyen 
sokat tett és milyen szép eredményeket ért el 
uralkodása végéig az oszmán előrenyomulás 
megállításáért. 

A hadjárat közvetlen előtörténetéhez tar
tozik a ferrarai és firenzei egyházi unióról 
született egyesség, ami ugyan eleve illuzóri
kus volt, mégis, a kortársakat egy ideig újult 
lelkesedéssel tölthette el, s a hadjáratot szer
vező velencei pápának nem kis politikai mu
níciót biztosított későbbi terveihez. Először 
azonban, Zsigmond halála után, a törökök ra
gadták magukhoz a kezdeményezést, s 1440-
ben nemcsak Nándorfehérvárt fojtogatta hó
napokon át az oszmán ostromzár, hanem a 

szerbiai és havasalföldi keresztény befolyás 
elvesztésével is komolyan számolni kellett. 

A hadjárat szervezése 1442-tól vett na
gyobb lendületet, amire éppen Hunyadi törö
kök feletti első győzelmei voltak pozitív ha
tással, hiszen 1442 november 4-én a velencei 
Szent Márk téren ünnepi körmenetben élje
nezték meg azokat. 

1443 újév napján a pápa kibocsátotta a ke
resztes hadjáratra hívó bullát, s a következő 
másfél esztendő diplomáciai erőfeszítéseinek 
jelentékeny része a keresztény flotta kiállítá
sára koncentrálódott. 1444-re a burgundi flot
ta egy részét fel is szerelték Villefranche és 
Nizza kikötőiben, a Velencében készülő pápai 
és burgundi részflotta felállítását kényelmet
len pénzügyi viták akadályozták, végül azok 
csak 1444 nyarára készültek el. A hadjárat 
alapvető stratégiai feltételei igen kockázato
sak voltak, s meghiúsulásuk alapvetően ked
vezőtlenül befolyásolta a hadjárat kimenetel
ét. A korabeli viszonyok között a karamánok és 
a magyarok támadását azonos időpontra időzí
teni szinte lehetetlen volt, s a keresztény flottá
nak a szorosok hermetikus lezárására tett kísér
lete sem kecsegtetett sok jóval. 

A pápai, velencei, burgundi és raguzai flot
ta egyébként 1444 augusztus 17-re valóban 
elfoglalta helyét, azonban a hajók kis száma, 
és a partra felvonultatott, ütőképes oszmán tü
zérség megakadályozta őket feladatuk ellátá
sában, miközben a törökök a genovaiaktól 
tudtak szállító hajókat kölcsönözni, Murád 
szultán pedig, kisebb nehézségek árán, gyor
san átkelt a szorosokon, s felvonult a keresz
tesek ellen. Közben a Szerkesztő a „Hosszú 
hadjárat" eredményeire is kitér. Azt, szemben 
a hagyományos magyar szakirodalommal, s 
talán leginkább Pálosfalvi Tamás kritikus vé
leményéhez (Nikápolytól Mohácsig 1396-
1526. Budapest, 2005. 73-82. o.) közelítve, 
súlyos vereségként értékeli: a zlaticai szoros
nál szerinte a hadjárat megbukott, s a magya
rok visszavonulása jól megmutatta a valós 
erőviszonyokat. Szerinte csak a keresztes pro
paganda volt az, ami a vereséget győzelemnek 
tudta beállítani és azt elhitetni Európával, kü
lönösen az értékes török foglyok ejtésére hi
vatkozva. 

A kötet bevezető tanulmányának is fontos 
része a szegedi eskü és a váradi béke, a szerb 
despota és Hunyadi különalkujának jórészt 
magyar kutatók által rekonstruált története. 
Nyilvánvaló, hogy a magyar politika „két-
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vagy éppen többértelműsége" komoly zavart 
idézett elő a keresztény koalícióban, s a béke
szerződés híre a szorosokat őrző flottáig is el
jutott, sőt a törökök De Wavrinnak a flottánál 
a szerződés egy állítólagos példányát megmu
tatták. A csatát a hagyományos módon inter
pretálja, részletezve a király levágott fejére 
utaló említéseket (Gallipoliban, s további vá
rosokban mutogatták, más hagyomány szerint 
a mameluk szultánnak küldték meg). Tucatnyi 
magyar lovag és apród fogolyként került el a 
kairói mameluk, illetve a krími kani udvarba, 
ahol teljes fegyverzetükben parádézhattak. De 
Wavrin nyolc burgundi hajóval a Fekete
tengerre indult a vereség után, 1445 húsvét
ján, s felhajóztak a Dunán. A román fejede
lem katonáival együttműködve felgyújtották 
Tutrakant, Giurgiut, Ruszét és Kisnikápoly 
ostromához fogtak. Szeptember 15-én Hunya
di is megjelent, majd a hónap végén Orjaho-
vónál átkeltek a folyón, de komoly hadiese
ményekre nem került sor, s a burgundiak no
vember elejére visszaértek Konstantinápolyba. 

A fordításban közreadott szövegek a kö
vetkezők: Névtelen, egykorú török krónikás 
leírása Halil Inalcik és Mevlud Oguz 1989-es 
kiadása alapján; Jehan de Wavrin egykorú 
burgundi krónikája N. Jorga 1927-es kiadása 
alapján; Michel Beheim, „Türkenschlacht bei 
Warna" balladájának fordítása, amely egy tö
rök hadifogoly, Hans Maugest elbeszélését 
követi. Önálló részt alkotnak az ún. kisebb 
szövegek, amelyek sokszor csak rövid, kira
gadott szövegrészletekkel világítják meg az 
eseményeket, közreadva, részben Engel Pál 
közlése alapján, az 1444-es év esküvéseit és 

Az angliai University of Exeter professzo
ra (1996), a jól ismert hadtörténész vállalko
zott arra, hogy számba vegye a 2000 körüli 
világ hadtörténetírásának állapotát és tenden
ciáit. A kiadó választása szerencsésnek te
kinthető, hiszen Jeremy Black számtalan had
történeti kiadvány szerkesztője és szerzője 

nemzetközi szerződéseit: Részletek a firenzei 
zsinat aktáiból; Az oszmán ház évkönyveinek 
részletei, Uruc b. Adil el-Kazzaz F. Babinger 
1925-ös kiadása alapján; Nesri oszmán króni
kájának részletei, Franz Taeschner kiadása 
alapján, II. Murád történeti évkönyveinek 
részletei Osman Turan 1954-es kiadása alap
ján; Asikpasazade évkönyvei, C. N. Atsiz 
1949-es kiadása alapján; részlet a bizánci ki
sebb krónikákból, Peter Schreiner kiadása alap
ján; Cronaca Zancaruola, F. Babinger 1950-es 
közlése alapján; Al-Sakhawi krónikájának 
részletei; Nikápoly 1450 körüli oszmán adó
összeírása, szófiai kézirat nyomán; II. Murád 
győzelmi jelentése Érzi kiadása nyomán; 
Ciriaco d'Ancona levelei Edward W. Bodnár 
2003-as kiadása alapján; Dlugoss krónikája, 
annak 171 l-es kiadása alapján; szerb évköny
vek L. Stojanovic kiadása alapján; Yahya bin 
Mehmed el-Katib szövege Sinasi Tekin kiadá
sa alapján. A szövegek esetében persze a 
Szerkesztő használhatta volna Dlugoss kriti
kai kiadását, vagy hasznosíthatta volna a Krak
kóban 1995-ben „De Christianorum et Tur-
corum Ottomanorum rebus tempore pugnae ad 
Varnam commissae" címmel Danuta Quirini-
Poplawska szerkesztésében megjelent, rész
ben az események forrásaival, köztük a Mo-
ravcsik által kiadott görög költeménnyel is 
foglalkozó kötetét. 

A kötet hasznosságát alapjában nem befo
lyásolják ezek a hiányosságok, csak jelzik, 
hogy milyen nehezen szereznek tudomást az 
Európa különböző részein kiadott munkákról 
a kutatók. 

Veszprémy László 

(pl. European Warfare 1494-1660. [Pal-
grave, 2002.], America as a Military Power 
1775-1882. [Greenwood, 2002.], War in the 
Modern World 1815-2000. [Routledge, 
2003.], World War II. A Military History. 
[Routledge, 2003.]), noha eddig magyarul 
csak a térképészettel foglalkozó könyve jelent 

JEREMY BLACK 

RETHINKING MILITARY HISTORY 

(Routledge, London-New York, 2004. 257 o.) 
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meg.1 Nyugodtan állítható, hogy a Szerző 
egyetemes áttekintéssel rendelkezik, különö
sen kedves kutatási területei azonban az angol 
sajtó és a zulu háború, az angol-afgán kapcso
latok az 1880-as években, az angol távíróhá
lózat kiépítése a Perzsa öbölben, a XVI szá
zadi angliai hadtörténeti változások, a hétéves 
háború angol külpolitikája. Már bevezetőjé
ben hangsúlyozza, hogy a könyvkereskedelmi 
szempontok a hadtörténetírást legalább annyi
ra befolyásolják, mint a szakmai és oktatási 
elvárások. Ezek eredménye, hogy a kutatások 
mindmáig csataközpontúak, angolszász terüle
tekre orientáltak. Mindemellett megállapítja, 
hogy a kutatási témák Európa-centrikusak 
(kiegészülve az Egyesült Államokkal), a tech
nikai determinizmus, a haditechnika bűvöleté
ben állnak, a vezető katonai hatalmak és szö
vetségek szempontjából szemlélik a világ
történelmet, élesen és indokolatlanul elkü
lönülnek az elemzésekben a tengeri és szá
razföldi hadjáratok, az elemzők inkább az 
egyes államok közötti háborúkra koncentrál
nak, és háttérbe szorulnak az államokon belüli 
konfliktusok (kivéve az angol és amerikai 
polgárháborút), a politikai célkitűzések elha
nyagolása vagy éppen hiánya jellemzi őket a 
katonai szervezetek, doktrínák értékelésékor, 
és katonai események sikerességének megíté
lésében. Mindezek egyúttal azokat a szempon
tokat is megjelenítik, melyeket a szerző köny
vében felvet, s szerinte mint hagyományos és 
elavult megközelítéseket kétségbe igyekszik 
vonni, sőt árnyalni és megcáfolni törekszik. 
Előtanulmányként hivatkozik néhány kitűnő 
munkára,2 melyek egyaránt a diszciplína kiút
keresésére és megújulási igyekezetére utal
nak. A nemzeti keretek között kiadott összeg
zések közül csak néhány munkára utal, köztük 
- egész művében egyetlen magyarországiként 
- a néhány éve megjelent magyar hadtörténeti 
összefoglalóra.3 Művek említése nélkül emle
geti még Ungváry Krisztián nevét, mint aki 
visszaemlékezések és riportok felhasználásá
val újszerűen írta meg a budapesti ostromot, s 

1 Térképek világtörténete. Budapest, 2005. 
„Was ist Militärgeschichte?" Paderborn, 2000.; 

Jean Chagniot: Guerre et Société à l'époque Mo
derne. Paris, 2001. 

A Millennium of Hungarian Military History. 
Edited by Béla Király and László Veszprémy. 
Boulder, Col.: Social Science Monographs, 2002. 
(Atlantic Studies on Society in Change. No. 114) 

tágabb értelemben hiányként említi, hogy a 
magyar hadtörténelem eseményei is szinte tel
jesen kiszorulnak az angolszász összefoglalá
sok lapjairól. Kívánalomként említi meg, 
hogy legfőbb ideje lenne megírni az első vi
lágháborús magyar részvétel történetét, ami
kor a legtöbb munkában még a magyar kato
nai részvétel ténye sem kerül megemlítésre. 

A kötet egyik legnagyobb erénye, hogy 
meggyőző érvekkel támasztja alá az Európa
centrikus megközelítési mód korlátait és hát
rányait. Még sajnálatosabbnak tartja, hogy a 
valóságban ez egy, a Nyugat-Európa és USA 
történei mét-hadtörténelmét vezérfonalként kö
vető magatartást takar. Ez némileg ironikusan 
megfogalmazva úgy fest, hogy más országok 
és társadalmak csak azért lépnek a színre (és a 
történelem könyvek alapjaira), hogy a nyuga
tiak a technikai és társadalmi haladást megtes
tesítő országok legyőzhessék őket. A gyakor
latban ez úgy néz ki, hogy az „Oxford History 
of Modern War" c. kötetben (Oxford, 2000) a 
kínai polgárháború csak rövid említést kap, 
míg a „kínai hadtörténelem" címszó teljesen 
hiányzik. A nyugati hadtörténetírás egy sor 
olyan fogalommal dolgozik, ami csak nyugati 
gondolkodásmód szerint értelmezhető, egyéb
ként pedig csak a valóság eltorzítása. Ilyennek 
tekinti a „döntő (ütközet)" fogalmát, ami tel
jes mértékben a győzelemről alkotott nyugati 
felfogást tükrözi vissza. Erre modern példa
ként éppen a 2003-as öbölháborút említi, meg
kérdőjelezve, hogy a szembeálló hadsereg le
győzése automatikusan azonos-e a döntő ka
tonai győzelemmel. Általában előrebocsát-
ható, hogy a kortárs iraki katonai fejlemények 
a hadtörténészeket is erős önvizsgálatra kész
tették, hogy ti. valóban helyesen azonosítot
ták-e a katonai fejlődést a nyugati világ veze
tő országainak történelmével, s helyesen mutat
ták-e be a „non West" világot, mint olyat, 
amely csak arra vár, hogy átvegye a nyugati 
társadalmi és katonai vívmányokat. A lineáris 
fejlődésbe vetett hit kritikájaként említi, hogy 
lovas seregek még a tűzfegyverek elterjedés 
után is tudtak fényes győzelmeket elérni, ami
re a példa kedvéért a marokkóiak portugálok 
elleni 1578-as Alcazquivir-i győzelmét hozza 
fel. Sőt, hozzáteszi, egészen 1844-ig, más 
nyugati hatalom sem tevékenykedett nagyobb 
sikerrel Marokkóban. Jellemző módon még 
Liddel Hartnak a gépesített hadviselésről szó
ló elmélete is a középkori mongol lovasságról 
és annak mobilitásáról szóló kutatásaiból sar-

— 1107 — 



jadt ki. Hasonlóan eltúlzottnak érzi a nyugati 
államnak modellként való beállítását, mintha 
az a nyugati expanzió eredménye, s részben 
fő okaként lenne megjelölhető. 

Meggyőződése, hogy a nyugati hadtörté
netírás alapvetően nem vesz tudomást a fejlő
dési modellek sokféleségéről, részben tudat
lanságból, részben az antik görögök óta ha
tékony felsőbbrendűségi propaganda hatására. 
Erre egyébként korábban már a „nyugati had
viselési forradalmak" elméletéről szóló kriti
kájában is értekezett, amennyiben azok egy
oldalúan és kritikátlanul a nyugati fejlemé
nyek érvényességét vetítik ki az egész világra. 
Még ha a hadtörténetírásunk tudomást is vett 
az iszlámról, s erre az Oszmán hódítás eseté
ben erre kénytelen volt, érdeklődése akkor is 
a Balkánra és a nyugati Mediterráneumra kor
látozódott, s kevésbé az iszlámnak Irántól In
donéziáig terjedő hatására, nem is beszélve az 
iszlám és hinduizmus konfliktusáról. Az elté
rő megközelítésekre frappáns példaként idézte 
Szaddam Husszein 2003-ban említett hasonla
tát, amikor a nyugati fenyegetést - számunkra 
váratlan módon - a mongolok 1258-as bagda
di ostromához hasonlította. 

Világtörténeti perspektívában a nyugati 
hatalmak sikerei marginálisnak tekinthetők, 
pl. Ádent az angolok csak 1839-ben foglalták 
el, s feladták 1967-ben, Egyiptomot csak 
1882-ben, s utolsó katonai bázisukról 1954-
ben távoztak. Szudánra végső katonai csapást 

Immáron három éve, hogy a Rákóczi
szabadságharc háromszázadik évfordulójának 
apropóján mind idehaza, mind pedig a határa
inkon túl megemlékezésekre kerül sor. A tri-
centenárium hatása az elmúlt évek könyvter
mésében is megmutatkozik, számos kitűnő 

1898-ban mértek, de katonai jelenlétük csak 
1956-ig tartott. Az európai katonai fölény sem 
tűnik bizonyíthatónak Indiában az 1750-es 
évek, vagy Kínában XIX. század közepe előtt. 
Megkérdőjelezi azt az elterjedt felfogást is, 
hogy csak a nyugatiaknál követte a tűzfegyve
rek bevezetését egy hadikultúrában, hadvise
lésben végbemenő fordulat, ami a siker fő zá
logának tekinthető. Amellett, hogy magát a 
sikert is megkérdőjelezi, utal arra, hogy a ha
gyományos, nem európai hadviselés számos, 
tartós eredményt ért le. Csak mellesleg jegyzi 
meg, hogy az angol nyelvű népszerűsítő köny
vekben, piaci meggondolások miatt, csak az 
angol győzelmekről lehetett térképet elhe
lyezni, a vereségekről már annál kevésbé. 

Végeredményében J. Black könyvében a 
nyugati olvasót annak felismeréséhez szeretné 
elvezetni, hogy a nyugati történészek és had
történészek írásaikban sajátos elefántcsonttor
nyot építettek fel, ami látványos módon om
lott össze az a 2000-es évek elején, az iraki 
invázió során. Alapvető kérdéseket kell újra
értékelni és újrafogalmazni: Európa és a világ 
viszonyában, a európaitól különböző és eltérő 
fejlődések, fegyvereztek, „hadikultúra" meg
értésében. A felelősség is, de az elvégzendő 
munka is jórészt a hadtörténészekre vár, s mi
vel hagyományosan a magyar hadtörténetírás 
is a nyugati modelleket követte, mindez vonat
kozik ránk is. 

Veszprémy László 

kiadvány - korábbi nagysikerű művek új ki
adása (és átdolgozása) mellett különféle kon
ferencia-kiadványok, tanulmánykötetek - szí
nesítik a függetlenségi háborúról alkotott ké
pünket. Ugyanakkor nem csak az országos 
szinten megrendezett tudományos tanácsko-

ELEK GYÖRGY 

„... TSAK BUJDOSÁS VOLT ÉLETÜNK..." 

Karcag város és a Nagykunság a 17. században és a Rákóczi-szabadságharcban 

Alföldi könyvek 4. 
A Beklen Alapítvány, a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány és a 

Nimfea Természetvédelmi Egyesület ismeretterjesztő néprajzi sorozata 
Sorozatszerkesztő Örsi Zsolt 

(Beklen Alapítvány, Karcag, 2004. 232 o., négy táblázatmelléklettel) 
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zások egyberendezett anyagai, illetve a kor
szak kutatói által írt összefoglalások hoztak 
újat a történettudomány és a szélesebb olva
sóközönség számára. 

Időnként hajlamosak vagyunk eltekinteni 
a vidéken megjelent, zömmel helytörténeti jel
legű munkák felett, ami gyakran a terjesztési 
nehézségeknek tudható be. Éppen ezért külön 
öröm a számomra, hogy némileg megkésve 
ugyan, de egy ilyen kiadványt mutathatok be 
az érdeklődőknek. Elek György munkája -
amint a cím is jelzi - nem csupán a Nagykun
ság Rákóczi-kori történetét hivatott elénk tár
ni, de a nevezett időszakról írott fejezet alkot
ja a kötet leghosszabb, és talán legjobban 
kidolgozott részét. 

A Beklen Alapítvány kiadásában napvilá
got látott, és többek között a Kunszövetség 
valamint a Kazak-Magyar Baráti Társaság ál
tal támogatott színvonalas kötet négy fejezetre 
tagolódik. Az egyes fejezetek ugyan sajátos 
formában, más-más módszereket követve 
épülnek fel, ennek ellenére a szerzőnek sike
rült elérnie, hogy az olvasó teljes képet kap
hasson a Nagykunság történetének talán leg-
viszontagságosabb 100-120 esztendejéről. 

Az első fejezet („... tsak bujdosás volt éle
tünk...") elsősorban az egész Nagykunság 
gazdaságtörténeti összefoglalásának tekinthe
tő, melyben a szerző jó érzékkel használta fel 
a későbbi, XVIII. századi határjárások, kü
lönböző tanú vallatások során megkérdezett 
idős emberek visszaemlékezéseit. A követke
ző rész („Karcag város és a Nagykunság tör
ténete 1600-1699-ig") elsősorban Karcag vá
rosán keresztül vizsgálja a térség történetét, s 
leginkább az illetékes regionális levéltárak 
(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Haj
dú-Bihar Megyei Levéltár) felhasznált forrá
sai képezik a fejezet erősségét, amely Karcag 
1697. szeptember 12-i pusztulásával zárul. 

Mindezek egyenes folytatásának tekinthe
tő a harmadik fejezet („A Pentz-féle össze
írás") az 1699. évi kamarai összeírásról, me
lyet ugyan korábban már többen idéztek, ill. 
részleteiben közölték is, az egyetlen lakott 
nagykunsági település (Karcagújszállás) gaz
dáinak a névsorát, valamint a tulajdonukban 
levő gazdaságok tételes bemutatását Elek 
György végezte el először. 

Végezetül a negyedik, és egyben az utolsó 
fejezetet („Karcag a Rákóczi-szabadságharc
ban") szeretnénk az előzőeknél kissé részlete
sebben ismertetni, annál is inkább, mivel terje

delménél és tartalmánál fogva ez a száz oldalas 
rész képezi a kötet gerincét. 

A tanulmány nem sokkal korábban már 
napvilágot látott a Karcagi Kalendárium ha
sábjain, a kötetbe került szöveg viszont az 
újabb források felhasználásával kibővítve és 
jegyzetekkel ellátva jelent meg. Már a címből, 
és az első kiadásnak helyet adó kiadvány ne
véből is kiderül, hogy a szerző elsősorban 
Karcag korabeli történetének bemutatására tö
rekedett, de a tájegység általános történetének 
a leírásában további települések - Kunhegyes, 
Madaras, Túrkeve - történetéről is részletesen 
olvashatunk. Munkájának azért is örülnünk 
kell, mivel a Rákóczi-szabadságharc kutatói
ban egy elpusztult, kietlen térség képe él, s 
feltehetően ez okozta, hogy a helytörténeti 
munkákon kívül mindeddig nem történt kísér
let a térség Rákóczi-kori történetének össze
foglalására. 

Elek György helyesen ismeri fel a nagy
kunsági szegénylegény-mozgalomnak a sza
badságharc kitörésében játszott szerepét. A té
máról Esze Tamás történész írt több mun
kájában, ennek ellenére a nagykunsági ese
mények mai ismerete lényegesen alulmúlja a 
tiszaháti és a diószegi felkelés történetéről szü
letett összefoglalásokat. Mindenféleképpen a 
kötet érdemei között kell tehát megemlíte
nünk a vonatkozó fejezetet is. Karcagújszállás 
városa már a függetlenségi harc kitörését 
megelőző években az alföldi szegénylegények 
egyik fészke volt, ezért nem is lehetett vélet
len, hogy a Rákóczi elé vonuló szegénylegény 
kurucokból és szökött katonákból álló lovas
csapat két prominens vezetője, a nagykőrösi 
származási Pap Istók és a békési születésű Pi
kó Demeter is karcagi lakos volt az 1703-as 
események kezdetekor. A szerző külön érde
me, hogy sikerült elkülöníteni egymástól a 
Bakó István, majd Mónay Pál parancsnoksága 
alatt tevékenykedő „nagykun" lovas sereget a 
„Kunság"-i katonaságtól, mely utóbbi a Nagy
kunság által Rákóczi parancsára fegyverbe ál
lított lakosokból állt. Elek György ez utóbbit 
a korábban jelentős szerepet játszott „paraszt
vármegyével" azonosítja, mely a XVIII. szá
zad első negyedéig állt fenn a térségben. 

II. Rákóczi Ferenc tudatosan törekedett ar
ra, hogy a jászokhoz és a kiskunokhoz hason
lóan a Nagykunság lakosaiból is önálló kato
nai egységet állítson fel. Erre 1704-ben sor is 
került, amikor Bakó István személyében nagy
kunsági vicekapitányt nevezett ki (a főpa-
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rancsnok Vay Ádám jászkun főkapitány volt), 
akit később egy régi Thököly-korabeli kuruc, 
a debreceni Mónay Pál követett. A nagykun 
katonák pontos számának helyes megállapítá
sát azonban nehezíti, hogy önálló nagykun ka
tonai egység felállítására csak Bakó István 
megjelenése után került sor. Korábban a re
cenzens is többször utalt rá, hogy Bakó serege 
csak elenyésző részben állt valódi nagyku
nokból. 

A csapat zömét a környező vármegyék la
kossága tette ki, és sokan közülük már koráb
ban is kapcsolatban állhattak az alföldi sze
génylegény-mozgalommal. Ugyanakkor fontos 
kiemelnünk, hogy a feltehetően ónodi szár
mazású, és egykori végvári vitézből lett nagy
kun vicekapitány is tagja volt annak a lovas
csapatnak, amely Rákóczi elé ment a zavadkai 
táborba. Körösi Pap István korai halálát köve
tően annak több embere Bakó mellett marad
hatott, ami ugyancsak a szegénylegény-kato
naelemek viszonylag nagy számára utal. 

Itt említenénk meg, hogy Bakó, majd Mó
nay katonáira 1705-1708 között több panasz 
is volt különböző erőszakos cselekmények, 
elsősorban lólopások miatt. Erre a szerző is 
hoz egy példát a debreceni levéltár eddig is
meretlen forrásaiból. A fegyvert fogott nagy
kunok jelentős része ugyanakkor már közvet
lenül a függetlenségi harc kitörését követően 
beállhatott a térségben operáló mezei ezre
dekbe, itt elsősorban Károlyi Sándor lovasez
redére gondolunk, és a Karcagon élő Pikó 
Demeter is Károlyi ezredén belül szervezte 
meg saját századát, amely - Bakó lovassága 
mellett - a legtöbb nagykunsági katonát tö
mörítette. 

A mustrakönyvek adataiból Elek György 
összesen 64 nagykunsági - Karcagra, Kunhe
gyesre és Madarasra való - katonát sorol fel, 
gyakran hozva az illetők, esetleg közeli roko
naik korábbi és későbbi előfordulásáról fenn
maradt adatokat is. 

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 
1706-ban Károlyi ezredének 12. seregét alko
tó katonaság valójában az akkor éppen letar
tóztatásban levő Bakó István századával azo
nos, ami Rabéi Pap Istók főhadnagy parancs
noksága alá került. A szerző minden bizony
nyal a mustrakönyvek régi, és meglehetősen 
csapnivaló mikrofilmmásolatait használta, ezért 
kerülte el a figyelmét az a nehezen olvasható 
későbbi - feltehetően 1707 második felében 
kelt - bejegyzés, amely szerint „Ez az egész 

sereg Mónai Uram ezerében ment". Mónay 
Pál ugyanis éppen ekkor vette át a rácok elle
ni csatározásokban elesett Bakó helyét a 
nagykun lovasság élén. 

A mustrakönyvekben említett nagykunsá
gi katonák után következik még egy 178 ne
vet tartalmazó lista, amely az egyéb források
ban említett karcagi lakosokat veszi számba. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a korabeli császári 
rablisták adatai gyakran nem felelnek meg a 
valóságnak. A 186. oldalon említett Csete 
Mihályt egy datálatlan, de minden bizonnyal 
1704 őszén készült aradi rabjegyzék valóban 
az elhurcolt kunhegyesi lakosok között sorolja 
fel, egy 1705. évi rövidebb, de sokkal meg
bízhatóbb felsorolás szerint viszont sarkadi 
volt. Neve egyébként a sarkadi helyőrség 1706. 
január 4-i kimutatásában is megtalálható, és 
1735-ig - nemesemberként - az országos és 
vármegyei összeírásokban is sürün említik. 

Az 1704. évi rablista tartalmazza a karcagi
nak tartott Pora János kuruc hadnagy nevét is. 
Elek György elírásnak tartja a kuruc tiszt veze
téknevét, és szerinte egy Pasa János nevű 
1713-1739 között említett karcagi lakossal volt 
azonos (144., 195. o.). Valóban elírásról van 
szó, az aradi rabokról fennmaradt adatok ösz-
szevetése alapján azonban egyértelmű, hogy a 
név Pólya János főhadnagyot takarja, aki a ko
rabeli források - sőt a szerző által is hasznosí
tott mustrakönyvek bejegyzései - alapján a 
Csongrád megyei Szentesről származott, és 
Bakó István kompániájában szolgált. 

Mindezek persze nem róhatók fel az egyéb
ként gondos szerző hibájául, csupán a rendkí
vül szórványos és gyakran téves források egy
bevetésének és alapos forráskritikájának szük
ségességére hívjuk fel a figyelmet, s arra, 
hogy az azonos témában kutatók kollegiális 
együttműködésével még hézagos és bizonyta
lan adatok is új eredményekre vezethetnek. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a Kar
cagon alkotó történész elkerülte a vidéki ki
adványokra sajnos igen gyakran jellemző csap
dát, és a regionális levéltárak anyaga mellett 
igyekezett a Magyar Országos Levéltár forrá
sait is beépíteni munkájába. Természetesen 
nem várhatjuk el, hogy teljes részletességében 
ismerje az általa kutatott korszak, s ezen belül 
a Rákóczi-szabadságharc óriási terjedelmű, és 
zömmel máig kiadatlan forráshalmazát, a 
függetlenségi harc során keletkezett, és nagy 
szerencsénkre a Károlyi család nemzetségi le
véltárában mai napig jó állapotban megőrzött 
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tiszántúli hadimustrák (1706 és 1708) nagy
kunsági vonatkozásait azonban teljes egészé
ben felhasználta munkája során. Mivel pedig 
a katonáskodó nagykun kurucokról csak el
vétve maradt fenn önálló kimutatás, a megle
hetősen terjedelmes összeírások aprólékos át
tekintésével, a szerző első alkalommal készí
tett részletes elemzést a tiszántúli ezredek 
nagykunsági származású katonáiról. A kötet 

Már régóta érdeklődő rokonszenvvel fi
gyelem a Nógrád megyei levéltárosok, törté
nészek munkásságát, minthogy tanulmánya
ikban, könyveikben rendszeresen foglalkoz
nak a II. Rákóczi Ferenc vezette függetlenségi 
háború történetével. Szirácsik Éva most meg
jelent érdekes és figyelemreméltó munkája 
újabb bizonyítéka ennek. Nógrád megye je
lentős szerepet játszott a szabadságharcban, 
területén két országos vonatkozású és kihatá
sú esemény is lezajlott: a szécsényi ország
gyűlés 1705-ben, és a romhányi csata 1710 
januárjában. A megye nemességéből került ki 
a konföderáció vezető apparátusának két fon
tos személye is: Kajali Pál szenátor és fő
hadbíró, valamint veje, az országos tisztsége
ket betöltő Ráday Pál. Ez és több más szem
pont is indokolja, hogy e jelentős könyvet a 
szakemberek, helytörténészek, hadtörténészek 
és érdeklődő olvasók figyelmébe ajánljam. 

Az első: Nagy Iván személye. Mind R. 
Várkonyi Ágnes előszava, mind pedig Szirá
csik Éva precíz bevezető tanulmánya igyek
szik elégtételt szolgáltatni ennek a jelentős, de 
lényegében alig ismert történésznek, ismertet
ve életútját s feltárva azokat az okokat, ame
lyek miatt mellőzötté vált a Rákóczi-kuta
tásban. Személye ma az 1857-1865(-l 868) 

végén 143 tételből álló bibliográfia áll a téma 
iránt érdeklődők rendelkezésére. 

Végezetül megállapíthatjuk: Elek György 
kötete a Nagykunság tizenöt éves háborútól a 
szatmári békekötésig terjedő történetének ed
digi legalaposabb összefoglalása, és egy ké
sőbbi monográfia ígéretes alapja. 

Seres István 

között megjelent nagy genealógiai munkája 
(Magyarország családai czímerekkel és nem-
zékrendi [!] táblákkal, nyolc kötetbe rendezett 
reprint kiadása: 1988.) révén főként a család
történettel foglalkozó történészek között is
mert fogalom. Pedig Nagy Iván adottságai, 
képzettsége és nézetei alapján méltó pályatár
sa és munkatársa (riválisa?) lehetett volna 
Thaly Kálmánnak. Megjelent és kéziratban 
maradt munkái tanúsítják, hogy ezt a feladatot 
jól ellátta volna. Éppen ez a regesztakötet bi
zonyítja, hogy Nagy Iván készült is erre a 
munkára, gyűjtötte hozzá az anyagot. Szirá
csik Éva bevezető tanulmánya csak utal azok
ra a már megjelent munkákra (ezeket a 36-38. 
oldalon található bibliográfia tartalmazza), 
amelyek bemutatják Nagy Iván pályáját, de itt 
most részletesebben a „Rákóczy Levelek" lét
rejöttével és azokkal a viszontagságokkal fog
lalkozik, amelyeken a másolati gyűjtemény -
mondhatni az ország sorsát tükröztetve - ke
resztülment. 

Jelentősnek tartom második okból a köte
tet nemcsak azért, mert a regeszták mögött ál
ló iratanyag tömörítve, szinte tankönyvszerű
en mutatja be Nógrád megye Rákóczi-kori 
történetének mindennapjait, tevékenységének 
minden lényeges területét, a parasztság, a ne-

SZIRACSIK ÉVA 

„RÁKÓCZY LEVELEK" 

Nagy Iván Rákóczi-kori iratmásolatainak regesztái 
a Nógrád Megyei Levéltárból 

Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 46. 
Sorozatszerkesztő: Tyekvicska Árpád 

(Salgótarján, 2005. 383 o. + 12 o. képmelléklet) 

—1111— 



messég teljesítményét, hanem azért is, mert 
ezzel mintegy elénk tárja a nemesi vármegye 
működésének és funkciójának a modelljét, 
amely nyilván más megyék vonatkozásában is 
érvényes. Csak egy futó áttekintés a kivona
tolt iratok témájából: a legfontosabb (és leg
gyakrabban előforduló) katonaállítási és had
ellátási ügyek mellett a kivetett szolgáltatások 
teljesítése, a katonaszökevények összeszedé
se, a limitáció kidolgozása és ellenőrzése, a 
rézpénz értékének védelmére tett intézkedé
sek biztosítása, a dézsmaügyek, az ellenség 
elől elmenekültek beszállásolása és ellátása, 
jogi ügyek intézése - és így tovább. De az 
olyan, ma már talán inkább mosolyra késztető 
esetek, mint a szabados életű Huorcsányi Já-
nosné ügyének kivizsgálása, aki a francia had
nagytól kezdve egy törökig sokakat részesített 
kegyeiben. Vagy a féltékeny férj panasza, aki 
váratlanul hazaérkezve, feleségét a szomszéd
dal sétálni találván, szintén vizsgálatot kér. 
(388. sz. regeszta.) Az iratok sorát csak ritkán 
szakította meg egy-egy országos, vagy nem
zetközi ügy: a fejedelem tájékoztatása a béke
tárgyalásokról, meghívója országgyűlésre, ér
tesítése szenátusi ülésről. Diplomáciai, külpo
litikai ügyeknek nyoma sincs. 

Nagy Iván másolati gyűjteményének re-
gesztakötete megerősítette azt a régebbi sejté
semet, hogy a függetlenségi háború gazdasá
gi, társadalmi és katonai történetét bemutató 
és tárgyaló munkák eléggé „egyoldalú" képet 
nyújtanak. Ezek az egyébként kitűnő tanul
mányok elsősorban a látványos katonai ese
ményekkel, a hadjáratok lefolyásával, a csa
tákkal foglalkoznak. Szó esik sikeres akci
ókról, portyákról, hőstettekről és vitézi helyt
állásról, Rákóczi törekvéséről, hogy modern 
hadsereget (vagy legalább néhány egységet) 
hozzon létre. Összehasonlítják a kuruc hadse
regfejlesztés elvi, elméleti elképzeléseit a nyu
gati, modern hadseregekével, keresve termé
szetesen a megegyező vonásokat. A kép így 
óhatatlanul fényesebbre sikeredik a végrehaj
tás sokkal szerényebb eredményeinél. Ez a 
divergencia tulajdonképpen a konföderáció 
szervezetének egészére jellemző. Rákóczi 
központi hivatalai és intézményei (fejedelmi 
tanács, szenátus, hadbiztosság, Gazdasági Ta
nács) nem rendelkeznek önálló, az ügyek vég
rehajtására képes, a rendek befolyásától men
tes apparátussal. Rákóczi nem volt, nem is 
lehetett abszolút uralkodó, többek között nem 
volt ehhez elegendő pénzjövedelme és ezért 

nem építhetett ki ilyen apparátusokat sem. A 
rendeletek végrehajtása, megvalósítása min
denben a nemesi vármegyére hárult. Nézzünk 
példaként egy-két ilyen területet, melyeken a 
vármegye tevékenysége Nagy Iván iratgyűj
teménye alapján részletesen bemutatható. 

Háború lévén, természetes és szükségsze
rű, hogy az iratok legnagyobb része valami
lyen módon a hadsereggel foglalkozik (kato
naállítás, hadellátás, szökevények felkutatása, 
fegyverzet, ruházat, stb.) Nógrád megye la
kosságának katonai igénybevétele először 
1703 novemberében történt, amikor a császá
riak a bányavárosok térségében ellentámadást 
indítottak. A megyei gyalogság kapitánya Dés-
házi Tolvaj Ferenc lett, a csapatok a zólyomi 
győzelem után részt vettek Eger körülzárolá
sában, majd a Duna mellett egészen Bajáig a 
rácok elleni harcokban (1704 első hónapjai.) 
Tolvaj Ferenctől ebben az időben számos le
vél maradt fenn (a 22. sz. irattól kezdve), 
amelyekből kitűnik a katonaállítás minden 
anomáliája, valamint a szerény zólyomi zsák
mány körüli huzavona is. 1704-1705-ben a 
megyének 200 lovast és 500 gyalogost kellett 
(volna) kiállítania. A lovasok előállítása a ne
mességet terhelte (vagy személyesen szálltak 
táborba, vagy zsoldost küldtek), gyalogosokat 
az adóporták alapján a parasztságra rótták ki. 
Esterházy Antal 1705. februári leveléből (165. 
sz. regeszta) világosan kitűnik, miként is tör
tént ez a hadállítás. Eszerint a gyalogosokat 
az egyes helységeknek kellett küldeni, elvileg 
„jól felfegyverezve és a szükséges téli ruhá
val, illetve nyárra való színes páncélinggel el
látva". (Itt jegyezzük meg, hogy a szabadság
harc más forrásaiban is előforduló „páncél
ing" nem valami fémből készült sodronyinget 
jelentett, hanem színes - páncér - textilből 
készült ruhadarabot.) A katonaállító helység
nek tehát a személyen kívül gondoskodnia 
kellett a fegyverzetről, a katona fizetéséről, 
ruházatáról, ellátásáról, és a többi helységgel 
közösen minden „sereg" (század) részére 4 
szekérről, ökrökkel és béresekkel. Mivel a 
falvaknak nem volt módjuk bárkit is katoná
nak kényszeríteni, nyilván csak úgy tudtak 
vállalkozót találni az esetleg önként jelentke
zőkön kívül, ha meghatározott időre felfogad
tak valakit. Ezért olvashatunk „hetes" és „hó
napos" hajdúkról, akiket persze vállalt idejük 
leteltével fel kellett (volna) váltani. A konfö
deráció hadseregének vezetése tehát nem csak 
újoncokat kért a megyéktől, hogy kiképezze 
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és felfegyverezze őket, hanem azonnal harcba
vethető katonákat. Nem nehéz elképzelni, 
hogy milyen had volt az, amely a megyék ha
sonlóan „besorozott" embereiből összegyűlt: 
kiképzetlen, rosszul felfegyverzett és bizony
talanul ellátott, meghatározott időre szolgála
tot vállaló parasztok gyülekezete. Fegyverze
tük, mint Tolvaj Ferenc írta (61. sz. regeszta, 
1704. február 28.) még a falusi fegyverkészle
tekhez képest is gyatra volt, mert ahol puska, 
balta van a falukban, onnan is csak villás, ka
szás, botos embereket küldenek. De honnan is 
tudott volna a katonát állító falu, vagy akár a 
nemesi vármegye elfogadható fegyvert (pus
kát) nagy mennyiségben beszerezni, még ha 
pénze lett volna is? Még Rákóczinak is csak 
részében sikerült az udvari és néhány regulá
ris ezred részére külföldről fegyvert szereznie, 
így természetesen szó sem lehetett felfegy
verkezett, egyenruhába öltöztetett seregről, a 
központi hadbiztosság is legfeljebb néha aba-
posztót utalt ki a megyéknek, vagy a brigá
doknak, hogy abból egyenruhákat varrassa
nak. 1707-ben ugyan, amikor harmadik 
lovaskompánia (század) kiállítását kívánták 
meg a megyétől, Kajali Pál azzal vigasztalta 
őket, hogy a „három kompánia ugyanolyan 
terhet jelent, mint eddig a kettőé volt, hiszen 
most a fegyveresek mellett lovat, fegyvert, 
felszereléseket kérnek csupán, míg fizetésüket 
és ruhájukat az állam fogja biztosítani." (311. 
sz. irat). Ismerve a konföderáció ekkori pénz
ügyi helyzetét, mindez bizonyára csak ígéret 
maradt. Utoljára 1709-ben a sárospataki or
szággyűlés által megajánlott hajdúk kiállítása 
okozott gondot a megye lakosságának, az újon
cokat összegyűjtő hadnagy természetesen ru
házatot is követelt, és ha fegyvert nem biztosí
tottak, 7 forint fegyverpénz is beszedett minden 
újonc után. (363. sz. irat.) A vármegye túl
zottnak is tartotta a rá kivetett 876 főnyi haj
dúkontingenst, de panaszát Bercsényi elutasí
totta. Nógrád akkor már a császáriak hatókör
zetébe került, és a parasztság sem engedte tag
jait katonának. 

A katonaállításnak ez a módja elavult volt, 
drága volt, mert súlyosan megterhelte a pa
rasztságot, katonai szempontból mégis alig 
használható személyeket adott a hadseregnek. 
Ráadásul e módszer anomáliái miatt szinte 
törvényszerű volt a katonaszökevények nagy 
száma. A megye a fejedelemtől, Bercsényitől, 
a tábornokoktól és ezereskapitányoktól állan
dóan kapja a parancsokat a katonaszökevé

nyek összeszedésére és ezredeikhez küldésé
re. Sziszifuszi munka volt ez, a parasztka
tonák nem maradtak (maradhattak) hosszú 
ideig távol házuktól és gazdaságuktól, s ezért 
a megye nem is oldhatta meg a hadseregnek 
ezt a baját. Egy másik gond, amivel számos 
irat foglalkozik, a hadsereg gyakori visszaélé
se. A lakosság rettegett a beszállásolt, de kü
lönösen az átvonuló hadaktól a katonák ga
rázda természete miatt. 1704 októberében a 
megye magánál a fejedelemnél tesz panaszt 
Buday István 1000 főnyi átvonuló hajdúvárosi 
hada fosztogatásai miatt. A mezőről elhajtot
ták a lovakat, kamrákat, méheseket raboltak 
ki, a szegénységet veréssel kényszerítették ital 
és abrak szolgáltatására. A falvakban az átvo
nuló hadak miatt sem fiskális, sem földesúri 
korcsmát nem lehet tartani, mert fizetés nélkül 
isszák meg a bort. (138/b. sz. irat.) Rákóczi 
persze igyekezett (volna) megszüntetni ezeket 
a jelenségeket. A megye panaszára már 1704. 
október 24-én, a korban hihetetlenül rövid idő 
alatt válaszol: megbízta Buday István generá-
lis-főstrázsamestert, a kihágásokat elkövető 
egység parancsnokát az ügy kivizsgálásával és 
elégtétel adásával, a megye forduljon hozzá. 
(138/a. sz. regeszta.) 

Kérdéses persze, hogy a parancsnok részre
hajlás nélkül intézte (ha egyáltalán intézte) 
volna saját katonáinak ügyét. Nem sokban kü
lönbözött az ilyen excessusoktól az átvonuló és 
beszállásolt hadak ellátásának minduntalan 
visszatérő gondja, minthogy erre a falvak akkor 
is kötelezve voltak, ha a központilag előírt 
természetbeniek, gabona, abrak, vágómarha, 
szolgáltatását már teljesítették is. Ilyenkor a fi
zetség a többletszolgáltatásért sohasem pénz
ben, a helyszínen történt, hanem azzal az ígé
rettel, hogy mindezt beszámítják az adóba. (Ha 
a katonaság hajlandó volt elismervényt adni, s 
ha az egész ügy el nem veszett az elszámolási 
ügyintézés zavaros folyamatában.) 

Mindezek mellett a megyének kellett gon
doskodni az ellenség elől elmenekültekről, csa
ládjukkal és gyakran jelentős számú állatállo
mányukkal együtt, segíteni a bányászati tevé
kenységet a szomszédos bányavárosokban, 
kaszásokat küldeni a katonáságnak, vagy a fis
kális birtokokra - és így tovább. 

Érdekes viszont, hogy az a probléma, amit 
történetírásunk a kuruc hadsereg (és Rákóczi) 
egyik nagy gondjának ábrázol, a katonásko-
dók otthon maradt családjának szolgáltatások
ra kényszerítése miatt, ebben az iratanyagban 
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alig-alig kap hangot. Tulajdonképpen csak 
egyetlen ilyen eset fordul elő 1704-ből: Deák 
Ferenc ezredének katonái panaszkodnak, hogy 
a megye beszállásolással terheli otthon maradt 
családjukat. Valójában azonban a községen 
belüli ellentétről volt szó: mert a helységek 
„bírái és lakosai azzal fenyegetőznek, hogy 
házaikat elpusztítják, családjukat pedig elűzik, 
hogy hajdúvárosba („kuruc városba") száll
janak." (139/b. sz. regeszta.) 

Szirácsik Éva egy másik munkájában ezt a 
dokumentumot teljes egészében közölte. Úgy 
látszik, hogy ez sem egyszerűsíthető le a ne
mesi vármegye és a parasztság ellentétére, a 
probléma sokkal összetettebb, mint gondol
nánk. Rákóczi nem is tudta megoldani a hábo
rú egész folyama alatt, mert nem is lehetett 
megoldani. 

A recenzens itt halkan és óvatosan meg
jegyzi: ha meg is valósul a katonáskodók csa
ládjának „kuruc városba" költöztetése (amivel 
a sárospataki végzések is megoldani vélték a 
gondot), a konföderáció hadseregének harcér
tékén az sem változtatott volna semmit. Ezzel 
a módszerrel nem lehetett a katonaparasztság
ból modern, állandó hadsereget teremteni. 

Nagy Iván iratmásolataiban és így a re-
gesztákban is 1708 májusától 1709. január 
elejéig nagy hézag van. (Ennek okára a beve
zető ad magyarázatot.) Ezután a megye már a 
két hadsereg arcvonala közéé szorult. 1708 
októberében a császáriak kezébe kerültek a 
szomszédságban fekvő bányavárosok. A hát
ralevő iratok pontosan tükrözik a hatalomvál
tás lefolyását az 1709-1710. években. A csá
száriak részéről egyre gyakoribbak az utasí
tások, az átállásra való felszólítások. I. József 
már 1709. július 10-én felhívja a megyét a 
bányavárosok megsegítésére (401. sz. regesz
ta), majd Pálffy János küldözget az átállásról 
leveleket (416/a. és 416/b. regeszták). Köz
ben, úgy látszik, a megye lakosságának han
gulata is megváltozott, Esterházy Dániel leg
alábbis erről panaszkodik 1709. szeptember 
13-i levelében. Egy összecsapás után az „el
lenség egy része átállt a fejedelem oldalára, 
hűségesküt tett le, de a falvak lakosai elfogták 
őket, amikor Esterházyhoz mentek, s vissza
vitték őket az ellenséghez." (423. sz. regesz
ta.) 1709. október 30-án pedig Siegbert Heis
ter császári tábornagy Bossányi Ferencet ne
vezi ki a megye alispánjává. (445. sz. regesz
ta.) Csakhamar ezután Esterházy Pál nádor 
közli a megyével, hogy a megyének 1996 por

ciót kell szolgáltatnia a császári hadsereg ré
szére, egyben ígéri minden katonai kihágás 
kivizsgálását. (Bécs, 1709. december 1. 455. 
számú regeszta.) A kuruc megyei apparátus 
tagjai kiszorulnak Nógrád területéről, s úgy 
tűnik, a megyében egy évvel a szatmári béke
kötés előtt megtörténik a hatalmi váltás. Vég
rehajtva az ilyenkor elengedhetetlen személy
cseréket, Nógrád tulajdonképpen zökkenő nél
kül illeszkedett be az új hatalmi struktúrába. 

Végezetül néhány, a lényeget tulajdon
képpen nem érintő hibát szeretnék megemlí
teni. A 314. sz. regesztában olvasható „in 
Castro Sintaviensis" helynév nem Zenta, ha
nem Sente (később Sempte, Nyitra megyében, 
ma Šintava Szlovákiában.) A helynévmutató
ban javítandó. Ugyancsak a mutatóban a Ko
márom megyei Guta mai szlovák neve helye
sen: Kolárovo. 

Hasonlóképpen tévedésből, vagy szöveg
szerkesztési hibából szerepel a 361. sz. regesz
tában Tolvaj Gábor, mint aki császári hadakat 
vezetett a Dunántúlon (a mutatóban „tiszt"). 
Köpösdi Tolvaj Gábor nádori ítélőmesterről 
van szó (soha nem volt katona), aki 1704-
1708 között a felkelők őrizetében volt, és a 
sárospataki országgyűlés előtt (1708 novem
ber) Rákóczi Bécsbe küldte az udvarhoz 
fegyverszüneti és tárgyalási ajánlattal, amit 
azonban ott elutasítottak, Tolvaj Gábor pedig 
rögtön visszatért Rákóczihoz, a Dunántúlon 
ekkor nem is járt. Küldetésének egyik mellé
kes szála volt, hogy a Dunántúlon Esterházy 
Antal lépett kapcsolatba a császáriakkal, a 
fegyverszüneti tárgyalások azonban ott is 
eredménytelenül végződtek. 

A 203., 204. (1705) és 358/a. sz. (1709) 
iratokban szereplő Prileszky Pál egy személy 
volt, hogy 1709-ben császárpártiak kérik bir
tokának adományozását (tehát nem „volt bir
tokos"), az a közelgő hatalomváltással ma
gyarázható. 

I. József 1705-1711 között nem csak ma
gyar király volt - egyébként jogilag már 1687-
től az volt, amikor gyerekként megkoronázták, 
- hanem elsősorban német-római császár. 
Ugyanez áll I. Lipót esetében is, s ezt a muta
tóban is jelezni kellett volna, hiszen a regesz-
tákban mindig pontosan közli a rangjukat. 

A mutatóból hiányzik a 179. sz. regesz
tában szereplő de Rassan gróf neve, aki Louis 
Fierville le Hérissy udvari gyalogos gránátos 
ezredének alezredese volt. Fierville is csak 
mint „tiszt" szerepel a mutatóban, később bri-
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gadéros, Rákóczi egyik őszinte francia mun
katársa volt. 

Stiláris szempontból kissé idegenszerűnek 
és erőltetettnek tartom a több helyen előfordu
ló „megjelentés" kifejezést, amelynek értelme 
pontosan kiderül a 162. és 164. sz. regesz-
tákból: híradás, értesítés, tájékoztatás. A kép
anyag összeválogatása megfelelő, illeszkedik 
a kötet tartalmához, talán csak az utolsó ké
pet, a kuruc postást hagytam volna el: az 
ugyanis Nemes Mihály, a kiegyezés és a mil
lennium korának ismert történeti illusztrátora 
által készített fantáziakép, Rákóczinak nem 
voltak egyenruhás postásai. De Szirácsik Éva 
mellett magam hozom fel, hogy Nemes vise
lettörténeti képei az 1935-ben megjelent Rá
kóczi Emlékkönyvben is helyet kaptak. 

írásom címe csak részben fedi a két for
rásközlés tartalmát, mert az 1848-1849. évi 
forradalom és szabadságharc annyira általá
nos és átfogó volt, hogy lehetetlen azt a hely
történet szintjére lebontani. A forrásokat köz
lő két történészünk kutatói pályafutása évti
zedekre tekint vissza. Mindketten több mono
gráfiát és tanulmánykötetet tettek asztalunkra, 
kiváltképpen 1990-től kezdődően, amióta a 
cenzúra (és az öncenzúra) már nem érvénye
síthette áldatlan hatását. Eltekintek a felsoro
lástól, ugyanis, külön-külön vagy másokkal 

Összegző értékelésem lényege: a könyvet 
a Rákóczi-kutatás jelentős állomásának tar
tom, 543 irat regesztájának közlésével ugyan
ennyi dokumentumot juttatott a szabadság
harc történetével foglalkozók látókörébe. Ez
zel hozzájárult a nemesi vármegye szerepé
nek, tevékenységének dokumentálásához, a 
háború hétköznapjainak reális, sokoldalú be
mutatásához. 

Mint előzőleg említettem, a könyvben 
nem csak helytörténetről van szó, hanem or
szágos jelentőségű témák feldolgozásához va
ló hozzájárulásról, ezért örömmel ajánlom 
Szirácsik Éva müvét a korszakkal foglalkozó 
minden történésznek. 

Bánkúti Imre 

együttműködve, több kiadványt közöltek, me
lyeknek jegyzéke (részben) megtalálható a 
2005-ös udvarhelyszéki kötet mellékletében. 

Röviden a két szerzőről: Pál-Antal Sándor 
nemrégi nyugdíjba vonulásáig a Román Nem
zeti Levéltár Marosvásárhelyen székelő Ma
ros Megyei Igazgatóságának volt a munkatár
sa, míg Zepeczaner Jenő a Székelyudvarhelyi 
Múzeumot vezeti már több mint 25 éve. 

Nem hallgathatom el azt sem, hogy mind 
Pál-Antal Sándor, mind Zepeczaner Jenő tol
lából egy egész sor tanulmány, közlemény és 

KÉT ERDÉLYI HELYTÖRTÉNETI FORRÁSKIADVÁNYA 
NEGYVENNYOLCAS FORRADALOMRÓL ÉS SZABADSÁGHARCRÓL 

Pál-Antal Sándor 

Marosszék és Marosvásárhely az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc idején 

Korabeli iratok, jegyzőkönyvek, lajstromok 

(Haáz Rezső Alapítvány, Székely udvarhely, 2001. 510 o.) 

Pál-Antal Sándor - Zepeczaner Jenő 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Udvarhelyszéken 

Korabeli iratok, jegyzőkönyvek, lajstromok 

(Haáz Rezső Alapítvány, Székelyudvarhely, 2005. 600 o.) 
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beszámoló látott nyomdafestéket, míg Pál-
Antal Sándor a Központi Román Nemzeti Le
véltárban a magyar oklevéltant és paleográfiát 
oktatta közismert szakképzettséggel. 

Az udvarhelyszéki forrásközléshez írt be
vezetőjében Pál-Antal Sándor kiemeli: „Ud
varhelyszék jelentős szerepet játszott Erdély 
történetében. Az 1848-1849. évi forradalom 
és szabadságharc eseményeinek egyik erős 
központja volt. A forradalom és szabadság
harc e vidéken végbement eseményeinek is
merete nagyon hiányos, ma is felületes szin
ten mozog csupán. A forradalmi események 
alaposabb levéltári forrásokra támaszkodó ku
tatása máig nem történt meg. Ez a megállapí
tás nem jelenti azt, hogy tényfeltáró próbálko
zások, az udvarhelyszéki eseményekre is ki
térő írások nem születtek volna". Ezek sorá
ban említi meg August Heydte császári tiszt 
1863-ban Lipcsében kiadott visszaemlékezé
seit, aki „császárának szemszögéből nézve 
bővebben foglalkozott az udvarhelyszéki ese
ményekkel is, ahol 1848 őszén katonai kor
mányzóként működött, a szabadságharc leve
rése után pedig az Udvarhelyi es. kir. Katonai 
Vidék parancsnoka volt". Pál-Antal Sándor 
említi aztán Kővári László okmánytárát az er
délyi negyvennyolcas eseményekről, majd rö
viden utal Jakab Elek és Szádeczky Lajos ösz-
szefoglalójára és végül Egyed Ákos és Her
mann Gusztáv Mihály kutatásairól számol be. 
Nem mellőzte szerzőnk a „helyi emlékírók" 
visszaemlékezéseit sem, külön kiemelve Szele 
János és Pálffy János életírásait, melyek 1898-
ban, illetve 1939-ben láttak napvilágot. Zepe-
czaner Jenő átnézte az Ellenőr, a Közlöny, a 
Pesti Hírlap 1848. évszámait és a Honvéd 
1849 januári-júniusi számait. Nem kerülte el 
Pál-Antal Sándor figyelmét az 1977 óta meg
jelenő akadémiai kiadványsorozat eddig kö
zölt hat kötete, a válogatás azonban szerinte 
„egyoldalú, főként az erdélyi románság moz
galmaira összpontosul," bár a sorozat első kö
tetének címe átfogó válogatásra kötelezte vol
na §tefan Pascu felelős szerkesztőt. „A most 
kiadásra előkészített válogatás csak adatokat 
[aktákat] tartalmaz. Az iratok helyi és köz
ponti közigazgatósági, bírósági és katonai in
tézmények működése során létrehozott hiva
talos dokumentumok, de sokszínűek: a széki 
és városi elöljárók tájékoztatói, utasításai, il
letve a kormányszervekkel való levélváltások, 
közgyűlési vagy bizottsági jegyzőkönyvek, a 
katonai hatóságok utasításai, körlevelek, 

nemzetőrök névjegyzékei, a korai hangulatot 
tükröző tájékoztatók, sérelmeket tartalmazó 
beadványok és egyebek. Néhány eset kivéte
lével a közben található iratok most látnak 
először napvilágot. Az eddig közöltek újra
közlését a felvázolandó korkép minél telje
sebbé tétele, valamint a könnyebb hozzáférhe
tőség tette szükségessé." A közlésben a kia
dók az időrendet követték, egységes átírási 
normákat alkalmaztak, tagolták a mondatszer
kezetet, elhagyták a „főnevek nagybetűs írás
módját," a családneveket betűhív átírásban 
adják, míg a keresztneveket a mai helyesírás 
szerint írták át, a rövidítéseket rendszerint fel
oldották, egyenes zárójelbe tették a kiegészí
téseket, a kihagyások és hiányzó szövegré
szek pótlását. Tájékoztat Pál-Antal Sándor 
arról is, hogy a szerzők pontosan közlik a le
véltári állagok, gyűjtemények helyét és irattá
ri jelzetét. Csak sajnálhatjuk, hogy a terjedel
mes (26 oldalt kitevő) források lajstromában 
mellőzték a kötet oldalszámaira való utalást, 
ugyanis ezzel megfosztottak a gyors keresés
től. A mutatók összeállításában bonyolították 
a tájékozódást az akták számára való utalá
sokkal, ahelyett, hogy következetesen a kötet 
oldalszámaira utaltak volna. A helységnevek 
német és román változatánál szerintem feles
leges a N. (= német) és a rom. (= román) jel
zők használata, de kár, hogy a helységnevek 
német változata a legtöbb esetben elmaradt. 

A Marosszékre vonatkozó forráskiad
ványhoz írt Pál-Antal Sándor-féle bevezető 
csaknem szó szerint egyezik azzal, amit az 
udvarhelyszéki kötetben már olvashattunk. Az 
eltérések csupán a historiográfiai beszámolót 
érintik. Marosszék esetében Pál-Antal Sándor 
Benkő Károly, Orbán Balázs, ifj. Biás István, 
Bözödi György és Benkő Samu előmunkála
tait idézi. A szabadságharcban résztvevő Im
rén Sándor nyomdász 1887-ben összeállított 
visszaemlékezését és Jakab Elek „szűkebb 
szülőhazáját" érintő 1880-ban kiadott emlék
iratát, valamint Alexandru Papiu Ilarian írását. 
Udvarhelyszéktől eltérően, Marosszék ese
ményeinek sajtóját máig senki sem állította 
öszsze - jegyzi meg Pál-Antal Sándor. 

Az 1848-1849. évi forradalom és szabad
ságharc eseményeit általában és helyi szinten 
egyaránt a nemzeti jelleg határozta meg, ez 
nyomta rájuk bélyegét. Mint tengerben a 
csepp, úgy lépnek elénk a forradalom és sza
badságharc helyi megnyilvánulásai. Maros
széken és kiváltképpen Marosvásárhelyen 
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már 1848. március 24-től 29-ig a forradalmi 
ifjúság napirendre tűzte az Uniót, az ország
gyűlés összehívását. 

Kimondták továbbá a közteherviselést, az 
úrbéri viszonyok eltörlését, valamint a rangok 
és címek megszüntetését. A szék fővárosában 
éljenezték „Kossuthot, a független magyar 
minisztériumot, a szabadságot, a sajtószabad
ságot, uniót, egyenlőséget, testvériséget stb. 
stb. Más indulóra még csak gondolniok sem 
sem volt szabad a népzenészeknek a Rákóczi
indulón kívül ... Nagyon népszerű ember volt 
akkor Marosvásárhelyt Berzenczey László," 
aki egyik beszédében kijelentette. „Nincs töb
bé se méltóságos, se nagyságos cím, ami volt 
elmúlt! Most mindnyájan egyenlők, polgár
társak vagyunk! Nekem is megvolt ez a caf-
rangom eddig, de ezutánra örökre sárba do
bom. Mindenki csak polgártársnak szólítson, 
így szólítok én is mindenkit!" 

1848. május 20-án Marosvásárhelyt köz
hírré tétetett a már felállított „nemzeti polgári 
őrség" működési szabályzata. A pesti márciu
si fiatalok 12 pontból álló követelését és Pető
fi Sándor Nemzeti dalát ezerszámra sokszoro
sították és terjesztették mind Maros-, mind 
pedig Udvarhelyszéken. 

Jellemző az is, hogy maga Kossuth Lajos 
kormányzó értesítette 1849. április 20-án 
Debrecenben kelt levelében az udvarhely
székieket a Habsburg-ház trónfosztásáról és 
Magyarország függetlenségéről. 1849. május 
2-án Udvarhely- és Marosszéken arról döntöt
tek, hogy „köröztessenek (= terjesztessenek) 
rögtön a [Debrecenből] küldött függetlenségi 
nyilatkozatok, azonban az e részben bővebb 
intézkedés tétel végett választmányi gyűlés 
is tartatni szükségesítvén, folyó évi május 
10-re minden faluból 3 képviselők béjőni 
rendeltessenek" - hangzik az udvarhelyszéki 
határozat. Mondani sem kell, hogy mind a két 
székre kiterjedtek Csány László országos 
kormánybiztos, Bem József tábornok és főleg 
Gál Sándor ezredes intézkedései. Fontos szere
pük volt a székely nemzetőrök és önkéntesek 
szervezésében és kiképzésében. 

Mind Udavarhely-, mind pedig Marosszék 
szorosan kapcsolódott a Háromszéken kibon
takozott önvédelmi küzdelmekhez. Kivették 
részüket a fegyvergyártásból, a szükséges sa
létrom főzéséből. így 1849. június 22. előtt 
Cimbalmos Jenő számvevő elszámolt a szent
keresztbányai ágyúgolyóöntő műhely és a 
székelyudvarhelyi salétromgyár költségeiről. 

De már előtte, 1849. május 11-én Berry Ká
roly biztos jelentést készített a lőporgyártás 
megkezdéséről és az első eredményekről Ud
varhelyszék fővárosában, valamint április vé
ge és május eleje közt Budai Dániel állami fő-
bányász a lövétei vashámor működéséről, 
illetve a működési zavarok elhárításáról tájé
koztat. 

Az ellenállás szervezésében gondoskodtak 
az egészségügyi ellátásról el egészen a har
cokban elesett székely honvédek özvegyeinek 
és árváinak biztosítandó nyugdíjról. 1849. 
március 30-án - példának okáért - Székely
udvarhelyt elhatározták a katonai kórház fel
állítását és kellő felszerelését, míg 1849. má
jus 5. és 19. között Baricz János erdélyi fő
orvos a gyógyszertárak ellenőrzését rendelte 
el. Ami az özvegyek és árvák nyugdíját illeti a 
Honvédelmi Bizottmány 1849. április l-jén 
elrendelte, hogy Udvarhelyszéken is folyósít
sák az altisztek, közkatonák özvegyeinek és 
árváinak nyugdíját, mégpedig az őrnagy öz
vegyének naponként 8 pengőkrajcárt, a tize
desének 6 pengőkrajcárt és a közkatonák öz
vegyének 4 pengőkrajcárt naponta. 

A helytörténet szempontjából a kutatók és 
általában a családjuk története iránt érdeklődő 
olvasók különösen fontos adatokra tehetnek 
szert a falvankénti családfő-összeírásokból, 
melyekben mindkét kiadvány bővelkedik, 
ugyanis ilyenek nagy számban készültek és 
maradtak ránk. Hogy mekkora volt a besoro
zott székelyek száma, arra vonatkozóan meg
említem, hogy például Udvarhelyszéken ösz-
szesen 6 439 újoncra számítottak. De íme 
néhány marosszéki falu nemzetőreinek száma 
falvanként: Jobbágyfalva - 10, Csíkfalva -
75, Vadad - 42, Iszló - 24, Éhed - 92, Hódos 
- 94, Jobbágytelke - 28, Deményháza - 40, 
Köszvényes - 5, Mikháza - 5, Nyárádremete 
- 109, Márkod - 76, Kendő - 17, Maja - 10, 
Búzaháza - 3, Sóvárad - 35, Mezőcsávás -
26, Galambod - 30, stb. 

A két kiadványban közölt iratok tükrözik 
egyben a felszínre törő súlyos nemzeti és tár
sadalmi feszültségeket. Ha az erdélyi szászok 
kebelében észlelhető is a megosztottság, hi
szen Nagyszebennel az élen ők szembefordul
tak a nagyar forradalommal és szabadság
harccal, Brassóban és Segesváron felülkere
kedtek azok az erők, amelyek rokonszenvez
tek a magyar érdekekkel. 

Az örmények és a zsidók tömegesen álltak 
a forradalom mellé, részt vettek a honvédség 
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által vívott küzdelmekben. A forradalmi és 
szabadságharci hadsereg egyik kitűnő vezető
je volt Erdélyben Czecz János szamosújvári 
örmény, Bem József helyettese, aki különben 
még 1850-ben kiadta Bem József erdélyi had
járatának történetét. Gál Sándorral együtt ő is 
azok közé tartozott, akik az orosz cári csapa
tok betörésére irányították a figyelmet. 1849. 
május 21-én Nagyszebenben Gál Sándorhoz 
írt levelében jelezte a cári hadsereg támadásá
nak veszélyét. Ezt a levelet tette első ízben 
közzé Pál-Antal Sándor a Marosszékről szóló 
kötetben. 

Sokkal szövevényesebb volt a magyar
román viszony alakulása 1848-1849-ben, mely
nek csaknem minden mozzanatát jelzi az álta
lunk ismertetett két forráskiadvány. A társa
dalmi feszültségektől terhelt áldatlan magyar
román ellentét már a forradalom kitörésének 
kezdetétől jelentkezett a két székelyföldi szék
ben is. Ha a Marosvásárhelyi Táblabíróságon 
működő magyar és román jogászok kezdetben 
közösen keresték is a boldogulás útjait-mód-
jait, a szálak idővel lazultak. 1848. március 
28-án Szentiványi Dániel királyi táblaülnök ér
tesítette gróf Teleki József erdélyi kormány
zót, hogy a magyar és román jurátusok bead
ványát aláíró Alexandru Papiu Ilarian kije
lentette: „Én mint oláh aláírom ezen petitiót 
azon feltétel alatt: hogyha lesz népjog, egyen
lőség minden Erdélyben és Magyarhonban la
kó külön ajakú nemzetnek nemzeti léte és 
édes nyelve biztosittása, örök váltság, minden 
pénz pótlás (= kárpótlás) nélkül, mert eleget, 
de igen sokat fizettek már a parasztok, miután 
századok óta bitangolják a nemesek nemcsak 
az polgári, de az emberi szent jogokat is." A 
balázsfalvi román nemzetgyűlés, az októberi 
székely nemzeti gyűlés után súlyosbodott a 
magyar-román viszony. A császári parancs
nokság alatt álló román határőr ezredek Bécs 
szavára hallgatva lázadtak fel. Agyagfalvárói 
viszont az alábbiakat írták a képviselőházhoz: 
„Erdélyben anarchia van. Kővár Vidékén, 
Belső-Szolnokban, Doboka, Torda, Küküllő 
megyékben, Szeben és Medgyes székekben az 
oláh és szász nép a Minisztérium iránti füg
gést felmondta, megyei tiszteit elkergette. 
Magyar véreinket öldösi, rabol és éget, és egy 
Urbán nevezetű alezredes (Karl Urban a 
naszódi román határőrezred parancsnoka volt 
- D. L.) ezerenként esketi lobogója alá, 's 
fenthangon hirdeti, hogy ő szabadítandja fel a 

robottól [a jobbágyokat], mely már régen eltö
röltetett, sőt már Marosvásárhely fele Szász-
régennél a' reaktio fészkibe táborba is szál
lott". A túlzások természetesen mindkét ol
dalon befolyásolták a napjainkig ható köz
tudatot. Ha Kossuth Lajos nevét a román 
köztudatban az ódium fedi, vele szemben az ő 
fejét babérlevelekből fűzött koszorú magasz
talta/magasztalja. 1848. október 17-én az agyag
falvi rétre összegyűlt székelymagyarok kö
szöntötték Kossuth Lajost, levelet írtak hozzá 
a következő szavakkal: „képviselő úr, ön a 
három századig rabigába csigázott magyar al
kotmány igéjének hosszas küzdés és férfias 
kitartás után testet alkotni legelső volt ha
zánkfiai között, a hon fölé tornyosult vészek 
között, ön mint szikla rendületlenül állt meg, 
a nép megértette ön szavait, s a legigazságo
sabb ügy mellett, mint az ős magyar faj iva-
dékához illik, küzd és győz. A székely nemzet 
önnek férfias kitartásáért köszönetet szava
zott. Fogadja hazafi üdvözletünköt". 

Mi sem bizonyítja jobban a székelyföldi 
magyarság önfeláldozásra való készségét, mint 
az, hogy minden kálvinista református, római 
katolikus és unitárius egyházközség önként 
ajánlotta fel harangjait, hogy az így nyert 
bronzból is ágyúkat öntsenek Gábor Áron és 
munkatársai. 

1849. február 23-án az udvarhelyszéki kor
mánybiztos értesítette Kezdi vásárhelyt, hogy 
10 mázsa vasat, egy mázsa cint és rezet küld 
oda azzal a reménnyel, hogy „Gábor Áron úr 
ki fog jönni Székelyudvarhelyre ágyúöntés 
végett". Jelezte azt is, hogy Udvarhelyszéken 
„több harangok vannak fölajánlva". Február 
27-én a kézdivásárhelyi térparancsnok meg
köszönte az udvarhelyszékieknek a küldött 10 
mázsa vasat és két mázsa cint, ám „Gábor 
Áron tűzérhadnagy Udvarhely székre nem 
mehetvén, a sok bajjal és nagy utánlátással új
ból épített kemencében öntend mindaddig 
ágyúkat, míg anyaga leend." 

1849. június 15-én Gál Sándor utasította 
Csíkszeredából a székelyudvarhelyi kormány
biztost, hogy mindenik kellő minőségű salét
romfőzésről értesítse. Különben ő maga is tu
datja a maga rendjén Gábor Áronnal mindezt. 

Végezetül nem mulaszthatom el, hogy 
hangsúlyozzam, a Székelyföldön több mint 
150 év távlatában is őrzik és ápolják 1848-
1849 örökségét. 

Demény Lajos 
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OLÁH LAJOS - SZABÓ JÓZSEF JÁNOS 

FÉNYES SZURONY, RÓZSAFA A NYELE 

Nagykunsági katonák az Osztrák-Magyar Monarchiában 1868-1918 

(Timp Kiadó, Budapest, 2006. 176 o., 6 színes + 81 fekete-fehér fotó) 

„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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I. ÁLTALÁNOS MUNKÁK 

Bibliográfiák, 

1. A 2002. évi magyar hadtörténelmi iroda
lom válogatott bibliográfiája. [Összeáll.] 
Bojtásné Damó Csilla, Bolyósné Ujfalusi 
Éva. = Hadtört, közlem. 2004. 4. 1347-
1411. 

2. A Hadtörténeti Könyvtár által 1998 és 2004 
között aukción vásárolt könyvek jegyzéke. 
Összeáll. Szántó Boriszné. = Hadtört, 
közlem. 2004. 3. 1093-1097. 

3. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munka
társainak válogatott bibliográfiája, 1954-
2003. [Összeáll.] Andaházi Szeghy Viktor. 
= Hadtört, közlem. 2004. 1. 335-364. 

4. Tájékoztató az utolsó negyedévben Ma
gyarországon megjelent hadtörténeti 
könyvekről. Összeáll. Andaházi Szeghy 
Viktor. = Hadtört, közlem. 2004. 2. 801-
803. 

5. Az 1956-os magyar forradalom történeté
nek válogatott bibliográfiája. 2003. július 
1. - 2004. június 30. Összeáll. Győri Lász
ló. = Évkönyv. 12. 2004. Bp. 1956-os Int., 
2004. 343-356. 

6. A repüléstörténeti konferencia közlemé
nyei. Repertórium, 1976-2004. Bp. M. 
Repüléstört. Társ., 2004. 36 fol. 

7. Századok, 1994-2003. (CD-ROM). Bp. 
Arcanum, 2004. 

8. Hadtörténelmi Közlemények, 1997-2004. 
Tartalommutató, 1888-2000. (CD-ROM). 
Budapest, Arcanum, 2004. 

9. Nevek, hadak látképe. Digitális könyvtár az 
Arcanumtól. = M. nemzet. 2004. 328. 37. 
DVD-ROM ismertetők 

10. Magyarok a II. világháborúban. Szak
könyvgyűjtemény. (CD-ROM). Budapest, 
Arcanum, 2004. 

11. Hausner Gábor: 85 éves a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum. = Hadtört, közlem. 
2004. 1.328-332. 
Emlékünnepély 

12. Varga Mihály: Évfordulók, kiállítások és 
előadások. = Új honvédségi szle. 2004. 5. 
132-134. 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

13. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője = Acta 
Musei Militaris in Hungária., 7. Szerk. 
Hausner Gábor. A szerkesztésben közrem. 
Kincses Katalin Mária, Ságvári György. 
Bp. Hadtört. Múz., 2004. 271 p. ill. 

äzgyújtemények 

14. Lugosi József: A Hadtörténeti Múzeum 
legújabb fegyverkollekciója. 3. = A Had
történeti Múzeum értesítője., 7. Bp. Had
tört. Múz., 2004. 69-97. 

15. Laczkó Agnes; Tombor Krisztián: A Had
történeti Múzeum papírrestaurátor műhe
lyének kialakítása és működése. = A Had
történeti Múzeum értesítője., 7. Bp. 
Hadtört. Múz., 2004. 219-224. 

16. Babucs Zoltán: „Béke poraikra..." Egy 
vándorkiálltás és tanulságai. = A Hadtör
téneti Múzeum értesítője., 7. Bp. Hadtört. 
Múz., 2004. 235-239. 

17. Kacsó Lajos: A katonai ellátás históriája. 
= M. honvéd. 2004. 20. 23. 
Hadtörténeti Múzeum 

18. Katona M. István: Múzeumban a surci és 
a kanálgép. = M. honvéd. 2004. 49. 10-11. 
Én is voltam sorkatona című kiállítás a 
Hadtörténeti Múzeumban. 

19. V[arga] Mfihály]: Háború, hadsereg, mé
dia - Gutenbergtől napjainkig. = Új hon
védségi szle. 2004. 1. 137-138. 
Hadtörténeti Múzeum - a román Muzeul 
Militär National vendégkiállítása. 

20. Bajtai László: A Szolnoki Repülőmúzeum 
harminc éve. = A Repüléstörténeti konfe
rencia közleményei. 2004. Bp. M. Repü
léstört. Társ., 2004. 213-216. 

21. Nagy András: Bethlen Gábor Erdély ara
nya és észak oroszlánja. Egy kiállítás mar
gójára. = A Hadtörténeti Múzeum értesítő
je., 7. Bp. Hadtört. Múz., 2004. 229-233. 

22. Ernstell, Eva-Sofi: Bethlen Gábor ajándé
ka a svéd királyi fegyvertárban. Kiállítás a 
Magyar Tudományos Akadémián. = His
tória. 2004. mell. 8. 

23. Ulrich Attila: Újjáépült a vajai Vay Ádám 
Múzeum. = Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 
2004.309-313. 

24. Schmidt Mária: Történeti kiállítás és élő 
emlékhely. A Terror Háza Múzeum létre
jötte és feladata. = Korrajz 2003. A XX. 
Század Intézet évkönyve. [Bp.] XX. Szá
zad Int., 2004. 279-284. 

25. Kiállítások a magyar holokausztról. [Ösz-
szeáll.] Haklik Norbert, Pál Gábor. = M. 
nemzet. 2004. 92. 5. 
Terror Háza 

26. Szoleczky Emese: Auschwitz-Birkenau, az 

1122 — 



emlék- és kiállítóhely. = Hadtört, közlem. 
2004.3. 1088-1091. 

27. Polgár Tamás: Kirakodóvásár. Auto und 
Technik Museum, Sinsheim. = Aranysas. 
2004. 9. 62-63. 

28. Bilik Péter: A harckocsizók Mekkája. 
Bovington Tank Múzeum. = Arany sas. 
2004. 7. 69-73. 

29. Szabó Miklós: Az arizonai Titan II Múze
um. = Haditechnika. 2004. 1. 38-44. 

30. Amaczi Viktor: Katonai emlékek a dél-
karolinai Charlestonban. = Haditechnika. 
2004. 4. 72-73. 

31.Kárpáti Endre: A sziklabarlang féltett kin
csei. A Kínai Légügyi Múzeum. = Arany
sas. 2004. 5. 60-62. 

32. Janié, Čedomir: A Jugoszláv Repülési Mú
zeum az 1999-es háborús eseményekben. 
= Aviator internat. 38. 2004. 56-58. 

33. Kővári László: Az utolsó part. A világ 
legnagyobb úszó múzeuma. = Aranysas. 
2004.4. 12-16. 
Midway repülőgéphordozó anyahajó 

34. Amaczi Viktor: A baltimore-i Tengerészeti 
Múzeum. = Haditechnika. 2004. 2. 61-63. 

3 5. Hadtörténei mi levéltári kiadványok. (CD-
ROM). Bp. Arcanum, 2004. 
Levéltári segédletek, forráskiadványok, 
feldolgozások, évkönyvek. 

36. Vfarga] Mfihály]: A haza és a közjó 
szolgálatában. = Uj honvédségi szle. 2004. 
2. 140-141. 
A „Hadtörténelmi levéltári kiadványok" 
bemutatója. 

37. Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár év
könyve. 2003. [Szerk. Lenkefí Ferenc] 
Bp. Petit Real, 2004. 193 p. ill. (Hadtörté
nelmi levéltári kiadványok) 

38. A Hadtörténelmi Levéltár katonai taninté
zeti iratainak repertóriuma, 1740-1980. 
[Szerk. és a bevezetőket írta: Farkas Gyön
gyi.] Bp. Signifer, 2004. 110 p. ill. (Had
történelmi levéltári kiadványok) 

39. Bonhardt Attila: A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Bécsi Levéltári Kirendeltsége. = 
Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár év
könyve. 2003. Bp. Petit Real, 2004. 162-
191. (Hadtörténelmi levéltári kiadványok) 

40. Veszprémy László: Grüninger ősnyomtat
ványának töredéke a Hadtörténeti Könyv
tárban. = Hadtört, közlem. 2004. 2. 727-
729. 

41. Ligeti Gabriella: A Rákóczi-szabadság
harccal kapcsolatos kéziratok az Egri Fő

egyházmegyei Könyvtárban. = Acta Acad. 
Paed. Agriensis. Sec. Históriáé, 28. Párhu
zamos történelmi évfordulók 1703/1803-
2003. Eger, Eszterházy K. Főisk., 2004. 
63-89. 

42. Jankó Annamária; Veszprémy László: Lá
togatás a Keele University légifotó archí
vumában. Keele, Staffordshire, 2002. má
jus 17-24. = Hadtört, közlem. 2004. 1. 
319-320. 

43. Magyarország első történelmi atlasza. 
Tomka Szászky János: Magyarország tör
ténelmi és közigazgatási atlasza /1751/. 
Bevezetés az ókori és középkori Magyar
ország földrajzába /Introductio. 1781/. [A 
térképmagyarázatokat írta: Tóth Gergely.] 
[Az Introductio szövegét ford, a szöveg
hez tartozó jegyz. és a bevezető tanul
mányt írta Tóth Gergely, Török Enikő.] 
Bp. Képzőműv. K. 2004. 60 p. térk. ill. 

44. Scheuch, Manfred: Historischer Atlas 
Österreich. Salzburg, A und M (Andreas 
und Müller), 2004. 229 p. ill. 
Ausztria történelmi atlasza. - Magyar vo
natkozásokkal. 

45. Pálffy, Géza: O povijesti nastanka zemljo-
vida hrvatsko-slavonskih i ungarskih 
krajiskih utvrde Nicola Angielinija. = 
Podravina. 5. 2004. 45-51. 
A horvát-szlavón és magyar határmenti, 
Niccolo Angielini által épített katonai erő
dítés térképei. 

46. Jankó Annamária: A Katonai Határőrvi
dékek térképezése az I. és II. katonai fel
mérés idején. = Gyepük, várak, erődítmé
nyek és egyéb honvédelmi létesítmények a 
Kárpát-medencében, 895-1920. Nyíregy
háza, 2004. 185-190. (Történeti földrajzi 
tanulmányok, 7.) 

47. Suba János: A komáromi erődrendszer 
kartográfiai ábrázolásai a Hadtörténelmi 
Térképtárban. = Gyepük, várak, erődítmé
nyek és egyéb honvédelmi létesítmények a 
Kárpát-medencében, 895-1920. Nyíregy
háza, 2004. 179-184. (Történeti földrajzi 
tanulmányok, 7.) 

48. Ilyes Zoltán: A hadászati-védelmi objek
tumok rendszere és történeti rétegzettsége 
a Gyimesi szorosban. = Gyepük, várak, 
erődítmények és egyéb honvédelmi léte
sítmények a Kárpát-medencében, 895-
1920. Nyíregyháza, 2004. 125-138. (Tör
téneti földrajzi tanulmányok, 7.) 

49. Frisnyák Sándor: A földrajzi energiák sze-
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repe a Zempléni-hegység védelmi rend
szerében. = Gyepük, várak, erődítmények 
és egyéb honvédelmi létesítmények a Kár
pát-medencében, 895-1920. Nyíregyháza, 
2004. 103-114. (Történeti földrajzi tanul
mányok, 7.) 

50. Vofkori László: A székelyföldi gyepük 
történeti földrajzi adataiból. = Gyepük, vá
rak, erődítmények és egyéb honvédelmi 
létesítmények a Kárpát-medencében, 895-
1920. Nyíregyháza, 2004. 23-34. (Törté
neti földrajzi tanulmányok, 7.) 

51. Nagy Miklós Mihály: A magyar hadtörté
nelem földrajzi alapjai. = Gyepük, várak, 
erődítmények és egyéb honvédelmi léte
sítmények a Kárpát-medencében, 895-

54. Kenyeres Dénes: Katonai kitüntetések a 
magyar történelemben. Rendjelek, érdem
rendek, érdemérmek, emlékérmek, érdem
jelek, szolgálati jelek, kitüntető címek. 
Kecskemét, Szerző, 2004. 356 p. ill. 

55. Schwarz, Walter A.: Verleihe ich Ihnen... 
Die militärischen Auszeichnungen der Re
publik Österreich und deren Vergänger. 
Wien, Bundesmin. für Landesvert., 2004. 
318, XVI t. ill. (Schriften zur Geschichte 
des Österreichischen Bundesheeres, 2) 
Az Osztrák Köztársaság katonai kitünteté
sei és azok előzményei. - Az Osztrák-
Magyar Monarchia katonai kitüntetései is. 

56. Pandula Attila: A katonai Mária Terézia 
Rend magyar huszártiszt tulajdonosai. = A 
magyar huszárság története. Az első ma
gyar huszártörténeti konferencia keretében 
a 18. Magyar Őstörténeti Találkozó és a 
17. Magyar Történelmi Iskola előadásai és 
iratai. Nyíregyháza, 2004. Bp. Zürich, 
2004.78-87. 

57. Pandula Attila: Német katonák utólagos 
magyar kitüntetése, Horthy Miklós kor
mányzó 1938-as németországi látogatása
kor. = Laudatio et alutatio. Tanulmányok 
Farkas Gábor születésnapjára. Székesfe
hérvár, Székesfehérvár Önkorm., Kodo-
lányi J. Főisk., 2004. 363-368. 

58. Pandula Attila: A partizánok elleni har
cokban érdemeket szerzett magyar rend
őröknek adományozott kitüntetések a má
sodik világháború időszakában. = A 
magyar polgári rendvédelem a 19. és 20. 

1920. Nyíregyháza, 2004. 3-16. (Történeti 
földrajzi tanulmányok, 7.) 

52. Nagy Miklós Mihály: Háry János utódai. 
A magyar katonai utazási irodalom. = 
Kortárs. 2004. 12.91-104. 

53. Misiin, Jacques: Les saints Hex. Pèlerinage 
a Jerusalem, en passant par l'Autriche la 
Hongrie, la Slavonie, les Provinces Danu
biennes, Constantinople, l'Archipel, le Li
ban, la Syrie, Alexandrie, Malte, la Sicile et 
Marseille. 1. [Boston], Adamant, 2004.446 p. 
Hasonmás kiad. Eredeti kiad. Paris, Lyon, 
Guyot, 1851. 
A szent helyek. Zarándokút Jeruzsálembe, 
átutazva Ausztrián, Magyarországon, Szla
vónián... 

században. Bp. Szemere B. M. Rendvéd.-
tört. Alapítv., 2004. 16-25. 

59. Pandula Attila: „Vitéz Horthy István" 
érem (kitüntetés) terve 1942-ből. = Eck
hardt Ferenc emlékkönyv. Bp. Gondolat, 
2004. 353-356. (Jogtörténeti értekezések, 
28.) (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, 
6.) 

60. Sallay Gergely Pál: Kitüntetések a világ 
postabélyegein. = A Hadtörténeti Múze
um értesítője., 7. Bp. Hadtört. Múz. 
2004.41-64. 

61. Sallay Gergely Pál: Kitüntetések a bélye
geken. = Impresszum. 2004. 4. 4-6., 5. 4-6. 

62. Sallay Gergely Pál: A krími háború nu
mizmatikai emlékei a Hadtörténeti Múze
umban. = Hadtört, közlem. 2004. 1. 249-
268. 

63. Zsillé Péter: Gyűjtemények mélyéről. Tá
bori pilótajelvények. = Aero magazin. 2004. 
6.57-58. 

64. Čepela, Vladimír: Uhorská vojenská a 
štátna symbolika v rokoch, 1387-1490. = 
Vojenská hist. 2004. 2. 3-16. 
Magyarország katonai és állami szimbó
lumai, 1387-1490. 

65. Sebestyén Sándor: Nemzeti katonai jelké
pünk, a zászló használata a dualizmus korá
ban. = Új honvédségi szle. 2004.7. 71-78. 

66. Papp Dezső: Legbecsesebb katonai jelké
pünk, a csapatzászló. = M. honvéd. 2004. 
42. 3-5. 
Szerepe a hadtörténelem során, a megszűnt 
csapatok zászlóinak sorsa. 

Határterületek 
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67. Décsey Sándor: A Hadtörténeti Múzeum 
zászlószalagjai. = A Hadtörténeti Múzeum 
értesítője., 7. Bp. Hadtörténeti Múz., 2004. 
137-161. 

68. Baják László: A Batthyányiak halotti cí
merei a Hadtörténeti Múzeumban. = A 
Hadtörténeti Múzeum értesítője., 7. Bp. 
Hadtört. Múz., 2004. 99-119. 

69. Haythorntwaite, Philip: Die kaiserliche 
Armee Österreichs. Infanterie und Kaval
lerie, 1740-1780. Sankt Augustin, Siegler, 
2004. 96 p. ill. 
Eredeti cím: The Austrian Army 1740-80. 
1., Cavalry. 2., Infantry. 
Az osztrák hadsereg egyenruhái és felsze
relései. Gyalogság és lovasság, 1740-80. -
Magyar vonatkozásokkal. 

70. Galván Károly: A cs. és kir. 32. gyalogez
red ezreddobosi díszbotja. = A Hadtörté
neti Múzeum értesítője., 7. Bp. Hadtörté
neti Múz., 2004. 123-135. 

71. Tombor Krisztián: Egy második világhá
borús angol rohamsisakbélés restaurálása. 
= A Hadtörténeti Múzeum értesítője., 7. 
Bp. Hadtört. Múz., 2004. 211-217. 

72. Baczoni Tamás: A Magyar Királyi Hon
véd Légierő egyenruházata. 1-2. rész. = 
Haditechnika. 2004. 5. 76-79., 6. 71-72. 

73. Baczoni Tamás: A Magyar Néphadsereg 
különleges egyenruhái 1949-1956. = A 
Hadtörténeti Múzeum értesítője., 7. Bp. 
Hadtört. Múz., 2004. 193-200. 

74. Vígh István: Szulejmán szultán jatagánja 
és a mohácsi csata. = Hadtört, közlem. 
2004. 2. 730-738. 

75. Paál Gergely: Az Osztrák-Magyar Mo
narchia hadseregének „kimenő" szuronyai. 
= Bolyai szle. 2004. 3. 52-69. 

76. Stefanski, Claus P.; Stefanski, Dirk: Die 
langen Offizier-Seitenwaffen der deutschen 
Marinen. Hamburg, Berlin, Bonn, Mittler, 
2000. 174 p. 
A német haditengerészet tiszti kardjai. 
Ism.: Pandula Attila. = Hadtört, közlem. 
2004. 2. 789-790. 

77. Cabello, Juan: A nyírkarászi Árpád-kori 
vár régészeti kutatása. = Várak, templo
mok, ispotályok. Tanulmányok a magyar 
középkorról. Bp. Argumentum, Pázmány 
P. Kat. Egyet., 2004. 9-28. (Analecta me-
diaevalia, 2. ) 

78. írásné Melis Katalin: A 13. századi kisvá
rak régészeti kutatása Budapest területén. 
= Változatok a történelemre. Tanulmá

nyok Székely György tiszteletére. Bp. 
Történeti Múz., 2004. 65-71. (Monumenta 
historica Budapestinensia, 14.) 

79. Szörényi Gábor András: A Szuhogy-Csor-
bakői vár kutatása. A Herman Ottó Múze
um évkönyve. 43. Miskolc, Herman Ottó 
Múz., 2004. 231-320. 
Fegyverleletekről is 

80. Etényi Nóra, G.: Rákóczi Amerikában. = 
Élet és tud. 2004. 34. 1062-1065. 
A „The Boston news letter" c. korabeli 
amerikai hetilapban. 

81. Sáncmunka, tépés, koccintások. Dokumen
tumok a forradalom és szabadságharc ide
jéből. = Népszabadság. 2004. 62/2. mell. 3. 
Részletek korabeli újságokból. 

82. Ballá Tibor: Die Organisation und Tätig
keit des österreichisch-ungarischen Kriegs
pressequartiers im Ersten Weltkrieg. = 
Acta. War, military and media from Gu
tenberg to today. The 29th International 
Congress of Military History, Bucharest, 
10-15 August 2003. Bucharest, Military 
Publ. House, 2004.135-142. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia sajtóhadi
szállásainak szervezete és tevékenysége az 
első világháború idején. 

83. Litván György: A sajtó athangolódasa 1914 
őszén. = Századok. 2004. 6. 1462-1467. 
Nemzetközi konferencia az I. világhábo
rúról a Hadtörténeti Intézetben. 

84. Tóthi Gábor: Magyar katonai sajtó az első 
világháborúban. 1-2. = Új honvédségi 
szle. 2004. 7. 87-94., 8. 102-115. 

85. Borús József: Újraindul a Hadtörténelmi 
Közlemények, 1954-1955. = Hadtört, 
közlem. 2004. 1.285-293. 

86. Varga Mihály: Feltárni, megérteni, taníta
ni, alkalmazni. Hozzászólás. 1-3. = Hu
mán szle. 2004. 1. 111-121., 2. 128-143., 
3. 114-134. 
Harrai Dénes; Szegő Krisztina: Új „fegy
vernem" - a haditudósítók. Szerveződő 
képzés a Nemzetvédelmi Egyetemen. 
(2003. 3.) 

87. Wideman, Elias: Icônes illustrium herom 
Hungáriáé. Wien, 1652. = Hírneves magya
rok arcképcsarnoka. [Szerk. W. Salgó Ág
nes]. A kísérő tanulmányt írta: Rózsa 
György. [Kiad.] Országos Széchényi Könyv
tár. [Bp.] Helikon, 2004. [220 p.] ill. 

88. Kajké Péter: Váraink a török hódoltság 
korában XVIII. századi metszetekkel. 
[Bp.] Barnaföldi Archiv., [2004.] 113 p. 
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89. Basics Beatrix: II. Rákóczi Ferenc ábrázo
lásai. = Rubicon. 2004. 1. 35-41. 

90. Tóth, Ferenc: Pál Vágó, le peintre de la 
glorification des hussards a travers l'histoire. 
= Vivat hussar. 39. 2004.111-114. 
Vágó Pál, a huszárság történelmi dicsősé
gének megörökítője. 

91. A Nagy Háború másik arca. A lövészár
kok hétköznapjai. A fényképeket vál. 
Bánffyné Kalavszky Györgyi, Kürti Lász
ló. A képaláírásokat és a tanulmányokat 
írták: Ballá Tibor, Kürti László, Pollmann 
Ferenc. Szerk. Horváth Miklós. Bp. Akad. 
K.,2004. 189 p. főleg ill. 

92. Meggyes Anita: Egy első világháborús li
tográfia konzerválása és restaurálása. = A 
Hadtörténeti Múzeum értesítője., 7. Bp. 
Hadtört. Múz., 2004. 203-209. 

93. Sallay Gergely Pál: Képek és katonák ; A 
hétköznapok nyilvánossága ; Hírek a 
frontról. = Impresszum. 2004. 1. 4-6., 2. 
4-6., 3. 14-18. 
Propaganda - háborús plakátok. 

94. Hahn Veronika, R.\ Auschwitz brit hábo
rús légi fotókon. = Népszabadság. 2004. 
31/2.8. 
A RAF légifotói a 2. vh-ból az Interneten. 

95. Bálás B. Dénes; Csipkés Ernő: Katonará
dió, katonai műsoradók a második világ
háborúban. 1-3. rész. = Haditechnika. 
2004.4. 10-12., 5. 16-19., 6. 11-13. 

96. Orgona Angelika, T.: Pecsételés, pecsét
készítés a Rákóczi-szabadságharcban. = 
Turul. 2004. 3-4. 116-134. 

97. Stefka István: Tábori posta 1914-ben és 
1915-ben. = M. nemzet. 2004. 341. 36-37. 

98. Kovács Sándor Iván: Szigetvár „vesze
delmei" a magyar irodalomban. = Hadtört, 
közlem. 2004. 2. 613-633. 

99. Lőkös Péter: Eger 1552-es ostromának 
ábrázolása a 16-17. századi erdélyi szász 
és szepességi német irodalomban. = Agria. 
2004.40.261-294. 

100. Perjés Géza: Balassi Bálint, a katona. = 
Hadtört, közlem. 2004. 4. 1107-1127. 

101. Horn Ildikó: Balassi Bálint és kora. = Biz
tonságpolitikai kihívások, katonai szerep
vállalás és a haderő-átalakítás kérdései. A 
2004. szeptemben 25-én rendezett országos 
konferencia előadásai. Bp. M. Tört. Társ. 
Tanári Tagozat, 2004. 9-19. (A történelem
tanári továbbképzés kiskönyvtára, 35.) 

102. Várkonyi Gábor: Balassi Bálint Lengyel
országban a tizenötéves háború előestéjén. 

= Hadtört, közlem. 2004. 4. 1131-1142. 
103. Vörös Béla: 450 éve született Balassi 

Bálint a vitéz katona és költő. = Bolyai 
szle. 2004. 1. 120-147. 

104. Győri László: Balassi Bálint és kora. 1-3. 
= Új honvédségi szle. 2004. 8. 127-132., 
9.87-92., 10. 119-125. 

105. Győri László: „A Te katonád voltam, 
Uram!" = M. honvéd. 2004. 1-2. 30-31. 
Balassi Bálint 

106. Kacsó Lajos: „Áldj meg vitézséggel s az 
jó hírrel, névvel..." Balassi Bálintra emlé
kezve. = M. honvéd. 2004. 17. 16. 

107. Bálint István János: Hajdútánc. Balassi 
Bálint, a reneszánsz ember. = M. nemzet. 
2004. 191.36. 

108. Várkonyi Gábor: „Csudákat nevelő nagy 
tenger morotvája". Balassi Bálint lengyel
országi útjai. = Élet és tud. 2004. 51-53. 
1662-1666. 

109. Sudár Balázs: A tizenöt éves háború tö
rök költői. = Hadtört, közlem. 2004. 4. 
1146-1162. 

110. Seres István: Thököly Imre naplói és le
veleskönyvei. = Hadtört, közlem. 2004. 2. 
637-661. 

111. Pomogáts Béla: A fejedelem a szépiroda
lom tükrében. = Rubicon. 2004. 1. 26-33. 
II. Rákóczi Ferenc 

112. Nagy Alajos: Az 1956-os magyar forra
dalom a szabadság példaképe. Albert Ca
mus két megnyilatkozása forradalmunkról. 
= Vasi szle. 2004. 5. 523-526. 

113. Száraz Miklós György: Ördög barázdája. 
Csörsz-legenda - hunok árka, avarok csa
tornája. = M. nemzet. 2004. 20. 36. 

114. Gráfik Imre: A huszár alakja a magyar 
népművészetben. = A magyar huszárság 
története. Az első magyar huszártörténeti 
konferencia keretében a 18. Magyar Ős
történeti Találkozó és a 17. Magyar Törté
nelmi Iskola előadásai és iratai. Nyíregy
háza, 2004. Bp. Zürich, 2004. 88-102. 

115. Martyné Vágó Stefánia: Magyar huszár a 
népdalban és a költészetben. = A magyar 
huszárság története. Az első magyar hu
szártörténeti konferencia keretében a 18. 
Magyar Őstörténeti Találkozó és a 17. 
Magyar Történelmi Iskola előadásai és 
iratai. Nyíregyháza, 2004. Bp. Zürich, 
2004. 103-107. 

116. Sziklavári Károly: A Rákóczi-dallamha
gyomány szerepe a XIX.századi magyar ze
nében és kultúrtörténetben. = Acta Acad. 
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Paed. Agriensis, Sec. Históriáé, 28. Párhuza
mos történelmi évfordulók 1703/1803-2003. 
Eger, Eszterházy K. Főisk., 2004.91-107. 

117. Saunders, Nicholas J.: Trench art. Princes 
Risborouch, Shire Publ, 2002.48 p. 
Ism.: Sallay Gergely Pál. = Hadtört, közlem. 
2004. 1.298-300. 
„Lövészárok-művészet" 

118. Davis-Kimball, Jeannine: Harcos nők: 
egy régész kutatása a történelem rejtett 

121. Veszprémy L[ászló]: L'histoire militaire 
en Hongrie. = Revue historique des armées. 
2004. 3. 86-87. 
Hadtörténet kutatás Magyarországon. 

122. Négyesi Lajos: Gondolatok a hadtörténe
lem helyzetéről és feladatáról a Magyar 
Honvédségben. 1-2. = M. honvéd. 2004. 
24. 16., 25. 16. 

123. Lippai Péter: Mire jó ma a hadtörténe
lem? 1-2. = M. honvéd. 2004. 1-2. 34-35., 
3. 14-15. 

124. Lippai Péter: Aktuális a hadtörténelem? = 
Nemzetvéd. egyet, közlem. 2004. 3. 76-89. 
A hadtörténelem-oktatás helyzete. 

125. Lippai Péter: Gondolatok a hadtörténe
lem oktatásáról. = Új honvédségi szle. 
2004. 8. 76-90. 

126. Vörös Boldizsár: A jelen és a közelmúlt 
történetének tanítása - világháborúban és 
„világforradalomban". = Századok. 2004. 
6. 1468-1477. 
Nemzetközi konferencia az I. világhábo
rúról a Hadtörténeti Intézetben. 

127. Brown, John S.: A történeti kutatások 
fontosságáról. [Riporter:] Veszprémy 
László. = M. honvéd. 2004. 22. 16. 
U. S. Center of Military History, chief 

128. Ács Tibor: Hadtudomány a Magyar Tu
dományos Akadémián. = Új honvédségi 
szle. 2004. 10. 71-87. 

129. Ács Tibor: Bolyai János új arca - a hadi 
mérnök. Bp. Akad. K., 2004. 631 p. ill. 
(Magyar tudománytörténeti szemle könyv
tára, 30.) 
Ism.: Kacsó Lajos: Bolyai János - a ha
dimérnök. = M. honvéd. 2004. 7. 19. 
Csikány Tamás. = Hadtört, közlem. 2004. 
2. 787-789. 

hősnői után. [Debrecen], Gold Book, 
[2004]. 268 p. ill. 

119. Hermann Róbert: Harcmezőn és hátor
szágban. — 1848-1849 kisebbségeiről, a 
nők részvételéről és a gyermekkatonákról. 
[Riporter:] Daniss Győző. = Népszabad
ság. 2004. 62/2. mell. 2. 

120. Kerekes Dóra: A császári tolmácsok a 
magyarországi visszafoglaló háborúk ide
jén. = Századok. 2004. 5. 1189-1228. 

Varga Mihály = Új honvédségi szle. 2004. 
6. 139-141. 
Oroszi Antal: Hadtudomány-történeti uni
kum. = Hadtudomány. 2004. 1. 123-125. 
Oroszi Antal: Könyvbemutató egy nagy 
értékű könyvről. = Nemzetvéd. egyet, fó
rum. 2004. 2. 34-35. 

130. Eggy ajkai hadfi a XVIII-XIX. század
ban. Lakos János generál aki hadi vitézsé
géért bárói rangra emeltetett, a hadi tudo
mányok kiműveléséért a Magyar Tudós 
Társaság tagjává választotta... összve sze
degette: Nagy Lajos. Ajka, Önkorm., 
2004. 157, [4] p. ill. 
Válogatás Lakos János műveiből: 95-157. 

131. Tóth Gyula: Markó Árpád, a magyar had
történetírók nesztora. = Új honvédségi 
szle. 2004. 5. 86-95. 

132. Tóth Gyula: A svéd kapcsolat utóélete. = 
Új honvédségi szle. 2004. 12. 98-100. 
Markó Árpád: „XII. Károly svéd király és 
Magyarország" kéziratban maradt művé
nek sorsa. 

133. Vargyai Gyula: Galántai József. 1926-
2004 = Hadtört, közlem. 2004. 3. 1075. 

134. Tóth Sándor László: Kristó Gyula. 1939-
2004. =Hadtört. közlem. 2004. 2. 793-795. 

135. Kovács Sándor Iván: Benda Kálmán 
„Bocskaija" és a Bocskai-kultusz. = Had
tört, közlem. 2004. 4. 1273-1280. 

136. Nagy László: A Bocskai-kor kutatója. 
Egykori és mai beszélgetés — történész
szel. [Riporter:] Takács Tibor. = Új hon
védségi szle. 2004. 12. 139-141. 

137. Dénes Iván Zoltán: Szekfű Gyula Rákó
czi-képe. = Rubicon. 2004. 1. 56-63. 

138. Markó Árpád: Emile Pillias, a Rákóczi
kor francia kutatója. — írásai és hagyaté-

II. A HADTÖRTÉNELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

A hadtörténetírás kérdései, tudományos élet 
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kában maradt kéziratai felhasználásával 
összeáll. Tóth Gyula. = Új honvédségi 
szle. 2004. 7. 79-86. 

139. Romsics Gergely: Mítosz és emlékezet. 
A Habsburg Birodalom felbomlása az 
osztrák és a magyar politikai elit emlék
irat-irodalmában. Bp. L'Harmattan, 2004. 
205 p. (A múlt ösvényén) 

140. Ungváry Krisztián: Hadszíntér. — a há
borús irodalom népszerűségéről, a nemzeti 
önvizsgálatról és a tovább élő kommu
nizmusról. [Riporter:] Fáy Z[oltán]. = M. 
nemzet. 2004. 335. 35. 

141. Veress D. Csaba 70 éves. írta: Hangodi 
László, Vizi László Tamás. = Veszprémi 
szle. 2003. 1-2. 94-98. 

142. Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok 
Niederhauser Emil 80. születésnapjára. 
Szerk. Krausz Tamás, Szvák Gyula. [Bp.] 
Pannonica, 2003. 326 p. 

143. Változatok a történelemre. Tanulmányok 
Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei 
Gyöngyi, Nagy Balázs. Bp. Történeti 
Múz., ELTE BTK Középkori és Kora Új
kori Egyetemes Tört. Tanszék, 2004. 460 
p. ill. (Monumenta historica Budapesti-
nensia, 14. ) 

144. Az utolsó Habsburg és az utódállamok. 
Az osztrák, a horvát, a cseh, a szlovák, a 
román és a lengyel történetírás. = História. 
2004. 10. 19-24. 
írták: Somogyi Éva, Ress Imre, Szarka 
László, Demény Lajos, Kovács István. 

145. Markó Árpád: Nemzetközi történész
kongresszus Svájcban. A szerző hagyaté
kából sajtó alá rend. Tóth Gyula. = Új 
honvédségi szle. 2004. 9. 71-86. 
1938. 

146. A magyar huszárság története; A lovas
műveltség sajátosságai. Az első magyar 
huszártörténeti konferencia keretében a 
18. Magyar Őstörténeti Találkozó és a 
17. Magyar Történelmi Iskola előadásai 
és iratai. Nyíregyháza, 2004. Bp. Zürich, 
Zürichi M. Tört. Egyes., Heraldika, 2004. 
427 p. ill. 

147. Balia Tibor: Háború, katonaság és a mé
diák Gutenbergtől napjainkig. A Nemzet
közi Hadtörténeti Bizottság XIX. kong
resszusa, Bukarest, 2003. augusztus 10 -
augusztus 15. = Hadtört, közlem. 2004. 1. 
320-328. 

148. Veszprémy László: A professziona-
lizálódó hadügy, 1900-1999. Törekvés a 

minőségre. Nemzetközi hadtörténeti kon
ferencia, Bp. 2004. március 29. - április 2. 
= Hadtört, közlem. 2004. 1. 333-334. 

149. Nemzetközi hadtörténész-konferencia. = 
M. honvéd. 2004. 16. 19. 
A professzionalizálódó hadügy, 1990-
1999. Törekvés a minőségre. 

150. Ballá Tibor: A Német Hadtörténeti Ku
tatóintézet 46. nemzetközi hadtörténeti 
konferenciája, Berlin, 2004. május 24-27. 
= Hadtört, közlem. 2004. 2. 796-799. 

151. Varga Mihály: Csaták néma tanúi. Csa
ta- és hadszíntér-kutató tudományos kon
ferencia. = Új honvédségi szle. 2004. 1. 
133-136. 

152. Lippai Péter: Hadszíntérkutatók. A Ma
gyar Hadtudományi Társaság új szakosz
tálya. = Haditechnika. 2004. 3. 51-52. 

153. Gyepük, várak, erődítmények és egyéb 
honvédelmi létesítmények a Kárpát
medencében, 895-1920. A Nyíregyházán 
2004. november 26-27-én megtartott tu
dományos konferencia előadásai. Nyír
egyháza, Nyíregyházi Főisk., 2004. 228 p. 
ill. (Történeti földrajzi tanulmányok, 7.) 

154. Hausner Gábor: Magyarország védelme 
- Európa védelme Balassi Bálint és Bocs
kai István korában. Tudományos konfe
rencia, Eger, 2004. október 13-14. = Had
tört, közlem. 2004. 4. 1338-1342. 

155. Szentgotthárd-Vasvár 1664. Háború és 
béke a XVII. század második felében. Ta
nulmányok. Szerk. Tóth Ferenc, Zágorhidi 
Czigány Balázs. Szentgotthárd, Önkorm. 
2004. 149 p. térk. ill. 
Konferencia. A tanulmányok szerzői: Czi
gány István, Jean-Pierre Bois, Zachar Jó
zsef, Hausner Gábor, Faruk Bilici, Perjés 
Géza, Lucien Bély, Jean Bérenger, Héjjas 
Eszter, Philippe Roy, Barota Mária. 

156. Bocskai emlékezete. 2004. november 
22-én, Hajdú-Bihar megye napján meg
tartott történelmi-ismeretterjesztő konfe
rencia előadásai. [Szerk. Gyulai Sándor.] 
Hajdúböszörmény, Bocskai István Gimn., 
2004. 88 p. ill. (Hajdúböszörményi hon
ismereti kézikönyv. Középiskolai haszná
latra. 3. ) 

157. Mészáros Kálmán: Egy kiadvány margó
jára. = Hadtört, közlem. 2004. 2. 750-772. 
A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Euró
pa. 1-2. Tanulmányok a Rákóczi-szabad
ságharc 300. évfordulójára. Szerk. Tamás 
Edit. Sárospatak, 2003. 
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158. Előadások a Rákóczi-szabadságharc tör
ténetéből. A Magyar Történelmi Társulat 
gyöngyösi konferenciája. Szerk. Katona 
Csaba. Bp. M. Tört. Társ., 2004. 131 p. 

159. Mészáros Kálmán: Beszámoló a Gyön
gyösön 2004. március 26-án megrendezett 
Rákóczi Ferenc emlékülésről. = Századok. 
2004. 4. 957-959. 

160. Bertényi Iván, if}.: Magyarország az I. 
világháborúban. Konferencia Szegeden 
2004. június 28-án. = Századok. 2004. 6. 
1440-1448. 

164. Székely Gábor: A háborúk keletkezéstör
ténete. = Múltunk. 2004. 4. 71-107. 

165. Tessore, Dag: A háború misztikája. 
[Ford. Mátyus Norbert], Bp. Akad. K., 
2004. 262 p. 
Eredeti cím: La mistica della querra. 

166. Laffin, John: A hadvezetés titkai. A ka
tonai parancsok harminc évszázada. Bp. 
Zrínyi, 2004. 287 p. (Stratégia és hadvise
lés) 
Eredeti cím: Secrets of leadership. Thirty 
centuries of command. 

167. Sallai János: Az államhatárok. Bp. Press 
publ., 2004. 126 p. (Változó világ, 58.) 

168. Békési László: A politika földrajza. Bp. 
Aula, 2004. 206 p. ill. 

169. Dómján Viktor: Az indirekt hadászat 
ókori gyökereiről. = Új honvédségi szle. 
2004.3.114-126. 

170. Bradbury, Jim: The Routledge companion 
to medieval warfare. London, New York, 
Routledge, 2004. 381 p. 
A középkori hadviselés története. 
Ism.: Veszprémy László. = Hadtört, köz
lem. 2004. 2. 776-777. 

171. Nagy Kálmán: A honfoglalás utáni or
szágvédelem katonai kérdései. = Gyepük, 
várak, erődítmények és más honvédelmi 
létesítmények a Kárpát-medencében, 895-
1920. Nyíregyháza, 2004. 172-222. (Tör
téneti földrajzi tanulmányok, 7. ) 

172. Nagy Kálmán: A honfoglalás utáni idő
szak határvédelmi kérdéseiről. = Szent 
István és a magyar államalapítás. A Züric
hi Magyar Történelmi Egyesület VIII. 
Magyar Történelmi Iskolája és XIV. Ma
gyar Őstörténeti Találkozója. Tapolca, 
1999. Bp. Zürich, 2004. 199-202. 

161. Ballá Tibor: Magyarország az első vi
lágháborúban. Nemzetközi konferencia, 
Szeged, 2004. június 28. = Hadtört, köz
lem. 2004. 4. 1334-1336. 

162. Ballá Tibor: A vittorio venetói csata kato
nai vonatkozásai. Nemzetközi konferencia, 
Vittorio Veneto, 2004. november 12-13. = 
Hadtört, közlem. 2004. 4.1342-1346. 

163. A repüléstörténeti konferencia közlemé
nyei. 2004. [Szerk. Zörgő Tibor.] Bp. M. 
Repüléstört. Társ., 2004. 251 p. ill. (Repü
léstörténeti konferencia közleményei, 29.) 

173. Herényi István: A magyar gyepű és a 
magyar határvédelem. = Szent István és a 
magyar államalapítás. A Zürichi Magyar 
Történelmi Egyesület VIII. Magyar Törté
nelmi Iskolája és XIV. Magyar Őstörténeti 
Találkozója. Tapolca, 1999, Bp. Zürich, 
2004. 195-198,. 

174. Ágoston Magdolna: Az orosz történelmi 
források terminológiája a XH-től a XVI. 
század közepéig. Szombathely, Savaria 
Univ. Pr. 2004. 296 p. ill. 
Hadviselés: 44-55. p. 

175. Fejezetek Oroszország katonai stratégiá
jának történetéből. Tanulmánykötet. [Szerk. 
V. A. Zolotarjov.] Bp. ZMNE, 2004. 232 p. 
Eredeti cím: Istoriâ voennoj stratégii 
Rossii. 

176. Ormos Mária: Hadviselés a XX. század
ban. = Múltunk. 2004. 4. 3-20. 

177. Münkler, Herfried: Háborúban vagyunk? 
Terroristák, partizánok és a háború új 
formái. Ford. Szabó Márton. = Politikatud. 
szle. 2004. 3. 59-69. 

178. Gombár Csaba: A háborúról és a politi
káról. = Képtelen háború. Bp. Helikon-
Korridor, 2004. 9-74. (Korridor kötetek) 

179. Kende Péter: A háború új képletei és ré
gi-új aktorai. = Képtelen háború. Bp. He
likon-Korridor, 2004. 77-106. (Korridor 
kötetek) 

180. Szilágyi Ákos: A háború privatizálása. = 
Képtelen háború. Bp. Helikon-Korridor, 
2004. 107-167. (Korridor kötetek) 

181. Csányi Vilmos: A háborúk kulturális 
konstrukcióinak komponensei. = Képtelen 
háborúk. Bp. Helikon-Korridor, 2004. 
168-196. (Korridor kötetek) 

182. Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak 

A hadművészet és a fegyveres erők története 
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elmélete és a XX. század. = Múltunk. 
2004.4. 146-175. 

183. Bürke, Jason: Al-Kaida. A terror árnyéka. 
Bp. HVG, 2004. 323 p. (HVG könyvek) 
Eredeti cím: Al-Kaida. Casting a shadow 
of terror. 

184. Bülow, Andreas von: A CIA és szeptem
ber 1 l-e. Nemzetközi terrorizmus és a tit
kosszolgálatok szerepe. [Ford. Maleczki 
József.] [S. L] Magánkiad., 2004. X, 172 
p. ill. (Ellensúly könyvek) 

185. Derriennic, Jean-Pierre: Polgárháborúk. 
Pécs, Jelenkor, 2004. 267 p. 
Eredeti cím: Les querres civiles. 

186. Plenter János: Világuralmi téboly. Va
gyonimádat és háborúk a demokratikus 
civilizációkban. Bp. Éghajlat, 2004. 335 p. 

187. Fegyveres nomádok, nomád fegyverek. 
III. Szegedi Steppetörténeti Konferencia, 
Szeged, 2002. szeptember 9-10. Szerk. 
Balogh László, Keller László. Bp. Balassi, 
2004. 174 p. (Magyar őstörténeti könyv
tár, 21.) 

188. Goldsworthy, Adrian: A római hadsereg 
története. Pécs, Alexandra, 2004. 224 p. ill. 
Eredeti cím: The complete Roman Army. 

189. Veszprémy László: Serviertes, sergaints. 
Katonai reformok a 12-13. századi Ma
gyarországon és Európában. = Változatok 
a történelemre. Tanulmányok Székely 
György tiszteletére. Bp. Történeti Múz., 
2004. 151-155. (Monumenta historica Bu-
dapestinensia, 14.) 

190. Edelényi Adél: Templomos lovagok az 
európai néphagyományban. Budapest, Gon
dolat, 2004. 487 p. ill. 

191. Urban, William: A teuton lovagok. A lo
vagrend hadtörténete. Debrecen, Gold 
Book, [2004.] 336 p., [8] t. ill. 

192. Tresp, Uwe: Söldner aus Böhmen. Im 
Dienste deutscher Fürsten: Kriegsgeschaft 
und Heeresorganisation im 15. Jahrhun
dert. München [etc.], Schöningh, 2004. 
524 p. (Krieg in der Geschichte, 19.) 
Zsoldosok Csehországból. Német feje
delmek szolgálatában: háborús üzlet és a 
haderő szervezete a 15. században. - Ma
gyar vonatkozásokkal. 

193. Szabó János, B.: A mohácsi csata és a 
„hadügyi forradalom". L, A magyar ki
rályság hadserege 1526-ban. = Hadtört, 
közlem. 2004. 2. 443-474. 

194. Dávid Géza; Fodor Pál: Az oszmán 
timárbirtokos haderő nagysága és összeté

tele a XVII. század második felében. = 
Hadtört, közlem. 2004. 2. 481-506. 

195. Zachar, József: Das stehende Heer des 
Kaisers und die Ungarn, 1683-1713. = Eu
ropa és Magyarország II. Rákóczi Ferenc 
korában. Nemzetközi konferencia a Károli 
Gáspár Református Egyetemen, ... Buda
pest, 2003. szeptember 24-26. Bp. Károli 
G. Ref. Egyet., 2004. 145-174. (Studia 
Caroliensia, 2004. 3-4.) 

196. Zachar József: Habsburg-uralom, állan
dó hadsereg és magyarság, 1683-1792. 
Bp. Zrínyi, 2004. 351 p. 
Ism.: K[acsó] L[ajos]: Magyarok a Habs
burg Birodalom hadseregében. = M. hon
véd. 2004. 33. 19. 

197. Zachar József: Szabadságharcok és hon
védelem. = Hadtudomány. 2004. 3-4. 111-
119. 
Rákóczi-szabadságharc és 1848-1849. 

198. Tóth Gyula: II. Rákóczi Ferenc teóriája 
(és praxisa) egy új hadsereg megalkotásá
ra, 1703-1711. = Honvéd altiszti folyóirat. 
2004. 2. 65-70. 

199. Czigány István: Katonai szolgálat és a 
társadalom militarizációja Felső-Magyar
országon és a Tiszántúlon, 1600-1660. = 
Hadtört, közlem. 2004. 4. 1212-1228. 

200. Czigány István: A Rákóczi-szabadság
harc hadserege. A gyors siker „titka". = 
Rubicon. 2004. 1. 13-19. 

201. Czigány István: Reform vagy kudarc? 
Kísérletek a magyarországi katonaság be
illesztésére a Habsburg Birodalom hadere
jébe 1600-1700. Bp. Balassi, 2004. 226 p., 
[8] t. ill. (A Hadtörténeti Intézet és Múze
um millenniumi könyvtára, 4.) 
Ism.: Domokos György. = Hadtört, köz
lem. 2004. 3. 1056-1059. 
Zachar József: A hadügyek változása. = 
Új honvédségi szle. 2004. 8. 138-140. 

202. Czigány István: The militarised society 
and the War of Independence of prince 
Ferenc II Rákóczi. = Európa és Magyaror
szág II. Rákóczi Ferenc korában. Nemzet
közi konferencia a Károli Gáspár Refor
mátus Egyetemen... Budapest, 2003. szep
tember 24-26. Bp. Károli G. Ref. Egyet., 
2004. 203-213. (Studia Caroliensia, 2004. 
3-4.) 

203. Mészáros Kálmán: The Palatial Court 
Regiment of Ferenc II. Rákóczi, 1703-
1711. = Európa és Magyarország II. Rá
kóczi Ferenc korában. Nemzetközi konfe-
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rencia a Károli Gáspár Református Egye
temen... 2003. szeptember 24-26. Bp. 
Károli G. Ref. Egyet., 2004. 175-194. 
(Studia Caroliensia, 2004. 3-4.) 

204. Takács Péter: A gyulaji pátens. = Szabolcs-
Szatmár-Beregi szle. 2004. 3. 284-289. 

205. Mészáros Kálmán: Heves-Külső-Szolnok 
vármegye zsoldosállítása 1706 tavaszán. = 
Acta Acad. Paed. Agriensis. Sec. Histó
riáé. 28. Párhuzamos történelmi évfordu
lók 1703/1803-2003. Eger, Eszterházy K. 
Főisk., 2004. 19-30. 

206. A Magyar Honvédség 1848-1989. Egye
temi tankönyv. Tanulmánygyűjtemény. 1-
2. köt. [Szerk. Csikány Tamás.] [Kiad.] 
ZMNE Hadtudományi Kar, Hadtörténelmi 
Tanszék. Bp. ZMNE, 2004. 2 db (316, 430 
p.) térk. ill. 

207. Csikány Tamás: Magyar hadtörténelem, 
1848-1867. = A Magyar Honvédség 1848-
1989. Egyetemi tankönyv. Tanulmány
gyűjtemény. 1. Bp. ZMNE, 2004. 9-109. 
térk. ill. 

208. Kacsó Lajos: A szabadságharc harcásza
ta. = M. honvéd. 2004. 10. 16. 
Csikány Tamás: Csata Komáromnál 1849. 

július 2-án - avagy a szabadságharc harcá
szata. 

209. Süli Attila: A honvédség szervezése Er
délyben 1848 nyarán és őszén. = Fons. 
2004. 1.39-77. 

210. Kacsó Lajos: A polgárőrségtől a hon
védzászlóaljak szervezéséig. = M. honvéd. 
2004. 12. 16. 

211. Szabó József János: Magyarország had
ügye 1867-1918. = A Magyar Honvédség 
1848-1989. Egyetemi tankönyv. Tanul
mánygyűjtemény. 1. Bp. ZMNE, 2004. 
110-213. térk. ül. 

212. Horváth Csaba: A Magyar Királyi 
Honvédség 1919-1940 között. = A Ma
gyar Honvédség 1848-1989. Egyetemi tan
könyv. Tanulmánygyűjtemény. 1. Bp. 
ZMNE, 2004. 214-316. térk ill. 

213. Lengyel Ferenc: A Magyar Királyi Hon
védség részvétele a második világháború
ban. = A Magyar Honvédség 1848-1989. 
Egyetemi tankönyv. Tanulmánygyűjte
mény. 2. Bp. ZMNE, 2004. 9-177. térk. ill. 

214. Szántó Mihály: A magyar haderő újjá
szervezése 1944-1948. = A Magyar Hon
védség 1848-1989. Egyetemi tankönyv. 
Tanulmánygyűjtemény. 2. Bp. ZMNE, 
2004. 178-216. 

215. Nagy Tamás: A Magyar Néphadsereg 
története 1948-1956. A Magyar Honvéd
ség 1848-1989. Egyetemi tankönyv. Ta
nulmánygyűjtemény. 2. Bp, ZMNE, 2004. 
217-280. 

216. Balló István: Farkas Mihály regimentje. 
Hadseregfejlesztés kommunista módra. = 
Száz rejtély a magyar kommunizmus tör
ténetéből. Bp. Gesta, 2004. 94-95. 

217. Germuska Pál; Nagy Tamás: AZ MDP 
Államvédelmi Bizottsága, Honvédelmi 
Bizottsága és a Honvédelmi Tanács. = 
Múltunk. 2004. 1. 180-210. 

218. Horváth Miklós: A Magyar Néphadsereg 
az 1956-os forradalomban. = A Magyar 
Honvédség 1848-1989. Egyetemi tan
könyv. Tanulmánygyűjtemény. 2. Bp. 
ZMNE, 2004. 281-334. 

219. Okváth Imre: The reorganization of the 
Hungarian People's Army, 1956-1962. = 
Revue Internat, ď Hist. Milit. 80. 2004. 
69-76. 
A Magyar Néphadsereg újjászervezése, 
1956-1962 között. 

220. Szani Ferenc: A Magyar Néphadsereg 
1957-1989. = A Magyar Honvédség 1848-
1989. Egyetemi tankönyv. Tanulmánygyűj
temény. 2. Bp. ZMNE, 2004. 335-413. 

221. Győri László: Egy korszak vége - avagy 
az általános hadkötelezettség alkonya. = 
M. honvéd. 2004. 44. 3-6. 

222. Mészáros Zoltán: A párthadsereg sorsa. 
(Szemle.) = Klió. 2004. 3. 172-177. 
Hadzic, Miroslav: Sudbina partijske vojs-
ke. Belgrád. Samizdat B92, 2001. 

223. Lippai Péter: A magyar könnyűgyalog
ság gyökerei. = Új honvédségi szle. 2004. 
11.77-89. 

224. Horváth Lajos: Az inszurrekciós gya
logság 1809-ben. = A Hadtörténeti Mú
zeum értesítője., 7. Bp. Hadtört. Múz., 
2004. 11-34. 

225. Lippai Péter: Csillagosok, katonák. A 
szovjet gyalogság 1944-45-ben. = Arany
sas. 2004. 10. 66-70. 

226. Lippai Péter: Erőltetett menet. A német 
gyalogos csapatok 1944-45-ben. = Arany
sas. 2004. 6. 66-71. 

227. Nagy Kálmán: A magyar huszár születé
se, dicső harcai és történelmi jelentősége. 
= A magyar huszárság története. Az első 
magyar huszártörténeti konferencia kere
tében a 18. Magyar Őstörténeti Találkozó 
és 17. Magyar Történelmi Iskola előadásai 
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és iratai. Nyíregyháza, 2004. Bp. Zürich, 
2004.23-31. 

228. Lovas nemzet. A magyarság és a ló év
ezredeken átívelő barátságáról. Szerk. 
Hecker Walter, Karádi Ilona. Bp. Helikon, 
2004. 199 p. 

229. Juba Ferenc: Lovasság és hajózás. = A 
magyar huszárság története. Az első ma
gyar huszártörténeti konferencia keretében 
a 18. Magyar Őstörténeti találkozó és 17. 
Magyar Történelmi Iskola előadásai és 
iratai. Nyíregyháza, 2004. Bp. Zürich, 
2004. 32-42. 

230. Nagy Kálmán: Magyar huszárok az első 
világháborúban. = Az első világháború és 
magyar történelmi következményei, 1914-
1921. A Zürichi Magyar Történelmi Egye
sület VIII. Magyar Történelmi Iskolája és 
XIV. Magyar Őstörténeti Találkozója. Ta
polca, 1999. Bp. Zürich, 2004. 37-43. 

231. Muhr Albert: A limanowai huszárroham 
1914. december 11-én. = A magyar huszár
ság története. Az első magyar huszártörté
neti konferencia keretében a 18. Magyar 
Őstörténeti találkozó és a 17. Magyar Tör
ténelmi Iskola előadásai és iratai. Nyíregy
háza, 2004. Bp. Zürich, 2004. 286-288. 

232. Stefka István: Előre fiúk, éljen a király! 
Az orosz gőzhenger és a magyar Nádasdy-
huszárok. = M. nemzet. 2004. 335. 33. 
Limanowai csata, 1914. 

233. Rózsafi János: 1944. december: Partvédő 
huszárok Adonynál. = Hadak útján. 497. 
2004. 8-9. 

234. Urbán Aladár: A Nemzetőrségi Hadita
nács és a honvéd tüzérség megszervezése 
1848-ban. = Hadtört, közlem. 2004. 2. 
511-534. 

235. [Géczy Zoltán] Rieder, Kurt: Páncélosok 
akcióban. Mítosz, legenda és valóság. 
Kecskemét, Vagabund, 2004. 216 p. 

236. Számvéber Norbert: Vörös páncélosok 
Budapest körül. Adalékok a szovjet harc
kocsi- és gépesített harcászati-hadműveleti 
magasabbegységek tevékenységéhez a bu
dapesti csatában. = Ad acta. A Hadtörté
nelmi Levéltár évkönyve. 2003. Bp. Petit 
Real, 2004. 153-161. (Hadtörténeti levél
tári kiadványok) 

237. Berek Tamás: Az Osztrák-Magyar Mo
narchia hadseregének első gáztámadása az 
olasz hadszíntéren. = Bolyai szle. 2004. 1. 
85-95. 

238. Veres Mihály: Az 1956-os forradalom 

előzménye és hatása a légvédelmi tüzér
ségnél. = M. szárnyak. 32. 2004. 140-149. 

239. Veres Mihály: Magyarország légvédelmi 
rakétavédelme a Varsói Szerződés utolsó 
időszakában. = M. szárnyak. 32. 2004. 
129-139. 

240. Nyakas Miklós: A szabolcsi hajdú váro
sok hírszerző és riasztási lánca Várad eles
te után. = Hadtört, közlem. 2004. 4. 1242-
1252. 

241. Papp Dezső: Hírszerzők a szabadság
harcban. = M. honvéd. 2004. 11, 16., 22. 

242. Roewer, Helmut; Schafer, Stefan; Uhl, 
Matthias: Lexikon der Geheimdienste im 20. 
Jahrhundert. München, Herbig, 2003. 527 p. 
A huszadik századi kémszolgálatok lexi
kona. - Magyar vonatkozásokkal. 

243. Mitrohin, Vaszilij: KGB lexikon. A szov
jet titkosszolgálat kézikönyve. Ford. H. 
Prikler Renáta. Pécs, Alexandra, 2004. 
429 p. 

244. Kende Péter: Titkos magyar szolgálatok. 
Rege róka rejtem. [Bp.] Hibiszkusz, [2004.] 
318 p. 

245. Nowik, Grzegorz: Zanim zlamano „énig
me"... Polski radiowywiad podczas wojny 
z bolszewicka Rosja 1918-1920. Warsza-
wa, Rytm, 2004. 1054 p. ill. 
Lengyelország titkos katonai rádiómeg
figyelései Szovjet-Oroszországgal, 1918-
1920. - Magyar vonatkozásokkal. 

246. Gál József: Az árulkodó hanglenyomat. 
CIA-ügynökök Mii helikopterekkel. = 
Aranysas. 2004. 11.36-38. 
Afganisztánban 

247. Hekli László: A harcászati és hadműve
leti rádióelektronikai felderítés története. = 
Felderítő szle. 2004. 3. 109-152. 

248. Bajnai Gusztáv: A magyar rádiófelderí
tés kialakulása és működése a kezdetektől 
a második világháború végéig. [2.] = Fel
derítő szle. 2004. 1. 137-152. 
l.rész. = u.o. 2003. 3. 

249. Várhegyi István: A magyar rádiófelderí
tés működése a hidegháború éveiben, 
1945-1990 között. = Felderítő szle. 2004. 
2. 126-153. 

250. Barabási László: A Keleti- és Déli Kár
pátok külső ívének magyar várai és erő
dítményei a X-XIV. században. = Gyepűk, 
várak, erődítmények és egyéb honvédelmi 
létesítmények a Kárpát-medencében, 895-
1920. Nyíregyháza, 2004. 77-88. (Törté
neti földrajzi tanulmányok, 7.) 
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251. Kohoutek, Carl: Das Sappeur-Corps der 
k.u.k. Armee 1760-1851. = Pallasch. 18. 
2004. 56-71. 
A es. es kir. árkászcsapatok 1760-1851. -
Magyar vonatkozásokkal. 

252. Kákóczki Balázs: A katonai logisztika 
néhány kérdése. Logisztika a római hadse
regben. = Studia militaria. Hadtörténeti 
tanulmányok. Debrecen, 2004. 9-38. 

253. Kenyeres István: A magyarországi vég
várak és a mezei hadak élelmezési szerve
zetének archontológiája a XVI. században. 
= Fons. 2004. 2. 329-395. 

254. Henzsel Ágota: Rákóczi hadseregének 
élelmezése a felkelés kezdetén. = Szabolcs-
Szatmár-Beregi szle. 2004. 3. 299-304. 

255. Kapronczay Károly: Egészségi és ka
tonaegészségügyi állapotok a Rákóczi
szabadságharc idején. = Valóság. 2004. 3. 
46-57. 

256. Süli Attila: Az 1909 M mozgókonyha. = 
A Hadtörténeti Múzeum értesítője., 7. Bp. 
Hadtört. Múz., 2004. 163-178. 

257. Kiss Gábor: Megfigyelőállomások és 
sebesültszállítmányt kísérő osztagok tevé
kenysége az első világháborúban. = Or
vostörténeti közi. [2004.] 69-83. 

258. Kiss Gábor: Egészségügyi kutyák és tár
saik az első világháborúban. = Ad acta. A 
Hadtörténelmi Levéltár kiadványa. 2003. 
Bp. Petit Real, 2004. 79-82. (Hadtörté
nelmi levéltári kiadványok) 

259. Reichlin-Meldegg, Georg: Hunger im 
Krieg - Hunger als Waffe. Der geschei
terte Brotfrieden mit der Ukraine nach 
Brest-Litowsk 1918. = Pallasch. 18. 2004. 
80-85. 
Éhség a háborúban - az éhség mint fegy
ver. - Magyar vonatkozásokkal. 

260. Kábítószer fogyasztás mérése a Magyar 
Honvédség állományánál. Múlt, jelen, jö
vő, [írták:] Mátyus Mária ... [et. al.] = 
Honvédorvos. 2004. 3-4. 327-334. 

261. Krámli Mihály: A császári és királyi ha
ditengerészet és Magyarország. Magyaror
szág szerepe a közös haditengerészet fej
lesztésében. Pécs, Pro Pannónia, 2004. 
270 p. (Doktori mestermunkák) (Pannónia 
könyvek) 
Ism.: Ballá Tibor. = Hadtört, közlem. 
2004.4. 1308-1310. 
Keresztes Lajos: Megkésett cirkálók. A 
Monarchia haditengerészete. = M. nemzet. 
2005. 6. 35. 

262. Koncz Gábor: A császári-királyi hadi
tengerészet története. = Studia militaria. 
Hadtörténeti tanulmányok. Debrecen, 
2004. 103-120. 

263. Zsák Ferenc: Haditengerészeti repülés a 
Monarchiában. = Aero magazin. 2004. 10. 
52-55. 

264. Horváth Zoltán: A levegő zsoldosai. Aki
ket a tequillaszag megcsapott... = Arany
sas. 2004. 2. 48-54. 
Mexikói polgárháború, 1913. 

265. Frank, Norman; Giblin, Hal: Császári sa
sok karmai közt. Böhm, Müller, Von 
Tutschek és Wolff légi győzelmei és áldo
zatai. Debrecen, Hajjá, 2004. 254 p. ill. 
(20. századi hadtörténet) 
Eredeti cím: Under the guns of the 
kaiser's aces. 

266. Zahálka, Jan: Velká válka. Rakousko-
uhorské armádni letectvo. = Der grosse 
Krieg. Österreichische-ungarische Luftfahr
truppen. Brno, Para Bellum, 2004. 159 p. 
ill. (Si vis pacem para bellum) 
A nagy háború. Az osztrák-magyar légjá
ró csapatok. 

267. Csizek Zoltán: Ausztria-Magyarország 
légjáró alakulatai Erdélyben, 1916-1917. 
= M. szárnyak. 32. 2004. 200-214. 

268. Knoll Gyula: Emlékezzünk a bátor repü
lőkre. = M. szárnyak. 32. 2004. 63-69. 
Az első katonai felderítő repülés. 

269. Gibás Andor: A Magyar Királyi Légierő 
„LÜH jelzésrendszere". = M. szárnyak. 
32. 2004. 56-58. 
Légügyi Hivatal nyilvántartási rendszere 

270. Horváth Zoltán: Álltunk a Vártán Mad
rid határán... Az égbolt zsoldosai. 2. = 
Aranysas. 2004. 4. 48-54. 

271. Bowyer, Chaz: Légi háború Európában, 
1939-1945. Debrecen, Hajjá, 2004. 223 p., 
[16] t. ill. (20. századi hadtörténet) 
Eredeti cím: Air War over Europe. 

272. Olasz Lajos: A Magyar Királyi Honvéd 
Légierő a Jugoszlávia elleni háborúban, 
1941 áprilisában. = A Repüléstörténeti 
konferencia közleményei. 2004. Bp. M. 
Repüléstört. Társ., 2004. 5-18. 

273. Olasz Lajos: Jugoszláv légitámadások 
Magyarország ellen 1941 áprilisában. = 
Hadtört, közlem. 2004. 1. 167-201. 

274. Punka György: Légi harcok Közép-Európa 
felett. = Aero magazin. 2004. 4. 52-57. 
1943-1944 

275. Horváth Zoltán: A kihívás napja. Tárna-
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dás a harmadik birodalom szíve ellen. = 
Aranysas. 2004. 3. 48-54. 
1944. márc. 6. légitámadás Berlin ellen. 

276. Pataky Iván: Operation Frantic Joe. 1-2. 
= M. honvéd. 2004. 27. 16., 28. 16. 
1944. szövetséges légitámadások magyar

országi célpontok ellen. 
277. Pataky Iván: Hatvan éve történet. Az első 

amerikai bombatámadás Magyarország el
len. 1-2. = M. honvéd. 2004. 14. 16., 15.16. 
1944. 

278. Siska András: Az amerikai szezon. Ma
gyarország bombázása 1944 nyarán. = 
Aranysas. 2004. 6. 58-62. 

279. Jánkfalvi Zoltán; Papp János: Légitá
madások Miskolc ellen. 1944. június 2. -
augusztus 28. = A Repüléstörténeti konfe
rencia közleményei. Bp. M. Repüléstört. 
Társ., 2004. 45-46. 

280. Bombázás: emlékezések könyve: 1944. au
gusztus. Rákóczifalva. Szerk. Páldi András. 
[Rákóczifalva], Önkorm., [2004]. 92 p. ill. 

281. László Márton: Légi tevékenység Er
délyben. 1944. augusztus vége - szeptem
ber 31. között. = Repüléstörténeti konfe
rencia közleményei. 2004. Bp. M. Repü
léstört. Társ., 2004. 47-72. 

282. Jánkfalvi Zoltán: Az „újrakezdés" had
művelet. A légi háborúk történetének leg
nagyobb mentőakciója. = Aranysas. 2004. 
8. 64-67. 
Románia, 1944. 

283. Bernád Dénes, László Márton: Légitá
madás a szászrégeni repülőtér ellen - egy 
eseménydús háborús nap kronológiája. 1-
2. = Haditechnika. 2004. 3. 58-61., 62-67. 

284. Murádin János Kristóf: Szőnyegbombá
zás. Liberátorok Kolozsvár felett 1944 
nyarán. = Aranysas. 2004. 1. 62-64. 

285. Pataky Iván: Utóhangok Kolozsvár bom
bázásához. = Aranysas. 2004. 8. 68-69. 
Murádin János Kristóf: Szőnyegbombá
zás. Liberátorok Kolozsvár felett 1944 
nyarán. (Aranysas. 2004. 1.) írásához. 

286. Jánkfalvi Zoltán: Debrecenbe kéne men
ni... = A Repüléstörténeti konferencia 
közleményei. 2004. Bp. M. Repüléstört. 
Társ., 2004. 37-44. 
1944. tragikus eseményei 

287. Jánkfalvi Zoltán: Debrecenbe kéne men
ni... = Aranysas. 2004. 9. 54-57. 
1944. szept. a debreceni rendező pályaud
var bombázása. 

288. Fekete István, Gy.: Szövetséges légierő 

bombázása Szolnokon 1944-ben. = A Re
püléstörténeti konferencia közleményei. 
2004. Bp. M. Repüléstört. Társ., 2004. 19-
36. 

289. Pataky Iván: 1944. április 3. A szövetsé
gesek első bombatámadása Budapest el
len. = Hadak útján. 493. 2004.18-20. 

290. Jánkfalvi Zoltán: Csoda Budapest felett! 
= Aranysas. 2004. 7. 61-63. 
1944. 

291. Sarkady Sándor (ifj.): Légicsaták és légi
események 1944-1945-ben Sopron várme
gyében. Sopron, Edutech, 2004. 181 p. ill. 

292. Sarkady Sándor: Sopron sebei. Légitá
madások a város ellen. = Aranysas. 2004. 
12.58-61. 
1944. 

293. Sárhidai Gyula: Égi szökevények. Átre-
pülések nyugatra és keletre. = Aranysas. 
2004.9.58-61. 
1944. szept.- 1945. ápr. 

294. Husonyicza Gábor: Perkupa község bom
bázása, 1945. január 3. = M. szárnyak. 32. 
2004. 53-55. 

295. Zsák Ferenc: A szovjet légierő tevé
kenysége Magyarországon. = Aero maga
zin. 2004. 4. 58-61. 

296. Vándor Károly: A szovjet légierő Ma
gyarországon és Ausztriában = Soviet air 
forces in Hungary and Austria. 2. teljesen 
átdolg. kiad. Bp. VPP Bt., 2004. 95 p. ill. 
Magyar és angol nyelven. 

297. Balogh Lajos: Szegény volt a légierő. 
1947-1949. = M. szárnyak. 32. 2004. 107-
114. 

298. Balogh Lajos: A Magyar Légierő anya
gi-technikai (hadtáp) szolgálatának törté
nete, 1945-1980. Részletek egy készülő 
tanulmányból. = M. szárnyak. 32. 2004. 
97-106. 

299. Fekete István, Gy.: Katonai ejtőernyőzés 
Szolnokon. = M. szárnyak. 32. 2004. 223-
229. 

300. Dombi Lőrinc: Ejtőernyősök a légierő
ben. = M. szárnyak. 32. 2004. 172-173. 

301. A magyar polgári rendvédelem a 19. és 
20. században. A magyar büntetésvég
rehajtás, csendőrség, határőrség, korona
őrség, vám- és pénzügyőrség. Szerk. Boda 
József. Bp. Szemere B. M. Rendvéd.tört. 
Alapítv., 2004. 216 p. 

302. Szabó József János: A székely határőr
ség rövid történteié. = Az utolsó székely 
határőrök. Katonaságom története, 1943-
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1944 / Ivás István. Bp. Timp, 2004. 13-59. 
p. (Timp-Militaria, 2.) 

303. Zachar József: Az erdélyi katonai határ
őrvidék létesítésének néhány kérdése. = 
Gyepük, várak, erődítmények és egyéb 
honvédelmi létesítmények a Kárpát-me
dencében, 895-1920. Nyíregyháza, 2004. 
191-198. (Történeti földrajzi tanulmányok, 7.) 

304. Csapó I. József: A székelyek hadszerve
zete és határőrsége. = A magyar huszárság 
története. Az első magyar huszártörténeti 
konferencia keretében a 18. Magyar Ős
történeti Találkozó és a 17. Magyar Törté
nelmi Iskola előadásai és iratai. Nyíregy
háza, 2004. Bp. Zürich, 2004. 328-332. 

305. Albert Ernő: A halál völgye. A határőr
ség szervezése 1762-1764-ben. Sepsi
szentgyörgy, Albert, 2004. 381 p. 

306. Parádi József: A történelmi Magyaror
szág határőrizeti tapasztalata, 1867-1913. 
= Eckhardt Ferenc emlékkönyv. Bp. Gon
dolat, 2004. 357-388. (Jogtörténeti érteke
zések, 28.) (Bibliotheca iuridica. Libri 
amicorum, 6.) 

307. Parádi József: A magyar állam határőri
zete a kiegyezéstől a II. világháborúig. = 
A magyar polgári rendvédelem a 19. és 
20. században. Bp. Szemere B. M. Rend-
véd.tört. Alapítv., 2004. 74-109. 

308. Zachar József: Magyar történelem - ma
gyar rendvédelem. = A magyar polgári 
rendvédelem a 19. és 20. században. Bp. 
Szemere B. M. Rendvéd.tört. Alapítv., 
2004.4-15. 

309. Boda József: A rendvédelmi békefenn
tartás történelmi áttekintése. = A magyar 
polgári rendvédelem a 19. és 20. század
ban. Bp. Szemere B. M. Rend véd.tört. 
Alapítv., 2004. 212-216. 

310. Óry Károly: A rendvédelmi szervek az 
első világháború, az „őszirózsás" forrada
lom és a proletárdiktatúra időszakában. = 
Eckhardt Ferenc emlékkönyv. Bp. Gondo
lat, 2004. 325-352. (Jogtörténeti értekezé
sek, 28.) (Bibliotheca iuridica. Libri ami
corum, 6.) 

311. Kovács Tamás: Nyilas rendvédelem, 1944-
1945-ben. = Rubicon. 2004. 11.18-22. 

312. Urrisk-Obertynski, Rolf M.: Die k. u. k. 
Leibgarden am österreichisch-ungarischen 
Hof, 1518-1918. Gnas, Weishaupt, 2004. 
301 p. ill. 
Az osztrák-magyar es. és kir. udvari test
őrség, 1518-1918. 

313. Fazekas László: A koronaőrség, képviselő
házi őrség és a testőrségek Magyarországon 
1867-1945. = A magyar polgári rendvéde
lem a 19. és 20. században. Bp. Szemere B. 
M. Rendvéd.tört. Alapítv., 2004.170-192. 

314. Juba Ferenc: Magyarország tengeri ren
dészetének vázlatos története. = A magyar 
polgári rendvédelem a 19. és 20. század
ban. Bp. Szemere B. M. Rendvéd.tört. 
Alapítv., 2004. 138-147. 

315. Juba Ferenc: Belvizi rendészetünk, azaz 
a folyamőrség. = A magyar polgári rend
védelem a 19. és 20. században. Bp. 
Szemere B. M. Rendvéd.tört. Alapítv., 
2004. 165-169. 

316. Csóka Ferenc: Csendőrség és hírszerzés 
1930-1945. = A magyar polgári rendvéde
lem a 19. és 20. században. Bp. Szemere 
B. M. Rendvéd.tört. Alapítv., 2004. 110-
114. 

317. Csapó Csaba: A magyar királyi csendőr
ség fegyverhasználati jogáról. = Eckhardt 
Ferenc emlékkönyv. Bp. Gondolat, 2004. 
78-96. (Jogtörténeti értekezések, 28.) 
(Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, 6.) 

318. Moys Péter: Repülőtér-gondnokságok, 
repülőtéri csendőrség a két világháború 
közötti időben. = M. szárnyak. 32. 2004. 
230-234. 

319. Ernyes Mihály: A magyarországi rendőr
ségek 1867-től 1945-ig. = A magyar pol
gári rendvédelem a 19. és 20. században. 
Bp. Szemere B. M. Rendvéd.tört. Alapítv., 
2004. 41-73. 

320. Lőrincz József: A magyar büntetés
végrehajtás története a kiegyezéstől a II. 
világháborúig. = A magyar polgári rend
védelem a 19. és 20. században. Bp. 
Szemere B. M. Rendvéd.tört. Alapítv., 
2004. 193-202. 

321. Köpf László: Pénzügyőrség és vámhiva
tal a Magyar Királyságban 1867-1945. = 
A magyar polgári rendvédelem a 19. és 
20. században. Bp. Szemere B. M. 
Rendvéd.tört. Alapítv., 2004. 115-137. 

322. Horváth Miklós: Adalékok az államvé
delmi ügynökségi munka történetéhez, 
1953-1957. = Korrajz 2003. A XX. Szá
zad Intézet évkönyve. [Bp.] XX. Század 
Int., 2004. 163-201. 

323. Izsák Lajos: Nagy Imre kiigazítási kísér
lete. Huzavona, 1953-55. = História. 2004. 
1.3-16. 
Baráth Magdolna: Az ÁVH. 15. p. 
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324.̂  Zsitnyányi Ildikó: Bagón dohányt. Az 
ÁVH bizalmas pénzügyi forrásai. = Száz 
rejtély a magyar kommunizmus történeté
ből. Bp. Gesta, 2004. 68-69. 

325. Ravasz István: A Magyar Királyi Hon
védség karhatalmi alkalmazásának szabá
lyozása a Horthy-korban. = Hadtört, köz
lem. 2004. 1.269-283. 

326. Horváth Csaba: A magyar királyi hon
védség szerepe a belső elhárítás intéz
ményrendszerében 1919 és 1945 között. = 
Felderítő szle. 2004. 3. 167-184. 

327. Horváth Miklós: A szovjet csapatok kar-

331. Szarka Levente: A M. Kir. 13. Görgei Ar
túr gyalogezred kutatástörténete. = Gesta. 
Fiatal miskolci történészek folyóirata. 
2004. 1.89-90. 

332. Szarka Levente: A Magyar Királyi Hon
védség összevont M hadrendje 1943. au
gusztus 10-én, az egri 20. gyaloghadosz
tály példáján. = Gesta. Fiatal miskolci 
történészek folyóirata. 2004. 1.49-61. 

333. Gere József: Békében, háborúban. A ba
lassagyarmati 23/11. gyalogzászlóalj törté
nete, 1939-1945. 2. jav. kiad. Balassa
gyarmat, Nagy Iván Történeti Kör, Nóg
rád M. Lvt., 2004. 305 p. ill. 

334. Lisznyai Lajos; Polyák András: A Ma
gyar Honvédség 5. Bocskai István Könnyű 
Lövészdandár története, 1951-2004. Deb
recen, 2004. 104 p. 

335. Olasz Lajos: Az 1. vadászosztály a keleti 
fronton, 1942. július-augusztus. = M. 
szárnyak. 32. 2004. 72-85. 

336. Hangodi László: A Magyar Királyi Hon
véd 4. nehézbombázó-repülőezred rövid 
története, 1936-1942. = M. szárnyak. 32. 
2004. 41-49. 

337. Punka György: Hosszú, forró nyár. = Aero 
magazin. 2004. 8. 57-61. 
A Magyar Királyi Honvéd Légierő 101. 
vadászrepülő ezredének harcai 1944-ben. 

338. Brandt Gyula: A 87. Bakony Harcihe
likopter Ezred és jogelődjeinek története, 
1958-2004. Szentkirályszabadja, Bakony 
Harcihelikopter Ezred, 2004. 774 p. ill. 
Ism.: Kenyeres Dénes. Fél évszázad históriá

ja. = Új honvédségi szle. 2004.11.139-141. 

hatalmi alkalmazása Magyarországon, 
1956-ban. 1-2. = M. honvéd. 2004. 45. 
16., 46. 16., 18. 

328. Horváth Miklós: „Föltámadott a tenger". 
Civilek és nemzetőrök a forradalomban. = 
Száz rejtély a magyar kommunizmus tör
ténetéből. Bp. Gesta, 2004. 114-115. 

329. Horváth Miklós: Kiből legyen nemzetőr. 
= Élet és tud. 2004. 43. 1354-1357. 

330. Germuska Pál: Kádár-kommandó. A mun
kásőrség. = Száz rejtély a magyar kom
munizmus történetéből. Bp. Gesta, 2004. 
204-205. 

Szekeres Gábor. = M. honvéd. 2004.41. 23. 
339. Toperczer István: A 89. „Szolnok" ve

gyes szállítórepülő ezred. Harminc éve 
szolgálatban. 1-2. = Aero magazin. 2004. 
8. 24-27., 9. 24-27. 

340. Révész Gyula: 66. Puskás Tivadar hír
adó zászlóalj. = Puskás Tivadarra emlé
kezünk születésének 160. évfordulóján. 
Bp. Puskás T. Híradó Bajtársi Egyes., 
2004.61-64. 

341. Knopp, Guido: Az SS. Óva int a történe
lem. Bp. M-érték, 2004. 415 p. ill. 
Eredeti cím: Die SS. 

342. Preradovich, Nikolaus von: Die Schutz
staffel der NSDAP. Eine Doumentation. 
Stegen/Anmersee, Druffel, Vowinckel, 
2004. 362 p., XXVIII t. ill. 
Az SS - a Nemzetiszocialista Német Mun
káspárt védosztaga. 
Magyar SS-alakulatokról: 290-297. 

343. Michaelis, Rolf: Das SS-Fallschirmjäger-
Bataillon 500/600. Berlin, Michaelis, 2004. 
116 p. ill. 
Az 500. illetve 600. SS-ejtőernyősvadász-
zászlóalj. - Magyar vonatkozásokkal. 

344. Butler, Ruppert: SS-Hitlerjugend. A 12. 
SS-hadosztály története, 1943-1945. Deb
recen: Hajjá, 2004. 149 p. ill. (20. századi 
hadtörténet) 
Eredeti cím: SS-Hitlerjugend. The history 
of the Twelfth SS Division 1943-45. 

345. Molnár Andrea: Az 1. SS-páncéloshad-
osztály és Joachim Peiper. = Studia milita-
ria. Hadtörténeti tanulmányok. Debrecen, 
2004. 123-152. 

Csapattörténetek 
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A katonaság és kiképzésének története 

346. Zachar József: Császári hadimúlttal Rá
kóczi seregei élén. = A Magyar Mezőgaz
dasági Múzeum közleményei 2001-2004. 
Bp. MMM, 2004. 52-70. 
A szabadságharc katonai vezetői. 

347. Zachar József: A magyarországi huszár
egységek tulajdonosai és vezénylői. = A 
magyar huszárság története. Az első ma
gyar huszártörténeti konferencia keretében 
a 18. Magyar Őstörténeti Találkozó és a 
17. Magyar Történelmi Iskola előadásai és 
iratai. Nyíregyháza, 2004. Bp. Zürich, 
2004. 291-306. 

348. Wenzlik, Detlef; Ebért, Jens-Florian: Die 
österreichischen Kavalleriegenerale in den 
Revolutionskriegen. Hamburg, VRZ, 2004. 
32 p. (Die Napoleonischen Kriege. Son
derheft, 9.) 
Osztrák lovassági tábornokok a napóleoni 
háborúk idején. - Rákosi Boros Ádám, 
Fedák Mihály, futaki Hadik Károly József, 
Szent-Kereszti Zsigmond életrajzaival. 

349. Egyed Ákos: 1848 erdélyi magyar vezér
alakjai. Marosvásárhely, Mentor, 2004. 
218 p. (Erdély emlékezete) 

350. Solymosi József: Zrínyi Ilona örökében. 
A munkácsi vár parancsnokai 1848-49-
ben. 1. = Ad acta. A Hadtörténelmi Levél
tár évkönyve. 2003. Bp. Petit Real, 2004. 
68-78. (Hadtörténelmi levéltári kiadvá
nyok) 

351. Mező István: A szabadságharc Bács-Kis
kun megyei parancsnokai 1848-49. Kecs
kemét, Bács-Kiskun M. Önkorm., 2004. 
111 p. 

352. Takács Tibor: A szabadságharc Bács-
Kiskun megyei parancsnokai, 1848-49. = 
Honvéd altiszti folyóirat. 2004. 2. 63-64. 

353. Hajdú Tibor: Emlékezet és valóság. A 
magyar politika vezéralakjai a világhábo
rúban. = Századok. 2004. 6. 1454-1461. 
Nemzetközi konferencia az I. világhábo
rúról a Hadtörténeti Intézetben. 

354. Merényi-Metzger Gábor: Magyarok a 
Zenta cirkáló fedélzetén. = Új honvédségi 
szle. 2004. 11.71-76. 

355. Merényi-Metzger Gábor: A Zenta cirkáló 
legénysége 1914. augusztus 16-án. 1-2. = 
Haditechnika. 2004. 3. 56- 57., 4. 56-61. 

356. Zsák Ferenc: A Monarchia ászai. = Aero 
magazin. 2004. 11.57-61. 

357. Knoll Gyula: Emlékezni és emlékeztetni 

nekünk utódoknak kell ! = A Repüléstörté
neti konferencia közleményei. 2004. Bp. 
M. Repüléstört. Társ., 2004. 179-190. 
Repülős életrajzok. 

358. Sematizmus 1917, 1918, 1927, 1928, 
1938, 1940, 1941, 1942, 1944. (CD-ROM). 
Bp. Arcanum, 2004. 
A m. kir. honvédség és csendőrség név
könyvei. 

359. Markó Árpád: Wiener Neustadt-i éveim. 
— írásai és hagyatékában maradt kézira
tai felhasználásával összeáll. Tóth Gyula. 
= Új honvédségi szle. 2004. 6. 74-80. 

360. Miklós Zoltán: Katonai tanintézetek Ma
gyarországon. Bp. Szerző, 2004. 121 p. 

361. Miklós Zoltán: Katonatisztképzés a Lu
dovika Akadémián. Bp. Könyvpont, 2004. 
131 p. 

362. Miklós Zoltán: A Ludovika Akadémia 
bemeneti szabályozása, avagy a felvétel 
rendje, 1872-1918. = Nemzetvéd. egyet, 
fórum. 2004. 2. 26-28. 

363. Miklós Zoltán: Katonai nevelés és kép
zés az osztrák-magyar kiegyezéstől az I. 
világháború végéig, 1867-1918. = Nemzet
véd, egyet, fórum. 2004. 5. 32-37. 

364. Miklós Zoltán: A Ludovika Akadémia 
tananyaga a dualizmus korában. = Humán 
szle. 2004. 3. 41-56. 

365. Miklós Zoltán: A m. kir. honvéd Ludo
vika Akadémia nevelési értékrendje 
1872-1918. = Új honvédségi szle. 2004. 
4.73-81. 

366. Miklós Zoltán: A m. kir. honvéd Ludovika 
Akadémia nevelési értékrendjének változá
sa 1872 és 1944 között. = Ad acta. A Had
történelmi Levéltár évkönyve. 2003. Bp. 
Petit Real, 2004. 103-146. (Hadtörténelmi 
levéltári kiadványok) 

367. Miklós Zoltán: A M. Kir. Honvéd Ludo
vika Akadémia nevelési értékrendje, 1920-
1944. = Humán szle. 2004. 2. 45-68. 

368. Miklós Zoltán: A Ludovika Akadémián 
folyó oktatás tartalma a két világháború 
között. = Humán szle. 2004. 4. 73-88. 

369. Paál Gergely: A magyar királyi honvéd
ség „egyéves" önkéntesei. = Bolyai szle. 
2004. 1.5-16. 

370. Bonhardt Attila: Fegyverbarátság. A 
magyar páncélosok átképzése német tech
nikára. = Aranysas. 2004. 5. 66-71. 

371. Pandula Attila: Letagadott apaság. Wehr-
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macht tisztek a Bundeswehrben. (Szemle.) 
= Klió, 2004. 1. 133-134. 
Kurowski, Franz: Verleugnete Vaterschaft, 
Wehrmachtsoffiziere schufen die Bundes
wehr. Selent, Pour le Mérite, Verl. für Mi
litärgeschichte, 2000. 

372. Szakály Sándor: Század vagy ezred? Ka
tonákról, történelemről, önmagunkról. 2. 
Cikkek, interjúk. Bp. Ister, 2004. 367 p. 
Ism.: Papp Dezső. = M. honvéd. 37. 22. 

373. Kiss Kálmánné; Tóth József: A hadsereg, 
a tisztikar a politikai hatalom szorításában. 
1. = Bolyai szle. 2004. 3.70-111. 

374. Nagy Tamás: Quantitative military edu
cation in Hungary during the Cold War. = 
Revue Internat, ď Hist. Milit. 80. 2004. 
159-165. 
Mennyiségre törekvő katonai képzés Ma
gyarországon a hidegháború időszakában. 

375. Okváth Imre: A kibicnek semmi se drá
ga. Szovjet tanácsadók. = Száz rejtély a 
magyar kommunizmus történetéből. Bp. 
Gesta, 2004. 48-49. 

376. Szabó Miklós, M.: A magyar katonai fel
sőoktatás története, 1947-1956. Bp. Zrí
nyi, 2004. 271 p. ill. 

377. Szabó Miklós: Adalékok a Honvéd Aka
démia történetéből. = Új honvédségi szle. 
2004. 3. 73-79. 

378. Szabó Miklós: A Honvéd Akadémia törté
nete, 1950. 10. 01 - 1955. 03. 15. 2. rész. = 
Nemzetvéd. egyet, közlem. 2004. 3. 56-75. 

379. Honvéd Kossuth Akadémia 1947-1949. 
[Szerk. biz. Szabó József... et al.] Bp. 
2004. 323 p. ill. 

388. Borosy András: Hadi érdemek Magyar
országon a XIV. században. = Hadtört, 
közlem. 2004. 2. 379-440. 

389. Farkas Ildikó: A szamuráj. Egy letűnt vi
lág erkölcsei. = História. 2004. 4. 29-35. 

390. Blomberg, Catharina: Szamurájok. Ja
pán harcos nemességének történelmi és 
vallási háttere. Budapest, S zenzár, 2004. 
269 p. (Harcosok ösvényén) 
Eredéi cím: The heart of warrior. Origins 
and religions background of the Samurai 
system in feudal Japan. 

391. Frédéric, Louis: Japán hétköznapjai a sza
murájok korában. Budapest, Hunor, 2004. 
179 p., 8 t. ill. (Budo kiskönyvtár) 

Megjelent a Honvéd Kossuth Akadémián 
és tanfolyamain 1949-ben avatott tisztek 
és tiszthelyettesek avatásának 55. évfordu
lója alkalmából. 

380. Kolozsvári Sándor: Kossuthos híradók. 
(Folyt.) = Nemzet véd. egyet, fórum. 2004. 
2-5. sz. 

381. Papp Ferdinánd: Szárnypróbálgatások. 
Valamikor-valahol mi is elkezdtük a repü
lést! = Aranysas. 2004. 12. 64-66. 
Pilótaképzés, 1942. 

382. Fekete István: A szolnoki ősrepülöktől a 
„Killián" Iskola megalakulásáig. = Zou-
nuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei le
véltár évkönyve. 19. Szolnok, J-N-Sz. M. 
Lvt., 2004. 

383. Szepesi József: Katonai repülőgépvezető
képzés a II. világháború után a Kilián Re
pülő Hajózó Tiszti Iskola felszámolásáig. 
= M. szárnyak. 32. 2004. 115-123. 

384. Poór Gábor: Emlékképek a csatarepülők 
1955. évi gyakorlatáról. M. szárnyak. 32. 
2004. 124-128. 

385. Szepesi József: A szibériai garnizon. A 
„különleges tanfolyam" vadászpilótái. = 
Aranysas. 2004. 5. 72-75. 
Pilótaképzés a 2. vh. után a Szovjetunióban. 

386. Győri Béla: Magyar katonák az újkori 
olimpiai játékokon. 1-11. = M. honvéd. 
2004. 26. 22., 27. 20., 28. 20., 29. 20., 
30. 20., 31. 20., 32. 20., 33. 20., 34. 20., 
35. 20. 

387. Mező László: Honvéd labdarúgócsapatok 
a Nemzeti Bajnokságban. 1. = Honvéd al
tiszti folyóirat. 2004. 4. 71-75. 

392. Horváth Zoltán: A birodalom visszavág. 
Hitler önkéntes kamikázéi. = Aranysas. 
2004. 7. 48-53. 

393. Takács Ferenc: A szabadság és a sza
badság szobra. = M. nemzet. 2004. 264. 5. 
Aradi emlékmű. 

394. Szabó Dániel: Ferenc József azt üzen
te... Háborús lelkesedés, 1914. = História. 
2004. 6-7. 15-17. 

395. Kfacsó] L[ajos]: Magyar katonák az 
első világháborúban. = M. honvéd. 2004. 
41. 16. 

396. Hadi sírok gondozói. [írta:] T.Z. = Nép
szabadság. 2004. 298/2. 9. 
HIM Hadisír-gondozó Iroda 

A katonai nevelés és hagyományápolás története 
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397. Prohászka László: A gorodoki lovasro
ham újra látható domborműve. = A Had
történeti Múzeum értesítője., 7. Bp. Had
tört. Múz., 2004. 35-40. 

398. Pelle János: Háborús emléktúra a Bal
kánon. = Népszava. 2004. 72. Szép szó 
mell. 2. 
1. világháború 

399. Kacsó Lajos: Élő hadtörténelem az Ison
zónál. = M. honvéd. 2004. 48. 16. 
A nagy háború emlékei címmel megem
lékezést tartottak Gorizia és Gradiska vá
rosokban. 

400. Kacsó Lajos: Akikért a harang szólhatna. 
= M. honvéd. 2004. 51-52. 32. 
Gorizia (Görz) 

401. La cappella ungherese. Storia, memoria e 
mito di un monumento che parla di pace. 
[Összeáll.] Giancarlo Francione, Dezső 
Juhász. Vittoria, Museo Storico Italo-Un-
gherese, 2004. 117 p. ill. 
A magyar kápolna. Egy emlékmű, amely 
a békét hirdeti. 

402. Kovács István: Katonasírok Lengyelor
szágban. 1914-16. = História. 2004. 6-7. 
65-66. 

403. Szerdahelyi Csaba: Hősi halottaknak 
tisztelegj! = M. hírlap. 2004. 225. 17. 
Ostffyasszonyfa - hadifogoly temető 

404. Romsics Gergely: Tér, hatalom, emléke
zés. = Rubicon. 2004. 2. 4-7. 
Teleki Pál tervezett szobra kapcsán. 

405. Hovanyecz László: Legyen-e szobra Te
leki Pálnak? A Rubicon legújabb száma a 
magyar politikusról. = Népszabadság. 2004. 
56/2. 8. 

406. Jánkfalvi Zoltán: Hol sírjaink domborul
tak... A Budapesti Amerikai Katonateme
tő. = Aranysas. 2004. 11. 54-58. 

407. Mattheidesz Konrád: Temetőavatás Rud-
kinóban. = Haditechnika. 2004. 1. 59. 

408. Tőrös István: A gyetyák csonkig égtek... 
= Aranysas. 2004. 7. 58-60. 
Katonai temetők avatása a Donnál. 

409. Szabó Béla: A megbékélés jereváni em
lékműve. = M. honvéd. 2004. 37. 12-13. 
Magyar katonai emlékmű. 

410. Elekes Éva: Normandiai generáció. = 
Népszava. 2004. 130. 3. 
A partraszállás 60. évfordulóján. 

411. Esik László: Normandiai emlékhelyek. = 
Haditechnika. 2004. 6. 63-66. 

412. Kis Tibor: Normandiai partraszállási 
lázban. = Népszava. 2004. 129. Mell. 2-3. 

Normandia az évfordulón. Emlékek, em
lékművek, temetők. 

413. Zsebkalauz Németországhoz. Az Ameri
kai Hadsereg kiadványa saját csapatai ré
szére, 1944. Az előszót írta és a forrást 
ford. Kovács Melinda, Szilárd Balázs. 
Szeged, JATE Press, 2004. 25 p. (Docu
menta historica, 63.) 
Eredeti cím: Pocket guide to Germany. 

414. Nagy László; Vörös Béla: Emlékhelyek 
az Üllői úti bázison. Bp. ZMNE Bolyai J. 
Kat. Műsz. Főisk. Kar, 2004. 92 p. ill. 

415. „Magyarország mint a nyugati keresz
tény művelődés védőbástyája". A Vatikáni 
Levéltárnak azok az okiratai, melyek őse
inknek a Keletről Európát fenyegető ve
szedelmek ellen kifejtett erőfeszítéseire 
vonatkoznak /cca 1214-1606/. Összegyűjt, 
és kiadásra rend. Artner Edgár. Közread. 
Szovák Kornél, Török József, Tusor Péter. 
Róma, Bp. PPKE, 2004. CCVI, 335 p. 
(Collectanea Vaticana Hungáriáé. Class. 1. 
Vol. 1.) (Bibliotheca históriáé ecclesiasticae 
Universitatis Catholicae de Petro Pázmány 
nuncupatea. Ser. 1. Class. 1. Vol. 1.) 

416. Erdély és a Szentszék a Báthory kor
szakban. Kiadatlan iratok, 1574-1599. Saj
tó alá rend. Kruppa Tamás. Szeged, 
[SZTE], 2004. XLVI, 229 p. 

417. Kruppa Tamás: Erdély és a Szentszék 
kapcsolatainak ismeretlen kérdésköréhez. 
Fabio Genga római tárgyalásai 1594-ben 
és 1596-ban. = Hadtört, közlem. 2004. 4. 
1166-1193. 

418. Blet, Pierre: XII. Piusz és a második vi
lágháború a Vatikán archívumai alapján. 
[Bp.] Új Ember, [2004?] 341 p. 
Eredeti cím: Pie XII et la Seconde Guerre 
mondiale d'après les archives du Vatican. 

419. Járay István: Édesapám naplója. Járay 
Márton fogarasi református lelkész napló
jegyzete 1944. augusztus 23. és 1948. ja
nuár 10. között, a maga és a dél-erdélyi 
magyarság sorsáról. Nagyvárad, Király-
hágómelléki Ref. Egyházker., 2004. 131 p. 

420. Lukácsi Zoltán: Egy tábori lelkész hábo
rús följegyzései. = Korrajz 2003. A XX. 
Század Intézet évkönyve. [Bp.] XX. Szá
zad Int., 2004. 54-76. 
Nádasi Alfonz 

421. Adriányi Gábor: A Vatikán keleti politi
kája és Magyarország, 1939-1978. A Mind-
szenty-ügy. [Budapest], Kairosz, 2004. 
250 p. ill. 
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422. Gergely Jenő: Mit is mond a hogyishív-
ják? Mindszenty rádiós beszéde. = Száz 
rejtély a magyar kommunizmus történeté
ből. Bp. Gesta, 2004. 128-129. 

423. Végvári Vazul: A barna pópa. — a har
cos papokról, a Vár 1956-os védelméről és 
a mindjártból lett negyven esztendőről. 
[Riporter:] Stefka István. = M. nemzet. 
2004. 274. 34-35. 

424. Varga József, A.: Honvédelmi Miniszté
rium Tábori Lelkészi Szolgálat, 1994-
2004. Bp. HM Tábori Lelkészi Szolg., 
2004. 120 p. ill. 

425. Kalavszky Györgyi: Áll a ház. Szabad
ságharcos veteránok a kiegyezés után. = 
M. nemzet. 2004. 62. 43. 
Honvédmenhely. 

429. Rácz Attila: A magyar állami országos 
fegyvergyár termelése 1848 márciusától 
1849 áprilisáig. = Fons. 2004. 1. 3-38. 

430. Haris Lajos; Hajdú Ferenc: A k. u. k. had
sereg gépesítésének kezdete. Tóth György 
István, a Rába igazgatóhelyettese emléké
re. = Haditechnika. 2004. 5. 65-66. 

431. Kacsó Lajos: A magyar hadiipar nagy 
erőpróbája. = M. honvéd. 2004. 4. 16. 
1938-1944. 

432. Zsák Ferenc: A magyar repülőgép és fel
szerelési (háttér) ipar helyzete 1943-44-
ben. = A Repüléstörténeti konferencia 
közleményei. 2004. Bp. M. Repüléstört. 
Társ., 2004. 73-80. 

433. Termán Béla: A német-magyar repülőipa
ri szerződés. = M. szárnyak. 32. 2004. 9-16. 
1941. 

434. Germuska Pál: A haditechnikai termelés 
és az új gazdasági mechanizmus. = „Hat
vanas évek" Magyarországon. Tanulmá
nyok. Bp. 1956-os Int., 2004. 126-160. 

435. Kiss Balázs: „A magyarok nyilaitól ments 
meg Uram minket!" Németh Gyula íjké-
szítési módszere. Szombathely, Pannon 
Kult. Örökség Egyes., 2004. 51 p. ill. 

436. Hartink, A. E.: Pisztolyok és revolverek 
enciklopédiája. Pécs, Alexandra, [2004]. 
448 p. ill. 
Eredeti cím: The complete encyclopedia 
of pistole and revolvers. 

437. Hintermaier, Heino: Die Mannlicher-Re-
petiersysteme in Österreich-Ungarn. Ein 

426. Győrffy-Villám András: A Magyar Hu
szár és Katonai Hagyományőrző Szövet
ség története és célja. = A magyar huszár
ság történet. Az első magyar huszártörté
neti konferencia keretében a 18. Magyar 
Őstörténeti Találkozó és a 17. Magyar 
Történelmi Iskola előadásai és iratai. Nyír
egyháza, 2004. Bp. Zürich, 2004. 112-
113. 

427. 10 éves a Honvédség és Társadalom Ba
ráti Körök Országos Szövetsége. 1994-
2004. [Kiad.] Honv. és Társ. Baráti Körök 
Orsz. Szöv. [Bp.] Zrínyi, 2004. 31 p. ill. 

428. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság öt éve, 
1999-2004. [Szerk. Angyal Eleonóra, Fe
némé Kádár Éva, Kuli János.] Bp. N. Ke
gyeleti Biz., 2004. 67 p. ill. 

Rückblick zum 100. Todesjahr des Kon
strukteurs. = Pallasch. 17. 2004. 143-151. 
A Mannlicher ismétlőpuska az Osztrák-
Magyar Monarchiában. A konstruktőr ha
lálának 100. évfordulóján. 

438. Németh Balázs: Hátulról és elölről. Sharps. 
1-2. = Kaliber. 2004. 3. 10-15., 4. 10-15. 
Sharps csappantyús-perkussziós puska tör
ténete. 

439. Klabacsek Gyula: A II. világháború né
met puskája. G-43. = Kaliber. 2004. 11. 
46-52. 

440. Surányi Balázs: A Kalasnyikov-szurony 
rövid története. 1 -2. = Haditechnika. 2004. 
5. 24-27., 6. 30-31. 

441. Talián István: Kiegészítés Matthaeidesz 
Konrád: A trianoni fegyvergyűjtemény cí
mű cikkéhez. = Haditechnika. 2004. 6. 66-
68. 
(2003. 4. sz.) 

442. Matthaeidesz Konrád: Spanyol polgár
háborús fegyverek. = Haditechnika. 2004. 
1.62-63. 

443. Vass Gábor: Sörétes puska gerilláknak. 
Hillberg, Winchester Liberator, Colt De
fender. = Kaliber. 2004. 9. 44-46. 
1960-as években. 

444. Haris Lajos; Haris Ottó: Fejezetek a 
magyar katonai harcjárművek gyártástör
ténetéből, az Osztrák-Magyar Monarchia 
keretein belül és Magyarországon az 
1920-1940-es években. 5-6. = Haditechni
ka. 2004. 2. 55-58., 3. 69-71. 

A haditechnika története 
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445. Schmidt László: A Magyar Királyi Hon
védség másfél tonnás Krupp gépkocsija. = 
Haditechnika. 2004. 3. 66-68. 

446. Schmidt László: Az RSO lánctalpas von
tató. = Haditechnika. 2004. 4. 76-79. 

447. Haris Lajos; Haris Ottó: A Hunor úszó 
páncélautó terve. = Haditechnika. 2004. 4. 
54-55. 

448. Haris Lajos; Haris Ottó; Hajdú Ferenc: 
A Lipták-féle első magyar harckocsi terve. 
= Haditechnika. 2004. 6. 59-62. 

449. Sárhidai Gyula: A Túrán harckocsi
család prototípusai. = Haditechnika. 2004. 
4. 74-76. 

450. Sárhidai Gyula: 41 M. Túrán nehéz 
harckocsi (rövid csövű Túrán 75.). = Ha
ditechnika. 2004. 5. 70-71. 

451. Számvéber Norbert: Királytigrisek a Bu
dai Várban. = Aranysas. 2004. 10. 74-75. 

452. Bilik Péter: A Királytigris. = Aranysas. 
2004.1.78-79. 

453. Bean, Tim; Fowler, Will: Szovjet harc
kocsik a II. világháborúban. Sztálin páncé
los csodái. Debrecen, Hajjá, 2004. 176 p. 
ill. (20. századi hadtörténet) 
Eredéit cím: Russian tanks of World War 
II. Stalin's armoured might. 

454. Bilik Péter: A T-34/85 harckocsi. = 
Aranysas. 2004. 2. 73-75. 

455. Bilik Péter: Az M4 Sherman harckocsi. 
= Aranysas. 2004. 3. 60-63. 

456. Schuminszky Nándor: A szovjet rakéta
kutatás kulisszatitkaiból. Korai szovjet ra
kéták. 1-2. = Haditechnika. 2004. 3. 28-
31., 4. 46-48. 

457. Villányi György: Az R-16 ICBM rakéta 
és a Nyegyelin-katasztrófa. = Haditechni
ka. 2004. 2. 12-17. 
1960. 

458. Villányi György: A szovjet-orosz rakéta-
és űrvédelem. 1-3. Haditechnika. 2004. 3. 
10-13., 4. 13-17., 5. 20-23. 

459. Szabó Miklós: Kiegészítés Villányi 
György. A szovjet-orosz rakéta- és űrvé
delem című cikkéhez. = Haditechnika. 
2004. 6. 22-23. 

460. Szabó. A. Ferenc: Vita a termonukleáris 
fegyverekről Magyarországon a kubai vál
ság hatására. = Múltunk. 2004.4.204-234. 

461. Lits Gábor: A láthatatlan fegyver. = 
Honvéd altiszti folyóirat. 2004. 2. 71-77. 
Baktériumfegyverek - történeti áttekintéssel. 

462. Csüllög Gábor: A várak földrajzi elhe
lyezkedésének sajátosságai Magyarország 

középkori településhálózatában. = Gye
pük, várak, erődítmények és egyéb honvé
delmi létesítmények a Kárpát-meden
cében, 895-1920. Nyíregyháza, 2004. 47-
54. (Történeti földrajzi tanulmányok, 7.) 

463. Bérezi Szaniszló: Északnyugati vár a vá
rosban. = Gyepük, várak, erődítmények és 
egyéb honvédelmi létesítmények a Kárpát
medencében, 895-1920. Nyíregyháza, 
2004. 71-76. (Történeti földrajzi tanulmá
nyok, 7.) 

464. Winkler Gusztáv: Reneszánsz erődépíté
szet Magyarországon. Mérnöki szemmel. 
Bp. Tinta, 2004. 202 p. ill. (Segédkönyvek 
a hadtörténet tanulmányozásához, 5. ) 
(Várak, erődök, erődítések, 1.) 

465. Dankó Imre: A hajdúsági erődtemplo
mok kérdései. = Gyepük, várak, erődítmé
nyek és egyéb honvédelmi létesítmények a 
Kárpát-medencében, 895-1920. Nyíregy
háza, 2004. 115-124. (Történeti földrajzi 
tanulmányok, 7.) 

466. Tolnai Gergely: Magyarországi erődtemp
lomok. = Gyepük, várak, erődítmények és 
egyéb honvédelmi létesítmények a Kárpát
medencében, 895-1920. Nyíregyháza, 
2004. 55-64. (Történeti földrajzi tanulmá
nyok, 7.) 

467. Csorba Csaba: Települések erődítései a 
közép- és török korban. = Gyepük, várak, 
erődítmények és egyéb honvédelmi léte
sítmények 895-1920. Nyíregyháza, 2004. 
65-70. (Történeti földrajzi tanulmányok, 7.) 

468. Horváth Lajos: A Krími Kánság hadse
rege táborai és sáncolásai a Kárpát-me
dencében, 895-1920. = Gyepük, várak, 
erődítmények és egyéb honvédelmi léte
sítmények a Kárpát-medencében, 895-
1920. Nyíregyháza, 2004. 139-146. (Tör
téneti földrajzi tanulmányok, 7.) 

469. Nováki Gyula: Kuruc kori sáncvárak, 
sáncok maradványai a Dunántúlon. = 
Gyepük, várak, erődítmények és egyéb 
honvédelmi létesítmények a Kárpát-me
dencében, 895-1920. Nyíregyháza, 2004. 
155-158. (Történeti földrajzi tanulmá
nyok, 7.) 

470. Szabó József János: Erődépítészet a XX. 
században. Geoinformatikai esettanulmá
nyok. Bp. Tinta, 2004. 168 p. ill. (Segéd
könyvek a hadtörténet tanulmányozásá
hoz, 7. ) (Várak, erődök, erődítések, 3.) 

471. Juhász Attila: A XIX-XX. századi tábori 
erődítések a Kárpát-medencében. Hadtör-
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téneti rekonstrukció térinformatikával. Bp. 
Tinta, 2004. 160 p. ill. (Segédkönyvek a 
hadtörténet tanulmányozásához, 6.) (Vá
rak, erődök, erődítések, 2.) 

472. Horváth Attila: Cifra nyomorúság. Erőd
rendszer a Tito-banda ellen. = Száz rejtély 
a magyar kommunizmus történetéből. Bp. 
Gesta, 2004. 96-97. 

473. Darai Lajos Mihály: Földalatti búvóhe
lyek személyi és élelmi mentésre. = Gye
pük, várak, erődítmények és egyéb honvé
delmi létesítmények a Kárpát-medencé
ben, 895-1920. Nyíregyháza, 2004. 89-94. 
(Történeti földrajzi tanulmányok, 7.) 

474. Papp Dezső: A Lánchíd 1849-ben. = M. 
honvéd. 2004. 21. 16., 22. 

475. Hauptner, Rudolf: Die Kohn- und die 
Roth-Waagner-Brücken in Belgrad 1915. 
Zur Entwiklung der eiserner Kriegs
brücken in Österreich-Ungarns. = Pal
lasch. 18.2004.87-99. 
Kohn- és Roth-Waagner hidak Belgrád
ban, 1915-ben. A Monarchia vashídjai a 
háborúban. 

476. Vitorlás hajók. A vitorlázás története a 
kezdetektől napjainkig. [Szöveg: Franco 
Giorgetti, Erik Abranson.] [Pécs], Ale
xandra, [2004]. 303 p. ill. 

477. Hajók enciklopédiája. Főszerk. Tony Gib
bons. Pécs, Alexandra, [2004]. 544 p. ill. 
Eredeti cím: The encyclopedia of ships. 

478. Gulyás Jenő: 155 éves a magyar hadiha
józás. = Haditechnika. 2004. 1. 49-50. 

479. Prasky, Friedrich: Die Donaumonitoren 
Österreich-Ungarns. Von 1872 bis zur 
Gegenwart. Wien, Graz, NWV Neuer 
Wissenschaftlicher Verl., 2004. 224 p. ill. 
Dunai monitorok a Monarchiában. 

480. Edwards, Bernard: Vigyázz, kalózhajó! 
Német segédcirkálók a II. világháborúban. 
Debrecen, Hajjá, 2004. 207 p., [8] t. ill. 
(20. századi hadtörténet) 
Eredeti cím: Beware raiders! 

481. Kaiser Ferenc: „Őfelsége hadihajója", a 
H.M.S. Warspite. 1-4. = Haditechnika. 
2004. 3. 6-9., 4. 6-9., 5. 12-15., 6. 14-17. 

482. Horváth Zoltán: Az elveszett cirkáló. A 
CA-35 USS Indianapolis tragédiája. = 
Aranysas. 2004. 1.48-52. 
1945. július 29. 

483. Sárhidai Gyula: Fegyvertár. [Amerikai 
nukleáris tengeralattjárók.] = Aranysas. 
2004. 1-4. 46-47., 5. 50-51., 6-8. 46-47. 

484. Sárhidai Gyula: Fegyvertár. [Brit nukle

áris tengeralattjárók.] = Aranysas. 2004. 9. 
46-47., 10. 46-47. 

485. Sárhidai Gyula: Fegyvertár. [Francia nuk
leáris tengeralattjárók.] = Aranysas. 2004. 
11.46-47., 12.46-47. 

486. Szabó Miklós: A K-159-es tragédiára volt 
ítélve. = Haditechnika. 2004. 5. 32-34. 
K159 atomhajtású vadász-tengeralattjáró 
- 2003. október. 

487. Amaczi Viktor: Japán léggömbbombák a 
második világháborúban. = Honvéd altisz
ti folyóirat. 2004. 3. 79-80. 

488. Amaczi Viktor: Léggömbtámadás az 
Egyesült Államok ellen. = M. honvéd. 
2004. 18. 16. 
Japán légitámadás, 1944. nov. 

489. Zsillé Péter: Gyűjtemények mélyéről. Le
vél Fischamendbe. = Aero magazin. 2004. 
7. 56-57. 
Katonai léghajó az I. világháborúban. 

490. Katonai repülőgépek enciklopédiája. 
[Főszerk. David Donald, Jon Lake.] Pécs, 
Alexandra, [2004.] 443, [5] p. ill. 
Eredeti cím: Encyclopedia of world 
military aircraft. 

491. Katonai repülőgépek szerkezete. 118 re
pülőgép metszetrajza 1945-től napjainkig. 
Összeáll. Paul Eden, Soph Moeng. Pécs, 
Alexandra, 2004. 256 p. 
Eredeti cím: Modern military aircraft 
anatomy. 

492. S(ajtos) Z(oltán): Az elsőtől a negyedik 
generációig. Vadászgép-történelem. = Aero 
magazin. 2004. 4. 24-28. 

493. Horváth Zoltán: A Luftwaffe „üstökö
se". Egy gép, amely megelőzte a korát. = 
Aranysas. 2004. 8. 48-53. 
Messerschnitt Me-163 Komet 

494. Termán Béla: Adatok a Messerschmitt 
210 hazai gyártásáról. = M. szárnyak. 32. 
2004. 17-32. 

495. Józsa Béla: Egy Heinkel a hegyekben. = 
Militaria. 35. 2004. 1225-1231. 
Norvégia, 1940. ápr. 25. 

496. Józsa Béla: Egy Stuka a tengerben. = 
Militaria. 34. 2004. 1216-1219. 
Saint-Tropez, 1944. aug. 16. 

497. Gál József: „Csupaszárny" repülőgépek. 
A légi triciklitől, a B-2-es lopakodó bom
bázóig. - Óriás ráják az égen. A Northrop 
„csupaszárny"bombázói. = Aranysas. 
2004. 1.30-35., 2. 24-28. 

498. Horváth Zoltán: A brazil vadászrepülők 
háborúja. Dél-amerikai vendégjátékosok 

142 — 



Észak-Olaszország egén. = Aranysas. 2004. 
10. 48-53. 
1944. 

499. Punka György: A repülő ceruza. A Dor-
nier Do 17-es. = Aero magazin. 2004. 1. 
57-61. 

500. Punka György: A Dornier Do 217-es. 
[1.,] A kezdetektől a nehézbombázóig. = 
Aero magazin. 2004. 2. 52-55. 

501. Punka György: A Dornier Do 217-es. 2. 
A nehézbombázótól a háború végéig. = 
Aero magazin. 2004. 3. 52-55. 

502. Gál József: Fehér csillagos Fishbed. A tit
kos kísérletek. = Aranysas. 2004. 8. 33-35. 
Amerikai kísérletek MiG-típusú vadász
gépekkel. 

503. Mészáros András: MiG-15-ös repülőgé
peinkről. = A Repüléstörténeti konferencia 
közleményei. 2004. Bp. M. Repüléstölt. 
Társ., 2004. 81-96. 

504. Schadl György: Az első magyar elfogó 
vadászrepülőgép fedélzeti lokátora és an
nak átalakítása. = Haditechnika. 2004. 5. 
55-61. 
MÍG-17PF 

505. T[óth] S[ándor], G.: Figyelő szemek az 
égbolton. Egy típus - két eset. = M. hon
véd. 2004. 13. 16. 
MiG-21 

506. Gordon, Yefim; Komissarov, Sergey: II-
yushin 11-2 and 11-10 Shturmovik. Rams-
bury, Crowood, 2004. 192 p. ill. (Cro-
wood aviation series) 
Az 11-2 és 11-10 szovjet csatarepülőgép. 
Az 11-10 a Magyar Néphadseregben: 147-
149. 

507. Gál József: A repülőcsónak. Berjev Be-
12 Mail, más néven Csajka. = Aranysas. 
2004. 9. 23-27. 

508. Hajdú Ferenc: Az U-2-es felderítő repü
lőgép története. 1-3. = Haditechnika. 
2004. 4. 28-31., 5. 28-31., 6. 24-29. 

509. Amaczi Viktor: A koreai háború fegyve-

521. Győri László: Arad - 1849. október 6. = 
M. honvéd. 2004. 40. 16., 21. 

522. Dinyés László: Aradi rabok, 1849-1858. 
Arad, Aradi Szabadságszobor Egyes., 
2004. 78 p. ill. 

523. Létay Miklós: Minden hivatalra nézett 
egy ágyúcső. 150 éve, 1854júniusábanfe-

rei. 2., A repülőgépek. = M. honvéd. 2004. 
1-2. 36-37. 

510. Gál József: A flotta nőstény rókája. A 
britek első rakétahordozó harci gépe. = 
Aranysas. 2004. 7. 20-23. 
Sea Vixen 

511. Gál József: Sivatagi kalózok. = Arany
sas. 2004. 3. 24-27. 
Buccaneer S Mk. 2B bombázó alkalmazá
sa az Öböl-háborúban. 

512. Peták György: A Gripen. Budapest, Petit 
Real, 2004. 79 p. ill. 

513. [Kővári László]: Az első generáció. A 
brit Firestreak és Red Top légiharc
rakéták. = Aranysas. 2004. 7. 24-25. 

514. Renner Péter: Fedőneve: Sas. Fejezetek 
a magyarországi radartechnika történeté
ből. (1.) = Aero magazin. 2004. 5. 52-55. 

515. A báránybőrbe bújtatott farkas. 1-2. 
Dwayne A. Day: A sheep in wolfs 
clothing c. cikk nyomán ford. Aranyi 
László. = Haditechnika. 2004. 1. 47-50., 3. 
32,41-44. 
Az amerikai Samos E-5 felderítő műhold, 
1958-1959. 

516. Kenyeres Dénes: Kamov Ka-26 típusú 
könnyű szállítóhelikopterek a Magyar 
Néphadsereg hadrendjében. 6-10. = Hadi
technika. 2004. 1. 53-56., 2. 32, 41-43., 3. 
45-48., 4. 49-51., 5. 51-54. 

517. Halász Péter: The history of the deve
lopment and improvement of Hungarian 
airfields. = Aarms. 2004. 5. 695-705. 
Katonai repülőterek története. 

518. Pusztai János: A szegedi repülőtér há
nyatott sorsa. = M. szárnyak. 32. 2004. 
176-181. 

519. Bontó Józsefié: A Veszprém-jutási ka
tonai repülőtér építéstörténete. = Veszp
rémi szle. 2003. 1-2. 17-37. 

520. Zsák Ferenc: Szovjet repülőterek Ma
gyarországon. 1-2. = Aero magazin. 2004. 
2. 57-61., 3. 57-61. 

jezték be a Citadella építését. = Népsza
badság. 2004. 126/2. 11. 

524. Pap János: A honvédügyész helye és 
szerepe a magyar katonai igazságszolgál
tatásban 1912-1946 között. = Új honvéd
ségi szle. 2004. 7. 95-107. 

525. Szentpály-Juhász Miklós: A zilahi eset -

A katonai jog, a háborús bűnök törtenete 
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1919. február. = Korrajz 2002. A XX. 
Század Intézet évkönyve. [Bp.] XX. Szá
zad Int., 2004. 9-22. 

526. Glatz Ferenc: Népességmozgás Közép-
Kelet-Európában. Üldözés, kitelepítés, 
1939-48. = História. 2004. 5. 3-13. 

527. Karsai László: Magyarországi zsidótör
vények és rendeletek, 1920-1944. = Szá
zadok. 2004. 6. 1285-1304. 

528. Emlékezz! Válogatott levéltári források a 
magyarországi zsidóság üldöztetésének 
történetéhez, 1938-1945. Összeáll. Katona 
Csaba, Ólmosi Zoltán, Oross András, Soós 
László, P. Szigetváry Éva, Szabó Dóra, 
Varga Katalin. Bp. M. Orsz. Lvt., 2004. 
236 p. ill. 

529. Gecsényi Lajos: A „Jaross-listák" nyomá
ban. A vészkorszak forráskérdései. = His
tória. 2004. 2-3. 14-16. 

530. Szita Szabolcs: A munkaszolgálat Ma
gyarországon 1939-1945. = Hadtört, köz
lem. 2004. 3. 817-854. 

531. Kényszermunka, erőltetett menet, tö
meghalál. Túlélő bori munkaszolgálatos
ok visszaemlékezései, 1943-44. Szaklek
tor és előszó: Szita Szabolcs. Szerk. Szele 
Anna, Szele György. Bp. Makkabi, 2004. 
175 p. ill. 

532. Kiss Gergő Barnabás; Szabó Péter: Mun
kaszolgálatosok a Donnál. A 105/11. tábo
ri munkásszázad igaz és valóságos törté
nete 1942 októberétől 1943 januárjáig. 
Forrásközlés. = Hadtört, közlem. 2004. 3. 
887-924. 

533. A holokauszt krónikája. A magyar kiad. 
főszerk. Szalay Marianne. Bp. Park, 2004. 
773 p. ill. 
Eredeti cím: The Holocaust chronicle. 

534. Sebők János: A titkos alku. Zsidókat a 
függetlenségért. Horthy és a holokauszt. 
Bp. Szerző, 2004. 294 p. ill. 
Ism.: Aranysas. 2004. 11. 69. 

535. Molnár Judit: A magyar királyi csendőr
ség és a holokauszt. = Hadtört, közlem. 
2004. 3. 927-942. 

536. Ungváry Krisztián: Kik voltak a nyila
sok? Egy szocialista tömegpárt. Fekete le
xikon. 43 nyilas életút. = Rubicon. 2004. 
11.4-17. 

537. Ungváry Krisztián: Holokauszt,^ népirtás 
és a megszálló alakulatok. = Évkönyv. 
12., 2004. Bp. 1956-os Int., 2004. 9-28. 

538. Braham, Randolf L.: Mentőakciók Ma
gyarországon. Mítoszok és a valóság. = 

Századok. 2004. 6. 1393-1415. 
539. Sáringer János: A portugál diplomácia 

zsidó mentő akciói Budapesten, 1944-
1945. = Zsidóság a hispán világban. Sze
ged, SZTE Hispanisztika Tanszék, 2004. 
109-117. 

540. Harsányi Iván: Meggyőződés vagy köte
lességteljesítés. Angel Sanz Briz szerepe 
az üldözött magyar zsidók védelmében, 
1944. = Zsidóság a hispán világban. Sze
ged, SZTE Hispanisztika Tanszék, 2004. 
95-107. 

541. Szita Szabolcs: Üldöztetés és embermen
tés. = Rubicon. 2004. 11. 23-31. 
A nyilas hatalomátvétel után. 

542. Haraszti György: Kárpáti rapszódia. A 
szegénységből a gettóba. = História. 2004. 
2-3. 23-28. 
Kárpát-Ukrajna - zsidóság 

543. Nagy Ferenc: „Ide többé vissza nem 
jönnek..." Holokauszt Szabolcs, Szatmár 
és Bereg megyékben. = História. 2004. 2-
3. 28-31. 

544. Néző István: A kisvárdai zsidóság 1944 
tavaszán. = Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 
2004. 2. 196-213. 

545. Prepuk Anikó: A kirekesztéstől a depor
tálásig. A debreceni zsidóság deportálása. 
= História. 2004. 2-3. 32-38. 

546. Tibor Szabó Zoltán: Kettős kisebbség
ben. A zsidóság Észak-Erdélyben. = His
tória. 2004. 2-3. 39-43. 

547. Csősz László: A „legmagyarabb" várme
gyében. Gettósítás és deportálás Jász-
Nagykun-Szolnok vármegyében. = Histó
ria. 2004. 2-3. 43-47. 

548. Vörös István Károly: „Magyarország tes
téből kioperálandók". Holokauszt Bara
nyában. = História. 2-3. 47-51. 

549. Kovács Tamás: Holokauszt Somogy me
gyében. = História. 2004. 2-3. 51-54. 

550. Német László; Paksy Zoltán: Zsidók Za
la megye társadalmában. = História. 2004. 
2-3. 55-60. 

551. Lányai Sándor: A numerus clausustól 
Auschwitzig. A Holocaust 3621 győri már
tírjának, és az egykori Győr megye falvai 
732 deportáltjának teljes anyakönyvi adat
sora. Bp. Laborpress, 2004. 247 p. 

552. Szita Szabolcs: Deportálás a Csillagerődből 
1944 őszén. = Múltunk. 2004. 2.180-197. 

553. Cz[ene] G[ábor]: Együttműködés, túl
buzgóság, közöny. = Népszabadság. 2004. 
90/2. 2-3. 
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A budapesti zsidóság a megszállás után. 
554. Tabajdi Gábor: A Duna-parti gyilkos

ságok, 1944-1945. = Rubicon. 2004. 11. 
32-39. 

555. Purcsi Barna Gyula: A cigánykérdés „gyö
keres és végleges megoldása". Tanulmá
nyok a XX. századi „cigánykérdés" törté
netéből. A „porrajmos", a II. világháborús 
cigány népirtás 60. évfordulójára. Debre
cen, Csokonai, 2004. 284 p. 

556. Szita Szabolcs: A romák kirekesztése és 
deportálása. A cigány holokauszt kutatásá
ról. = História. 2004. 2-3. 61-63. 

557. Balogh Krisztina Kinga: Hatvan éve volt 
a dobozi mészárlás. = Népszava. 2004. 
234. 12. 
Roma áldozatok. 

558. Rácz András: Auschwitz-Birkenau bom
bázásának katonai lehetőségei. = Hadtört, 
közlem. 2004. 3. 947-983. 

559. Nagy V. Rita: Miért nem bombázták 
Auschwitzot? Az amerikai és az orosz poli
tikusok felelőssége a magyar holokauszt-
ban. = M. hírlap. 2004. 33. 8. 

560. Hamvay Béla: Történelmünk legnagyobb 
temetője Auschwitz. = Népszava. 2004. 
115.6. 

561. Zweig, Ronald: Az aranyvonat. A 20. 
század legnagyobb rablásának története. 
Bp. Képzőműv. K., 2004. 279 p. 
Eredeti cím: The gold train. 

562. Polgár Demeter: Aki Eichmannt szökni 
segítette Európából. = Népszabadság. 2004. 
125/2. mell. 6-7. 
Dömötör Lajos Ede 

563. Szász István; Rózsahegyi Péter: Véget ér
het a hajsza a náci háborús bűnösök után. = 
Népszava. 2004. 177. 8. 

564. Pritz, Pál: The war crimes trial of Hun
garian prime minister László Bárdossy. 
New York, Columbia Univ. Pr., 2004. 221 
p. (East European monographs, 651.) (CHSP 
Hungarian Studies series, 4.) 
Eredeti cím: A Bárdossy-per. 

565. Mészáros István: Bárdossy László utolsó 
órái. = Vasi szle. 2004. 1. 49-55. 

566. Kurecsko Mihály: Egy ítélet háttere, Bár
dossy László perének dokumentumai. = 
Rubicon. 2004. 7. 47-51. 

567. A magyar Quisling-kormány. Sztójai Dö
me és társai a népbíróság előtt. [Szerk., a 
bevezető tanulmányt írta, sajtó alá rend. és 
a mutatókat kész. Karsai László, Molnár 
Judit]. Bp. 1956-os Kutatási és Könyvk. 

Kht., 2004. 964 p.: ill. (Párhuzamos ar
chívum) 

568. Káló József: Szombathelyi Ferenc és a 
„hideg napok". = Studia militaria. Hadtör
téneti tanulmányok. Debrecen, 2004. 227-
261. 

569. Harrach Gábor: Idegen test. Magyarölés 
és konszolidáció a Délvidéken. Vérbosszú 
kilencszáznegyvennégy őszén. = M. nem
zet. 2004. 287. 26. 

570. Kugyela Ákos: AVH-s módszerek: a 
módszeres ÁVH. = Korrajz 2002. A XX. 
Század Intézet évkönyve. [Bp.] XX. Szá
zad Int., 2004. 139-154. 

571. Lévai Éva: Tiszalöki internálótábor, 
1953. = Korrajz 2002. A XX. Század Inté
zet évkönyve. [Bp.] XX. Század Int., 
2004. 155-179. 

572. Nagy Tamás: Út a bitóhoz. A Magyar 
Honvédség tisztikarának lefejezése. = 
Száz rejtély a magyar kommunizmus tör
ténetéből. Bp. Gesta, 2004. 42-43. 

573. Horváth Miklós: Derült égből? A Kos
suth téri sortűz. = Száz rejtély a magyar 
kommunizmus történetéből. Bp. Gesta, 
2004. 120-121. 

574. Kiss Sándor, M.: Tűz-parancs-sor. A 
mosonmagyaróvári sortűz. = Száz rejtély a 
magyar kommunizmus történetéből. Bp. 
Gesta, 2004. 122-123. 

575. Horváth Miklós: „Piros a vér a pesti ut
cán." Lakosság elleni fegyveres erőszak. = 
Száz rejtély a magyar kommunizmus tör
ténetéből. Bp. Gesta, 2004. 116-117. 

576. Balogh Margit: Bün(telenség) és bűnhő
dés. Merénylet az Oktogonon. = Száz rej
tély a magyar kommunizmus történetéből. 
Bp. Gesta, 2004. 24-25. 

577. Horváth Miklós: Eltévedt tank a pokol
ban. Köztársaság tér, 1956. október 30. = 
Száz rejtély a magyar kommunizmus tör
ténetéből. Bp. Gesta, 2004. 124-125. 

578. Tulipán Éva: Köztársaság tér, 1956 ok
tóber 30. = Korrajz 2002. A XX. Század 
Intézet évkönyve. [Bp.] XX. Század Int., 
2004. 180-193. 

579. Ugró Miklós: A Köztársaság téri pártház 
titkai. = M. nemzet. 2004. 292. 4. 

580. Haág Zoltán: Vörösterror Pol Pot me
gyében. Megrázó könyv az 1956 utáni 
megtorlások szegedi áldozatairól és bűnö
seiről. = M. nemzet. 2004. 344. 14. 
Bálint László: A megtorlás Szegeden. 
Szeged Belvedere Méridionale, 2004. 
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581. Pál József, N.: „...kegyetlenül le kell 
számolni velük". (Szemle.) = Kortárs. 
2004. 1.97-105. 
Kahler Frigyes; Kiss Sándor, M.: „Mától 
kezdve lövünk." Tíz év után a sortüzekről. 
Bp. Kairosz, 2003. ̂  

582. Kahler Frigyes: Újabb adalékok a meg
torlás történetéhez. = Korrajz 2003. A XX. 
Század Intézet évkönyve. [Bp.] XX. Szá
zad Int., 2004. 230-243. 

583. Szakács Árpád: Megtorlás az utcákon és 
a tárgyalótermekben. = M. nemzet. 2004. 
291.5. 
1956. 

584. Szakolczai Attila: Háborús bűnösök elíté-

589. Sindelyes Dóra: Egyik gyaur, másik eb. 
Török-magyar rabüzletek. = HVG. 2004. 
24. 71-74. 

590. Egey Emese: Első világháborús magyar 
hadifoglyok hazahozatala a Szovjetunió
ból észt-finn-lett-német közreműködéssel. 
= Múltunk. 2004. 2. 220-242. 

591. Makó Imre: Eletünket és vérünket! Az 
első világháború hódmezővásárhelyi áldo
zatai. Hódmezővásárhely, Önkorm., 2004. 
358 p., [54] t. ill. 

592. Szálai István, G.: Hőseink. Tahitótfalu 
férfiai az első és második világháborúban. 
Tahitótfalu, Önkorm., 2004. 170 p. ill. 

593. Szoboszlai Zoltán: Emlékezés a két világhá
ború és az 1956-os forradalom biharugrai ál
dozataira. [Biharugra], [Önkorm.], 2004. 59 p. 

594. Ravasz István: Lengyel menekültek Ma
gyarországon. 1-3. = M. honvéd. 2004. 37. 
16., 38.16., 39.16. 

595. Przyczynek do losów žolnierzy polskich 
internowanych na Wçgrzech. Relacja pik. 
Zoltána Balo (wstçp, tlum. i oprac. Endre 
László Varga). = Przeglad hist.-wojsk. 
2004. 2. 227-246. 
Magyarországra internált lengyel katonák 
támogatása. Baló Zoltán ezredes beszámo
lója alapján. 

596. Fejes Sándor: Lengyel menekültek Veszp
rém megyében, 1939-1945. Pápa, Lengyel 
Kisebbségi Önkorm., 2004. 84 p. ill. 

597. Stark Tamás: Holokauszt és szovjet fog
ság. = Korrajz 2003. A XX. Század Inté
zet évkönyve. [Bp.] XX. Század Int., 
2004.77-100. 

lése az 1956-os forradalom után. Évkönyv. 
12., 2004. Bp. 1956-os Int., 2004. 29-52. 

585. Zinner Tibor: Gazságügyi ítéletek. A ká
dári megtorlás. = Száz rejtély a magyar 
kommunizmus történetéből. Bp. Gesta, 
2004. 134-135. 

586. Szabó A. Ferenc: A ruandai népirtás. Hutuk, 
tuszik, belgák. = História. 2004.4.8-10. 

587. Rónay Tamás: Hágai törvényszék: perek 
szárnyán. = Népszava. 2004. 67. Szép szó 
mell. 3. 
Milosevics pere 

588. Keresztes Lajos: Hadijogalkotók. Civi
lek, partizánok és foglyok. = M. nemzet. 
2004. 163.26. 

598. Konasov, V. B.; Teresük, A. V.: Berija és 
a „malenkij robot". Dokumentumok Auszt
ria, Bulgária, Magyarország, Németor
szág, Románia, Csehszlovákia és Jugo
szlávia polgári lakossága 1944-1945-ös 
internálásának történetéről. = Tört. szle. 
2004. 3-4. 385-402. 

599. Dupka György: „Keressétek fel a sí
rom..." Szolyvai emlékkönyv a „malenkij 
robot" 20. évfordulójára a sztálinizmus 
kárpátaljai magyar áldozatairól, 1944-
2004. Bp. Ungvár, Intermix, 2004. 106 p. 
(Kárpátaljai magyar könyvek, 134.) 

600. Hol vannak a katonák? Szemelvények a 
Don-kanyart megjártak vallomásaiból és 
korabeli hadijelentésekből. Szerk. Tál Gi
zella, Raffai István. Veszprém, Új Hori
zont, 2005. 384 p. 
Szemelvények Sára Sándor doni doku
mentumfilmjeiből és korabeli hadiokmá
nyokból (borító alcím) 

601. Timár Edit: Elhurcolt érdiek a szovjet ha
difogolytáborokban - kortársak visszaem
lékezései az egykorú dokumentumok tük
rében. = Érdi krónika. Érd természeti képe, 
múltja, sportja és lakói. Honismereti olva
sókönyv. Érd, Önkorm., 2004. 317-333. 

602. Balaskó Edina, Illésfalvi Péter: Erdővi
dék második világháborús veszteségei. 3-
5. = Erdővidéki lapok. 2004. 1. 32-34. 2. 
25-26. 3. 30-31. 

603. Nádasi Alfonz: Hadifogolynapló. Szerk. 
és az előszót írta Lukácsi Zoltán. Győr, 
Palatia, 2004. 212 p. 

604. Ponorí Thewrewk Aurél: Nyugatosok. 

Veszteségek, a hadifogság története 
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Hadifogoly-emlékezések. Bp. Mundus, 
2004. 160 p. ill. (Mundus- emlékiratok) 

605. Hogya György: Katonaidőm és nyugati 
hadifogságom. = Veszprémi szle. 2003. 1-
2. 58-78. 

606. Szathmáry István, P.: Hullámsírban rej
tőző múlt. = M. honvéd. 2004. 30. 16. 
Szent István csatahajó 

607. Zsák Ferenc: Az I. világháború repülő
eseményei. 1-3. = Aero magazin. 2004. 6. 
52-56., 7. 52-55., 8. 52-56. 

608. Király István: Hősi halottaink, repülőha
lált halt bajtársaink. = M. szárnyak. 32. 
2004.264-317. 

609. Király István: A Magyar Légierő tragi
kus eseményei a II. világháború után. = 
M. szárnyak. 32. 2004. 319-320. 

610. Pilhál Tamás: Háborús repülőroncsok 
megdicsőülése. Hogyan lett a gépmarad-

615. Medium regni. Középkori magyar királyi 
székhelyek. 2. kiad. Bp. Nap K., 2004. 
211 p. ill. (Nap Kiadó reprint sorozata) 
írták: Altmann Julianna, Biczó Piroska, 
Búzás Gergely, Horváth István, Kovács 
Annamária, Siklósi Gyula, Végh András. 

616. Kaufmann, J. E.; Kaufmann, H. W.: Kö
zépkori várak. Szeged, Szukits, 2004. 324 
p. ill. (Szukits könyvek) 
Eredeti cím: The medieval fortress. Castles, 
forts and walled cities of the Middle Ages. 

617. Clam Martinic, Georg: Österreichisches 
Burgenlexikon. Schlösser, Burgen und 
Ruinen. Salzburg, A und M (Andreas und 
Müller), 2004. 503 p. [16] színes t. ill. 
Osztrák várlexikon. Kastélyok, várak és 
romok. - Magyar vonatkozásokkal. 

618. Takács Tibor: Magyarország várai. 1-
10= Új honvédségi szle. 2004. 3. 127-
132., 4. 133-138., 5. 119-125., 6. 111-
116., 7. 112-116., 8. 133-137., 9. 93-99., 
10.126-133., 11. 128-135., 12. 126-136. 
Nógrád, Drégely, Szécsény, Salgóvár, 
Hollókő, Sirok, Eger, Boldogkővár, Sze
rencs, Sárospatak. 

619. Takács Tibor: Al-dunai várak. 8-9. = Új 
honvédségi szle. 2004. 1. 124-132., 2. 
123-129. 
Lászlóvára, Galambóc, Vidin 
l-7. = u.o. 2003. 6-12. sz. 

620. Szabó Roland: Eger erőssége a mohácsi 

ványok hulladékából múzeumi ereklye? = 
M. nemzet. 2004. 87. 4. 
M. Veterán Repülők Szövetsége roncsku
tatói 

611. Szabó Miklós: Repülőroncsok a tóban. 
Senki sem tudja, hány gép semmisült meg 
a második világháborúban Magyarország 
felett. [Riporter:] Daniss Győző. = Nép
szabadság. 2004. 8/2. 2. 

612. Hangodi László: Csillagtérkép. Brit 
bombázó a Balatonban. = Aranysas. 2004. 
6. 64-65. 

613. Tóth Ferenc: Világháborús roncsok a 
Duna Paks és Baja közötti szakaszán. 1-4. 
= Haditechnika. 2004. 2. 68-71., 3. 62-65. 
4. 68-71., 5. 72-76. 

614. Jánkfalvi Zoltán: A sátai „nagyvas". Ku
tatás egy 60 évvel ezelőtt lezuhant gép 
roncsai után. = Aranysas. 2004. 12. 54-57. 

mészárlásig. = Studia militaria. Hadtörté
neti tanulmányok. Debrecen, 2004. 41-67. 

621. Nagy Géza Balázs: 1580 előtti adatok az 
egri püspöki vár történetéhez. = Agria. 
2004.40. 163-188. 

622. Nagy Emese: Az esztergomi vár a kora 
Árpád-korban. = Változatok a történelem
re. Tanulmányok Székely György tisztele
tére. Bp. Történeti Múz., 2004. 51-57. (Mo-
numenta historica Budapestinensia, 14.) 

623. Sereg József: Gyöngyös a Rákóczi-sza
badságharcban. = Előadások a Rákóczi
szabadságharc történetéhez. A Magyar 
Történelmi Társulat gyöngyösi konferen
ciája. Bp. M. Tört. Társ., 2004. 107-119. 

624. Misóczki Lajos: A Rákóczi-szabadság
harc Heves és Külső-Szolnok vármegyei 
vonatkozásai. = Előadások a Rákóczi-sza
badságharc történetéhez. A Magyar Tör
ténelmi Társulat gyöngyösi konferenciája. 
Bp. M. Tört. Társ., 2004. 73-105. 

625. Moser Zoltán: Új vár - régi vár. = M. 
nemzet. 2004. 44. 39. 
Horpács 

626. Takács Péter: A kallói vár szerepe a tö
rök elleni küzdelemben és Szabolcs me
gye lakóinak életében. = Gyepük, várak, 
erődítmények és egyéb honvédelmi léte
sítmények a Kárpát-medencében, 895-
1920. Nyíregyháza, 2004. 147-154. (Tör
téneti földrajzi tanulmányok, 7.) 

Helytörténet, vártörténet 
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627. Kenyeres Dénes: Kecskemét helyőrség 
története, 1848-2004. Kecskemét, Magán
kiad. 544 p. ill. 

628. Ludwig Emil: A kisnánai lovagvár. = M. 
nemzet. 2004. 8. 39. 

629. Benkő Elek: Kolozsvár magyar külváro
sa a középkorban. A Kolozsvárba olvadt 
Szentpéter falu emlékei. Kolozsvár, Erdé
lyi Múz.-Egyes., 2004. 129 p. ill. (Erdélyi 
tudományos füzetek, 248.) 

630. Rétvári László: Komárom: geostratégiai 
erőtérben. = Gyepük, várak, erődítmények 
és egyéb honvédelmi létesítmények a 
Kárpát-medencében, 895-1920. Nyíregy
háza, 2004. 169-178. (Történeti földrajzi 
tanulmányok, 7.) 

631. Ferch Magda: Erő(d)próba. Világörök
ség címre érdemes emlékek nyomában. = 
M. nemzet. 2004. 205. 40. 
Komárom Monostori Erőd 

632. Szigethy Gábor: Magyar vár, szovjet lő
szerraktár. A Monostori erőd. = Száz rej
tély a magyar kommunizmus történetéből. 
Bp. Gesta, 2004. 16-17. 

633. Kovács András: A marosillyei Veres
bástya. Kolozsvár, Entz G. Művelődéstört. 
Alapítv., 2004. 114 p., 24 t. (Erdélyi mű
velődéstörténeti források, 2.) 

634. Négyesi Lajos: Hol volt Mohács. = Élet 
és tud. 2004. 35. 1098-1101. 

635. Sarusi Kiss Béla: Murányi katonai utasí
tások a XVI. századból. = Fons. 2004. 3. 
547-571. 

636. Cseke Ágnes: Egy újonnan felfedezett 
földvár felmérése Németkéren a közlege
lő-dűlőben, avagy föl várfel mérés térin
formatikus szemmel. = Műemlékvédelem. 
2004. 3. 164-166. 

637. Csámpai Ottó: A nyitrai vár szerepe a ma
gyar történelemben a 13. századig. = Gye
pük, várak, erődítmények és egyéb honvé
delmi létesítmények a Kárpát-medencében, 
895-1920. Nyíregyháza, 2004. 95-102. 
(Történeti földrajzi tanulmányok, 7.) 

638. Mészáros Gyula: Az 1956-os forradalom 
eseményei Pápán és környékén. Pápa, Jó
kai M. Városi Kvt., 2004. 307 p. ill. 

639. Merk Zsuzsa; Rapcsányi László: „A mi 
szánkból hangzott az első éljen a Mura 
túlsó partján". Egy népfelkelő közlegény 
kéziratos naplója Soprontól Csáktornyáig 
1848 október havában. = Soproni szle. 
2004. 1.36-50. 

640. Kalákán László: A Svábhegy és környé
ke története 1944-1945-ben. Budapest, 
Tarsoly, 2004. 63 p. ill. 

641. Fülöp András: Adatok a siroki vár épí
téstörténetéhez. = Agria. 2004. 40. 137-
162. 

642. Balogh István: II. Rákóczi Ferenc Sza
bolcs és Szatmár vármegyében. = Szabolcs-
Szatmár-Beregi szle. 2004. 3. 305-308. 

643. II. Rákóczi Ferenc emlékkönyv: a szege
di vár ostromának 300 éves évfordulója 
alkalmából. Összeáll: Monostori László. 
Szeged, Bába, 2004. 128 p. ill. 

644. Kókai Sándor: A temesvári vár helye és 
szerepe a Délvidék védelmi rendszerében. 
= Gyepük, várak, erődítmények és egyéb 
honvédelmi létesítmények a Kárpát-me
dencében, 895-1920. Nyíregyháza, 2004. 
159-168. (Történeti földrajzi tanulmá
nyok, 7.) 

645. Veszprém megyei honismereti tanulmá
nyok. 21., Ember és háború. [Szerk. Som
fai Balázs]. Veszprém, Veszprém M. Hon-
ism. Egyes., 2004. 202 p. ill. 
1. és 2. világháborús visszaemlékezések. 

646. Siposné Kecskeméthy Klára; Nagy Mik
lós Mihály: Veszprém a hadak útján. = 
Veszprémi szle. 2003. 1-2. 3-16. 

647. Hangodi László: Junkersek a város egén. 
Veszprémi hadtörténeti barangolások. 1 = 
Veszprém szle. 2003. 1-2. 89-93. 

648. '56 Zala megyei kronológiája és személyi 
adattára. 1-2. [Összeáll, és szerk. Csomor 
Erzsébet, Kapiller Imre.] Zalaegerszeg, Za
la M. Lvt., 2004. 2 db. (293, 370 p.) 
(Zalai gyűjtemény, 57.) 
Előzmény: '56 Zalában. A forradalom ese
ményeinek Zala megyei dokumentumai, 
1956-1958. Zalaegerszeg, 1996. 

649. Nováki Gyula; Sárközy Sebestyén: Várak 
a történeti Zemplén megyében. 1. = A 
Herman Ottó Múzeum évkönyve. 43. Mis
kolc, Herman Ottó Múz., 2004. 199-230. 

650. Szabó Nándor; Szalipszki Péter: 60 éve 
történt: A II. világháború eseményei Dél-
Abaújban. = A Herman Ottó Múzeum év
könyve. 43. Miskolc, Herman Ottó Múz., 
2004. 503-523. 

651. Seres István: Iktári Bethlen István és 
Rhédey Ferenc ismeretlen hajdútelepítő 
oklevelei. Hajdúk a zsákai várhoz tartozó 
jószágokon. = Hadtört, közlem. 2004. 4. 
1234-1239. 
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Életrajzok, emlékezések 

652. Vehse, Carl Eduard: Memoirs of the court 
aristocracy and diplomacy of Austria. Vol. 
1-2. Boston, Adament Media Corp., 2004. 
3 db (XIV, 503, 24 ; VIII, 532) (Elibron 
classics series) 
Hasonmás kiad. Eredeti kiad. London, Long
man, Brown, Green and Longmans, 1856. 
Az osztrák udvari arisztokrácia és diplo
mácia leírása. 1-2. köt. 

653. A magyar történelem vitatott személyi
ségei. 3. [Kiad.] M. Történelmi Társulat. 
[Bp.] Kossuth, 2004. 171 p. 
A tanulmányok szerzői: Gergely András, 
Gerő András, Huszár Tibor, Kristó Gyula, 
Kubinyi András, Varga J. János. 

654. Krizsán László: A hűség példája. = Élet 
és tud. 2004. 11.330-332. 
Ács Károly 

655. Mogyorósi Géza: Adenauer. = Népszava. 
2004. 130. mell. 6. 

656. Kacsó Lajos: Lincoln magyar tábornoka. 
Asbóth Sándor bizonyítványai. = M. hon
véd. 2004. 6. 16. 

657. Papp Ferdinánd: Történelemóra. Ma
gyar tüzér védte Raguzát. = Aranysas. 
2004. 4. 55. 
Bába Sándor-1914. 

658. Vigh Károly: A magyarság helye a vi
lágdemokráciában. = M. nemzet. 2004. 
340. 4. 
Bajcsy-Zsilinszky Endre 

659. Kovács László Gyula: Wallenberg sofőr
je. [Riporter:] Kő András. = M. nemzet. 
2004. 14. 33. 
Balázs Aurél 

660. Básti Jenő: Hazától - hazáig. 1944. XII. 
3. - 1945. XII. 11-ig. 1. r. Szerk., jegyze
tekkel ellátta és az előszót írta Básti Ta
más. = Studia militaria. Hadtörténeti ta
nulmányok. Debrecen, 1944. 265-290. 

661. Horváth Attila: Gyorstalpaló. Kalauzból 
miniszter. = Száz rejtély a magyar kom
munizmus történetéből. Bp. Gesta, 2004. 
98-99. 
Bata István 

662. Sahin-Tóth Péter: Egy lotaringiai nemes 
a „hosszú török háborúban." Georges 
Bayer de Boppard. = Változatok a történe
lemre. Tanulmányok Székely György tisz
teletére. Bp. Történeti Múz., 2004. 297-
304. (Monumenta historica Budapestinen-
sia, 14.) 

663. Becsei Miklós: Mindennapi történet. A 
Magyar Királyi Honvéd Légierő hétköz
napjai a szovjet fronton. = Aero magazin. 
2004. 1. 68-69. 

664. Bencsik György: A Tajmir pokla. Bp. 
Magánkiad., 2004. 230 p. 

665. Bercsényi Miklós válogatott levelei. 
Szerk. Köpeczi Béla. Bp. Balassi, 2004. 
352 p., [7] t. ill. 

666. Csatáry György: Gróf Bercsényi Miklós 
levelei és emléke Ung vármegyében. Ung
vár, Kárpátaljai M. Kult. Szöv., 2004. 160 
p. ill. (Klió. Történelem, honismeret, nép
rajz) 

667. Berentés Tamás: Nyolc év a szögesdrótok 
ölelésében. Nagykanizsa, Együtt Kiskani-
zsáért Egyes., 2004. 93 p. ill. 

668. Gy[öri] L[ászló]: A király és a fejede
lem. = M. honvéd. 2004. 47. 16. 
Bethlen Gábor és II. Gusztáv Adolf 

669. Péter Katalin: Két sógor. Gusztáv Adolf és 
Bethlen Gábor. = História. 2004. mell. 9-12. 

670. Nagy László: Bocskai alakja a magyar 
közgondolkodásban. = Bocskai emlékeze
te. 2004. november 22-én, Hajdú-Bihar me
gye napján megtartott történelmi-ismeret
terjesztő konferencia előadásai. Hajdúbö
szörmény, Bocskai István Gimn., 2004. 7-
21. (Hajdúböszörményi honismereti kézi
könyv. Középiskolai használatra. 3.) 

671. Czigány István: Bocskai alakja a magyar 
hadtörténetben. = Bocskai emlékezete. 
2004. november 22-én, Hajdú-Bihar me
gye napján megtartott történelmi-ismeret
terjesztő konferencia előadásai. Hajdúbö
szörmény, Bocskai István Gimn., 2004. 
57-67. (Hajdúböszörményi honismereti 
kézikönyv. Középiskolai használatra. 3.) 

672. Győri László: Bocskai István. = Új hon
védségi szle. 2004. 12. 101-106. 

673. Győri László: Bocskai István. = M. hon
véd. 2004. 44. 16. 

674. Lukács Olga: Apologia et Protestatio. = 
Hadtört, közlem. 2004. 4. 1260-1272. 
Bocskai István fejedelem megvédelmezé-
se a rágalmak ellen. (Bártfa, 1608) 

675. Borbándi Gyula: A Nyugat cserbenhagy
ta Magyarországot. A 85 éves — a Sza
bad Európa Rádióról, az adó ötvenhatos 
felelősségéről és az ellenzéki kapcsolatok
ról. [Riporter:] Stefka István. = M. nem
zet. 2004. 92. 4. 
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676. Szita Róbert: A rendszerváltás katonái. 
Borsits László nyugállományú altábor
nagy. = Aranysas. 2004. 8. 74-77. 

677. Budavári Gábor: Földereng a mozaik. 
Bp. Hága, Flaccus, 2004. 207 p. ill. 
Visszaemlékezés (második világháború). 

678. Surányi Róbert: W. S. Churchill élete és 
kora. [Bp.] Pannonica, 2004. 132 p. ill. 

679. Czettler Antal: Winston Churchill törté
nelmi szerepe a második világháború alatt. 
1-2. = Valóság. 2004. 9. 31-57., 10. 57-91. 

680. Mészáros Kálmán: Csajaghy János kuruc 
brigadéros halála. Adalék Thaly Kálmán 
történetírói módszeréhez. = Előadások a 
Rákóczi-szabadságharc történetéhez. A 
Magyar Történelmi Társulat gyöngyösi kon
ferenciája. Bp. M. Tört. Társ., 2004. 47-64. 

681. Kedves Gyula: Argentína magyar hőse. = 
Élet és tud. 2004. 44. 1386-1389. 
Czetz János 

682. Kedves Gyula: Két nemzet hőse. = M. 
honvéd. 2004. 36. 16. 
Czetz János 

683. Rádli Tibor: Czetz János tábornok életé
nek és munkásságának áttekintése. = Bo
lyai szle. 2004. 3. 129-142. 

684. Győri László: Szigorú a szolgálatban, 
követelő a kötelességteljesítésben. = M. 
honvéd. 2004. 50. 16. 
Damjanich János 

685. Danku Ferenc: Egy mérki fiú a vérziva
tarban. Debrecen, Hajjá, 2004. 205 p. (20. 
századi hadtörténet) 

686. Deák Gyula: „Ahogy én láttam..." Visz-
szaemlékezés a doni harcokra. Szerk. 
Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, Nóg
rád M. Lvt. 2004. 192 p., [21] t. ill. (Nagy 
Iván könyvek, 14.) 

687. Szepesi József: A rendszerváltás katonái. 
Dr. Deák János nyugállományú vezérez
redes. = Aranysas. 2004. 9. 64-68. 

688. Merényi-Metzger Gábor: Egy magyar 
tengerész-tengeralattjárós és folyamőr
tiszt. Déry Ernő emlékezete. = Haditech
nika. 2004. 2. 59-61. 

689. Józsa Béla: Egy tábornok halála. Nor
mandia, 1944. június 6. = Militaria. 34. 
2004.1189-1197. 
Falley, Wilhelm (91. Luftlande ho.) 

690. Hajdú Tibor: Fejérváry Géza karrierje 
avagy miképp lehetett egy magyar Ferenc 
József kedvence. = Hadtört, közlem. 2004. 
1.3-54. 

691. Katona Eszter: Az „óvatos Franco"-mí-

tosz leleplezése. (Szemle.) = Klió. 2004. 
3. 151-156. 
Agudo, Manuel Ros: La guerra sécréta de 
Franco 1939-1945. Barcelona, Crítica, 
2002. 

692. Pete György: A megharcolt harc. Für La
jos emlékiratainak első kötetéről. = Vasi 
szle. 2004. 2. 229-234. 
Für Lajos: A Varsói Szerződés végnapjai 
- magyar szemmel. (Bp. Kairosz, 2003.) 

693. Vitéz Galgóczy Lajos cs. és kir. tengeré
szeti repülő naplója. [Közzéteszi:] Czigler 
Klára. = A Repüléstörténeti konferencia 
közleményei. 2004. Bp. M. Repüléstört. 
Társ. 2004. 217-221. 

694. Jakus Lajos: Az 1848-49-es szabadság
harc két sorsüldözöttjének élete. Vác, 
Szerző, 2004. 238 p. ill. 
Grisza Ágost, Debreczeny Zsuzsanna 

695. Garam Géza: Egy fővezér emlékiratai. 
Görgei Artúr tábornok elképzelt naplóbe
jegyzései . = Új honvédségi szle. 2004. 4. 
121-132. 

696. Görgey Guidó: Két Görgey. [Átdolg. és 
sajtó alá rend. Mikó Krisztina. Szerk. és a 
jegyzeteket írta Steinert Ágota.] Bp. Heli
kon, 2004. 347 p., 16 t. 

697. Zachar József: „Jó erkölcsöt és becsüle
tet." Hadik Andrásról - keresztlevél hiá
nyában ; Előkerült gyászjelentés Hadik 
András haláláról. = A magyar huszárság 
története. Az első magyar huszártörténeti 
konferencia keretében a 18. Magyar Ős
történeti Találkozó és a 17. Magyar Törté
nelmi Iskola előadásai és iratai. Nyíregy
háza, 2004. Bp. Zürich, 2004. 53-57. 

698. Héra István honvéd naplója a kaukázusi 
harctérről, 1942-1943. [Szerk. és kísérő
szöveggel, fotókkal ell. H. Szabó Lajos.] 
Pápa, Szerző, 2004. 75 p. ill. (Héra soro
zat, 5.) 

699. Kacsó Lajos: A Pumák parancsnokára 
emlékezve. = M. honvéd. 2004. 49. 16. 
Heppes Aladár 

700. Kershaw, Ian: Hitler. 1936-1945., Ne-
mezis. Szeged, Szukits, 2004. 1056 p. ill. 
Eredeti cím: Hitler. 1936-1945: Nemesis. 

701. Lázár, Stefan: Hitler, a szerencse ke
gyeltje. Hatvan esztendő telt el a náci ve
zér likvidálását célzó sikertelen merénylet 
óta. = M. nemzet. 2004. 187. 10. 

702. Weyer Béla: Balszerencsés mázlik. Me
rényletek Hitler ellen. = HVG. 2004. 30. 
61-63. 
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703. Sziklai László: A tömeggyilkos képe. = 
Kritika. 2004. 5. 22-25. 
Haffner Sebastian: Megjegyzések Hitlerhez 
(Bp. Európa, 2002.) című könyve kapcsán. 

704. Moys Péter: Vitéz Horthy István nyomá
ban. A Repüléstörténeti konferencia köz
leményei. 2004. Bp. M. Repiiléstört. Társ., 
2004. 191-200. 
1939-es bombay-i, 1940-es földközi-ten

geri útja. 
705. Imreh Sándor: Visszaemlékezés az 1848-

49. évi szabadságharcra Erdélyben. (Sajtó 
alá rend.) Pászti László. Bp. OSZK, 2004. 
215 p.ill. 

706. Krizsán László: Iván, a rettenetes. = Élet 
és tud. 2004. 25. 780-783. 

707. ívás István: Az utolsó székely határőrök. 
Katonaságom története, 1943-1944. [Szerk. 
és a bev. tanulmányt írta Szabó József Já
nos.] Bp. Timp, 2004. 224 p. ill. (Timp -
Militaria, 2.) 
Ism.: Illésfalvi Péter. = Hadtört, közlem. 
2004.4. 1313-1319. 

708. Ormos Mária: Trón az ingoványon. 
Károly császár és király kísérletei egy bi
rodalom megmentésére. = Rubicon. 2004. 
10. 12-16. 

709. Szász Zoltán: Habsburg Károly. = Histó
ria. 2004. 10. 8-17. 

710. Hajdú Tibor: Károly, a békecsászár. = 
História. 2004. 10. 17-18. 

711. Fiziker Róbert: Boldog Károly. = Élet és 
tud. 2004. 7. 202-205. 

712. Szász Júlia: Csodatevő szent? Akarat 
nélküli báb? Auszriai vita Károly császár 
és király boldoggá avatásáról. = Népsza
badság. 2004. 32/2. 7. 

713. Földvári Zsuzsa: Boldogtalan boldog. Vi
ta IV. Károlyról. = HVG. 2004. 3. 82-84. 

714. Ungváry Krisztián: Egy kép. = Népsza
badság. 2004. 37/2. 8. 
Ernst Keller a Feldherrnhalle páncélgrá-
nátos-hadosztály katonája emlékei Buda
pest ostromáról. 

715. Kenyeres Dénes: Tiszthelyettesként a 
Magyar Néphadseregben. 1-2. = Honvéd 
altiszti folyóirat. 2004. 1-2. sz. 

716. Király Béla: Amire nincs ige. Visszaem
lékezések, 1912-2004. [Jegyzetekkel ellát
ta és az utószót írta Vitek Tamás]. Bp. 
HVG, 2004. 431 p. ill. (HVG könyvek) 
Ism.: Stefka István: Négy év a siralom
házban. Király Béla visszaemlékezései. = 
M. nemzet. 2005. 34. 35. 

717. Kocsis Barnabás: Huszárkalandjaim. 
Debrecen, Hajjá, 2004. 251 p. (20. századi 
hadtörténet) 
Egy magyar huszártiszt a háborúban és 
fogságban. 

718. Perjés Géza: Kossuth és Görgey konflik
tusa. = Hadtört, közlem. 2004. 2. 539-590. 

719 Dávid Gyula; Egyed Ákos; Kötő József: 
Kossuth Lajos és Erdély. Kolozsvár, Erdé
lyi Múz.-Egyes., 2004. 61 p. (Erdélyi tu
dományos füzetek) 

720. Pollmann Ferenc: László György 1896-
2004. = Hadtört, közlem. 2004. 4. 1333-
1334. 

721. Ágoston László, T.: Lenkey tábornok sze
relme. = Somogy. 2004. 6. 535-538. 
Lenkey János 

722. Magyarics Ferenc: Életemből. Három és 
fél év a II. világháborúban. Dunaszerda
hely, Katedra Alapítv., Lilium Aurum, 
2004. 161 p. 

723. Eörsi László: Mansfeld Péter és szobra. 
= Népszabadság. 2004. 109/2. 14. 

724. Niederhauser Emil: Mária Terézia élete 
és kora. Bp. Pannonica, 2004. 128 p. 

725. Marián István: A tábornok legendája. 
[Riporter:] Kurcz Béla. = Népszava. 2004. 
190. mell. 1. 

726. Móri János: "Nincs lehetetlenség, csak 
tehetetlenség." — nyugállományú ezredes 
vall életéről, helytállásról, kiképzésről és 
fegyelemről. [Riporter:] Zord Gábor Lász
ló. = M. nemzet. 2004. 202. 4. 

727. Nagy József: A fehér ballonos férfi. [Ri
porter:] Stefka István. = M. nemzet. 2004. 
280. 8-9. 
1956. 

728. Lebovits Imre: 120 éve született Nagyba-
czoni Nagy Vilmos vezérezredes, honvé
delmi miniszter. = Hadtört, közlem. 2004. 
3. 1076-1088. 

729. Fleisz János: A leghazafíasabb tábornok. 
Nagysándor József (1804-1849). Nagyvá
rad, Europrint, 2004. 330 p., XV t. ill. 

730. Vadász Sándor: Korona Napóleon fején. 
= Élet és tud. 2004. 29. 905-907. 

731. Szita Róbert: A rendszerváltás katonái. 
Németh Sándor nyugállományú altábor
nagy. = Aranysas. 2004. 10. 71-73. 

732. Toperczer István: Nguyen Van Coc. Lo
pakodó tigris a vietnami dzsungel felett. = 
Aero magazin, 2004. 1. 64-66. 
Nguyen van Coc vőrgy a Vietnami Népi 
Légierő parancsnoka. 
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733. Bakonyi Zsuzsanna: Noszlopy Gáspár 
nemzetőr, őrnagy, '48-as magyar szabad
sághős emlékére.[S.l.], [s.n.], 2004. 48 p. 

734. Sárhidai Gyula: Végzetes tévedés. Egy 
Me 210 repülőgép nem tért vissza. = 
Aranysas. 2004. 6. 56-57. 
Odescalchi Miklós 

735. Westmeier, Jens: Joachim Peiper (1915-
1976). Zwischen Totenkopf und Ritterkreuz. 
Lebensweg eines Führers der Waffen-SS. 
Eine biographic 2. veränd. Aufl. Bissen
dorf, Biblio Verl. 2004. XIII, 276 p. ill. 
(Soldatenschicksale des 20. Jahrhunderts 
als Geschichtsquelle, 14.) 
Joachim Peiper SS-Standartenführer élet
rajza. - Magyar vonatkozásokkal. 

736. Müller Rolf: Amikor a hóhért nem akaszt
ják. Péter Gábor és az igazságszolgáltatás. 
= Száz rejtély a magyar kommunizmus 
történetéből. Bp. Gesta, 2004. 104-105. 

737. Kő András: Erről beszél az egész légi
erő...! Aki 1944 karácsonyán utolsóként 
repült ki a körbezárt Budapestről. = M. 
nemzet. 2004. 341. 12-13. 
Pethő László 

738. Puchert János: Aki '70-ben szabadult. 
[Riporter:] Kurcz Béla. = Népszava. 2004. 
248. mell. 2. 
1956-ban sorkatona, a Mecséri-per egyik 
vádlottja. 

739. Puskás Tivadarra emlékezünk születésé
nek 160. évfordulóján. Szerk. Horinka Fe
renc, Vörös Béla. Bp. Puskás T. Híradó 
Bajtársi Egyes., 2004. 113 p. ill. 

740. Várkonyi Ágnes, R.: II. Rákóczi Ferenc, 
1676-1735. 4. jav. kiad. Vaja, Vay Á. 
Múz. Baráti Kör, 2004. 123 p. ill. 

741. Seres István: Rákóczi Rodostója. = His
tória. 2004. 1.34-35. 

742. Correspondance de Francois II Rákóczi 
et de la Palatine Elžbieta Sieniawska, 
1704-1727. Publ. avec coll. Gábor Tüskés, 
Ilona Kovács, Béla Köpeczi. Bp. Balassi, 
2004. 187 p. ill. 
II. Rákóczi Ferenc és Sieniawska herceg
nő levelezése, 1704-1727. 

743. Rimington, Stella: Nyílt titok. Az Ml5 -
a brit kémelhárítás - volt főigazgatójának 
emlékiratai. Bp. Geopen, 2004. 311 p., [6] 
t. ill. 
Eredeti cím: Open secret. The autobiography 
of the former director-general of M15. 

744. Tóth Sándor, G.: A kis herceg utolsó re
pülése. = M. honvéd. 2004. 19. 16. 

Saint-Exupéry, Antoine de 
745. Kacsó Lajos: Lincoln magyar tábornoka. 

A piedmonti csata hőse. = M. honvéd. 
2004.9. 16. 
Stahel-Számvald Gyula 

746. Szabó László: „Kistelektől a polgárdi ipar
telepig." 1944 október 15-től december 23-ig 
a magyarországi harcokban. 3., Lajosmizse 
előtt 1944. november 2-től december 23-ig. 
= Haditechnika. 2004.1. 60-62. 

747. Sipos Péter: Nemzetvesztő nemzetveze
tő. Szálasi Ferenc, 1897-1946. = História. 
2004.9.4-13. 

748. Szirmay András feljegyzései, 1680-1713. 
1., 1680-1704. Sajtó alá rend., a jegyzete
ket és a mutatókat kész. Kincses Katalin, 
Mária. Vaja, Vay Ádám Múz. Baráti Köre, 
2004. 266 p. (Folia Rakócziana, 9/1.) 

749. Sebestyén Sándor: Széchényi István a 
katonai fegyelmezésről. = Új honvédségi 
szle. 2004. 3. 66-72. 

750. Sanz Klára Lujza: Gróf Széchényi István 
tevékenysége a nepóleoni háborúban, a 7. 
az 5. és a 4. huszárezred a 19. század ele
jén. = A magyar huszárság története. Az 
első magyar huszártörténeti konferencia 
keretében a 18. Magyar Őstörténeti Talál
kozó és a 17. Magyar Történelmi Iskola 
előadásai és iratai. Nyíregyháza, 2004. Bp. 
Zürich, 2004. 68-77. 

751. Krzysztov Szydtowiecki kancellár napló
ja 1523-ból. Sajtó alá rend. Zombori Ist
ván. Ford. Boronkainé Bellus Ibolya. Bp. 
METEM, 2004. 396 p. 

752. Ablonczy Balázs: Teleki Pálról feketén
fehéren. = Rubicon. 2004. 2. 8-66. 

753. Goodchild, Peter: Teller Ede az igazi dr. 
Strangelove. Jobb lett volna a világ Teller 
Ede nélkül. = Rubicon. 2004. 7. 38-39. 

754. Tihomirov, Misa: Leningrad, 1941-1942. 
— naplója. Ford. Maâ Cesarskaâ. Szerk. 
és a bevezetőt írta Páll Erna. = Mozgó vi
lág. 2004. 10.84-96. 

755. Ravasz István: Akiért a harang szólt. Az 
utolsó hadifogoly. - - búcsúztatója. = 
Aranysas. 2004. 6. 36-37. 
Torna András 

756. Török Péter: To mori Pál katonai pálya
futása. = Studia militaria. Hadtörténeti ta
nulmányok. Debrecen, 2004. 71-100. 

757. Csiffáry Gergely: Varkocs Tamás egri 
várkapitány emlékezete. = Agria. 2004. 
40. 189-260. 

758. Vázsonyi Miklós: Sztálini sólymok ár-
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nyékában. Szárnyaló gondolatok. Kecs
kemét, Szerző, 2004. 258 p. ill. 
Visszaemlékezés. 
Ism.: Kenyeres Dénes: „Szárnyaló" gon
dolatok. = Üj honvédségi szle. 2004. 12. 
137-138. 

759. Szita Róbert: A rendszerváltás katonái. 
Végh Ferenc nyugállományú vezérezre
des. = Aranysas. 2004. 11. 71-73. 

760. Halász Iván: Vrangel báró a Krim fél
szigeten a polgárháború idején. = Világ
történet. 2004. ősz-tél. 46-64. 

765. Weiszhár Attila; Weiszhár Balázs: Hábo
rúk lexikona. Bp. Athenaeum 2000, 2004. 
704 p. 

766. Newark, Tim: Sorsfordító ütközetek. 50 
csata, amely megváltoztatta a modern 
történelem menetét. Bp. Zrínyi, 2004. 
200 p. ill. 
Eredeti cím: Turning the tide of war. 50 
battles that changed the course of modern 
history. 

767. Schmitt, Richard; Strasser, Peter: Rot-
weiss-rote Sckicksalstage. Entscheidungs
schlachten um Österreich. Linz [etc.], NP-
Buchverl. 2004. 189 p. ill. 
Ausztria 20 döntő csatája a dürnkruti csa
tától az első világháború végéig. - Magyar 
vonatkozásokkal. 

768. Steinbach, Günther: Európa sorsfordító 
napjai. Bp. General, [2004.] 292 p. 
Eredeti cím: Schicksalstage Europas - 10 
Ereignisse, die den Kontinent prägten. 

769. Wandycz, Piotr S.: A szabadság ára. Ke
let-Közép-Európa története a középkortól 
máig. Bp.Osiris, 2004. 347 p. térk. ill. 
(Osiris tankönyvek) 
Eredeti cím: The price of freedom. A 
history of East Central Europe from the 
Middle Ages to the present. 

770. Unkari. Maa, kansa, história. Toim. Juhani 
Huotari, Olli Vehvilainen. Jyvaskyla, Gum-
merus Kirjapaino Oy, 2004. 363 p. (Suo-
malainen kirjallisuuden seura, 871.) 
Magyarország 

771. Kiss István, Rugonfalvi: A székely nem
zet története. Máriabesnyő, Gödöllő, Att-
raktor, 2004. 407 p. (História incognita) 

772. Egyed Ákos: Az erdélyi magyarság tör
ténetéből, 1790-1914. Kolozsvár, Erdélyi 

761. Dombrády Lóránd: Akiről nem beszé
lünk: Werth Henrik. 1-2. = Hadtört, köz
lem. 2004. 1. 61-159. 3. 989-1046. 

762. In memoriam Zalka András 1912-2004. 
= Aranysas. 2004. 8. 69. 

763. Zilahy Ferenc: Kecskeméttől Szarajevó
ig. Napló az 1878. évi boszniai hadjárat
ból. Sajtó alá rend. és értékelő adatokkal 
ell. Vitálisné Zilahy Lídia. Szombathely, 
OSKAR, 2004. 167 p. 5 t. 

764. Pók Imre: Zrínyi Miklós, a katona. Me
zőtúr, Magánkiad., 2004.102 p. ill. 

Múz.-Egyes., 2004. 138 p. (Erdélyi tudo
mányos füzetek, 243.) 

773. Rockberger, Nicolaus: Det nya Eu
ropa. Centraleuropeisk och baltisk his
tória och politik. Stockholm, SNS Fori., 
2004. 363 p. 
Új Európa. A közép-európai és balti álla
mok története és politikája. 
Ism.: Zachar József. = Hadtört, közlem. 
2004. 3. 1072-1073. 

774. Jancsó Benedek: A román irredentista 
mozgalmak története. [Szerk. Bárány Atti
la]. Máriabesnyő, Gödöllő, Attraktor K. 
2004. 476, 8 p. (História incognita. Törté
nettudomány, 8.) 
Ism.: Keresztes Lajos: A múlt mítosza. Ir
redenta mozgalmak Romániában. = M. 
nemzet. 2004. 170. 35. 

775. Mazower, Mark: A Balkán. Bp. Európa, 
2004. 233 p. (Áttekintések) 
Eredeti cím: The Balkans. 

776. Sokcsevits Dénes: Magyar múlt horvát 
szemmel. Bp. Magyar a magyarért Ala-
pítv. [2004.] 261 p. ill. (Kapu könyvek, 1.) 

777. Ress Imre: Kapcsolatok és keresztutak. 
Horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetál
lam vonzásában. Bp. L'Harmattan, 2004. 
288 p. (A múlt ösvényén) 
Ism.: Niederhauser Emil. = Századok. 
2004. 6. 1486-1490. 

778. Oroszország és Európa. Orosz geopoliti
kai szöveggyűjtemény. Szerk. Ljubov Si-
selina, Gazdag Ferenc. Bp. Zrínyi, 2004. 
446 p. térk. ill. 
Ism.: Szili Sándor: Az orosz birodalmi 
gondolkodás kincses kalendáriuma. = 
Buksz, 2005. 3. 292-294. 

779. Baján Szilvia: A norvég honvédelem tör

lik EGYETEMES ES MAGYAR HADTÖRTÉNELEM 
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ténete, 1814-1940. (Szemle.) = Klió. 2004. 
1. 116-119. 
Borgersrud, Lars: Konspirasjon og kapi-
tulasjon. Nytt lys pa forsvarhistoricn fra 
1814 til 1940. Forlaget Oktober AS. Oslo, 
2000. 

780. Hahn István: A zsidó nép története a 
kezdetektől napjainkig. Bibliai beveze
téssel és a legújabb kor történetével kiég. 
Raj Tamás. 3. kiad. Bp. Makkabi, [2004?] 
229 p. 

781. Churchill, Winston S.: Az angol ajkú né
pek története. Bp. Európa, 2004. 956 p. 
Eredeti cím: A history of the English-
speaking peoples. 

782. F age, J. D.; Tordoff, W.: Afrika történe
te. Bp. Osiris, 2004. 553 p. 12 t. ill. 
Eredeti cím: A history of Africa. 

783. Mason, R. H. P.; Caiger, J. G.: Japán 
története. Bp. Püski, 2004. 271 p. ill. 
Eredeti cím: A history of Japan. 

784. Anderle Ádám: Kuba története. [Bp.] 
Akkord, 2004. 198 p. [24] t. ill. 

785. Zachar József: Huszárok a nagyvilágban. 
= A Magyar huszárság története. Az első 
magyar huszártörténeti konferencia kereté
ben a 17. Magyar Történelmi Iskola előadá
sai és iratai. Nyíregyháza, 2004. Bp. Zürich 
M. Tört. Egyes., Heraldika, 2004. 43-52. 

786. Tóth Ferenc: Francia szolgálatban álló 
magyar ügynökök az Oszmán Birodalom
ban a XVIII. század derekán, 1735-1756. 
= Hadtört, közlem. 2004. 2. 665-676. 

787. Dinyés László: ismeretlen 1848/49-es 
dokumentumok. Bp. Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kult. Egyes., 2004. 125 p. 20 t. 
ill. (Erdélyi Örmény Múzeum, 8.) 

798. Herzog, Cham; Gichon, Mordechai: Bib
liai csaták. Debrecen, Gold Book, [2004.] 
295 p., [32] t. ill. 
Eredeti cím: Battle of Bible. 

799. Németh György: Átkelés a Rubiconon. = 
Rubicon. 2004. 7. 19-23. 
Kr.e. 49. 

800. Vásáry István: Az ázsiai hunok. Kínától 
Nyugat-Európáig. = História. 2004. 8. 10-13. 
Kr.e. 206. - Kr.u. 220. 

801. Székely György: A Római Birodalom és 
a hunok. = História. 2004. 8. 14-17. 
375-453. 

788. Száva Tibor Sándor: Magyarörmények 
az I. világháborúban. Budaörs, Örmény 
Kisebbségi Önkorm., 2004. 104 p. ill. 

789. Kacsó Lajos: Lincoln magyar katonái. = 
M. honvéd. 2004. 1-2. 32-33., 6. 16., 9. 
16., 16. 16., 23. 16., 26. 16. 

790. Papp Dezső: Magyarok a búr háborúban. 
= M. honvéd. 2004. 7. 16. 

791. Amaczi Viktor: Indián kódmondók a két 
világháborúban. = M. honvéd. 2004. 2. 16. 
Indiánok az USA haderőben. 

792. Blasszauer Róbert: Magyar leventék 
Finnországban. = Ad acta. A Hadtörté
nelmi Levéltár évkönyve. 2003. Bp. Petit 
Real, 2004. 147-152. (Hadtörténelmi le
véltári kiadványok) 
1942. 

793. Sulyok Gábor: A humanitárius interven
ció elmélete és gyakorlata. Bp. Gondolat, 
2004. 360 p. 
Történeti visszatekintés, 1827-1999. 

794. Ravasz László [István!]: Magyar kato
nák a korai békemissziókban. = Hadak út
ján. 494. 2004. 9-10. 

795. Gazdag Ferenc: Válságkezelés és béke
fenntartás. = Múltunk. 2004. 4. 265-304. 

796. Nemzetközi válságkezelés, békeművele
tek. Szerk. Juhász Erika. Bp. Biztonságért 
Alapítv., 2004. 135 p. 
írták: Juhász Erika, Makk László, Varga 
Imre. 

797. Kolozsvári Sándor: A Magyar Néphad
sereg legnagyobb külföldön elért intellek
tuális teljesítményéről avagy Zrínyisek a 
tűzvonalban. Harminc éve kezdődött: em
lékezés, tisztelgés: Aleppó 1974. = Nem
zetvéd. egyet, fórum. 2004. 5. 38-41. 

802. Veszprémy László: Attila, a magyar ki
rály? A hun-magyar rokonságról. = Histó
ria. 2004. 8. 18-22. 

803. Európa ezer éve: a középkor. 1-2. köt. 
Szerk. Klaniczay Gábor. Bp. Osiris, 2004. 
2 db. (368, 584 p.) ill., térk. (Osiris tan
könyvek) 

804. László Gyula: A „kettős honfoglalás". 
Hidak a Dunán. A régi török népek a Du
nánál. 2. jav. kiad. [Budapest], Helikon, 
2004. 347 p. ill. 

805. Torma Béla: A magyar törzsszövetség 
háborúja a dunai bolgárok ellen 895/896-

A kezdetektől a XV. század vegéig 
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ban. 1-3. = Felderítő szle. 2004. 2. 154-
164., 3. 153-166., 4. 132-146. 

806. Torma Béla: A honfoglalás közvetlen 
előzményeinek katonai helyzetértékelése. 
= Új honvédségi szle. 2004. 2. 102-112. 

807. Tősér Márton: Az arkadiopolisi csata -
az utolsó kalandozó hadjárat, 970. = Had
tört, közlem. 2004. 2. 595-608. 

808. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Kö
zépkor és kora újkor. 2. Főszerk. Kő-
szeghy Péter. Szerk. Tamás Zsuzsanna. 
[Kiad.] MTA Irodalomud. Int. Bp. Balassi, 
2004. 495 p. ill 

809. Szabados György: A magyar honvéde
lem a német háborúk idején 1030-1052. 
= Gyepük, várak, erődítmények és egyéb 
honvédelmi létesítmények a Kárpát
medencében, 895-1920. Nyíregyháza, 
2004. 35-46. (Történeti földrajzi tanul
mányok, 7.) 

810. Király Péter: A lengyel krónikák, év
könyvek és M. Miechow „Tractatus"-ának 
magyar vonatkozásai. Szerk. és előszó: 
Udvari István. Nyíregyháza, Nyíregyházi 
Főisk., Veszprémi Egyet., 2004. 246 p. ill. 
(Dimensiones culturales et urbariales Reg-
ni Hungáriáé, 8.) 

811. Képes krónika. Ford. Bollók János. A 
fordítást gondozta és a jegyzeteket készí
tette Szovák Kornél, Veszprémy László. 
Az utószót írta és az irodalomjegyzéket 
összeáll. Szovák Kornél. Bp. Osiris, 2004. 
278 p., [42] t. ill. (Millenniumi magyar 
történelem. Források) 

812. Lysy, Miroslav: Boj o dedičstvo sv. 
Štefana. Krvavé spory o uhorsky trón. = 
História/Szlovákia. 2004. 9-10. 5-6. 
Küzdelem a Szent István-i örökségért. 

813. Seges, Vladimír: Od ry ti erst va po zold-
nierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsko 
so zreteľom na Slovensko. Bratislava, 
MOSR, 2004. 263 p. ill. 
Lovagoktól a zsoldosokig. Hadügy a kö
zépkori Magyarországon különös tekin-

822. Matschke, Klaus-Peter: Das Kreuz und 
der Halbmond. Die Geschichte der Türken
kriege. Düsseldorf, Zürich, Artemis und 
Winkler, 2004.419 p. ill. 

. A kereszt és a félhold. A török háborúk 
története. - Magyar vonatkozásokkal. 

tettel Szlovákiára. 
Ism.: Veszprémy László. = Hadtört, köz
lem. 2005. 1-2. 329-330. 

814. Štefánik, Martin: Úvodná fáza benátsko-
uhorského sporu o územie Dalmácie do 
polovice 12. storočia. = Vojenská hist. 
2004.4. 13-29. 
Velence és a magyar királyság ellentété
nek kezdete a dalmát területeket illetően a 
12. század közepéig. 

815. Bárándy Gergely: A tenger keresztes lo
vagjai. Velence részvétele a negyedik ke
resztes hadjáratban. Bp. Scolar, 2004. 285 
p. ill. 

816. Vásáry, István: Cuman warriors int he 
fight of Byzantium with the Latins. = Acta 
orientalia. 2004. 3. 263-270. 
1091-1204. 

817. A mongolok titkos története. [Ford., az 
előszót és az utószót írta Ligeti Lajos.] 2. 
kiad. Bp. Osiris, 2004. 201, [3] p. [23] t. ill. 
Eredeti cím: Mongkol-un niucsa Tob-
csaan. 

818. Uličný, Ferdinand: Vpády mongolov na 
Slovensko v roku 1241. = Vojenská hist. 
2004. 3.3-20. 
A tatárjárás Szlovákia területén 1241-ben. 

819. Pintér János Zsolt: Tatár seregszemle. 
(Szemle.) = Klió. 2004. 3. 52-55. 
Istočnikovedenye istorii Ulusa Džuči 
(Zolotoj Ordy) ot Kalki do Astrahani. Ka-
zany, 2002. 

820. Pálosfalvi Tamás: A pozsonyi vár elfog
lalása 1450-ben. = Várak, templomok, is
potályok. Tanulmányok a magyar közép
korról. Bp. Argentum, Pázmány P. Kat. 
Egyet., 2004. 197-219. (Analecta medi-
aevalia, 2.) 

821. Borosy András: Reconquista és keresztes 
háború a középkori Spanyolországban. 
(Szemle.) = Klió. 2004. 2. 110-113. 
O'Callaghan, Joseph F.: Reconquest and 
crusade in Medieval Spain. Philadelphia, 
Univ. of Pennsylvania Pr., 2003. 

823. Bóka Éva: Európa és az Oszmán Biroda
lom. Az európai egységgondolat politikai 
eszmetörténetének kezdetei. Bp. L'Har
mattan, Zsigmond Kir. Főisk., 2004. 150 
p. (Varietas Europaea) 

824. Közép-Európa harca a török ellen a 16. 

XVI-XVII. század 
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század első felében. Szerk. Zombori István. 
Bp. METEM, HEH Alapítv., 2004. 219 p. 
A tanulmányok szerzői: Fodor Pál, Papp 
Sándor, Ilona Czamaňska, Vladimir Se-
geš, Kubinyi András, Zombori István, 
Tornász Ososiňski, Oborni Teréz, Henryk 
Gapski, Molnár Antal. 
Ism.: Bagi Zoltán. = Hadtört, közlem. 
2004. 3. 1053-1056. 

825. Fight against the Turk in Central-Europe 
in he first half of the 16th century. Ed. by 
István Zombori. Bp. METEM, HEH Ala-
pitv., 2004. 227 p. 
Közép-Európa harca a török ellen a 16. 
század első felében. 

826. Korpás Zoltán: Két ellenfél és a hostis 
naturalis. Fejezetek Szapolyai János és 
V. Károly közti diplomáciai kapcsola
tokból, 1532-1538. = Tanulmányok Sza
polyai Jánosról és a kora újkori Erdély
ről. Miskolc, 2004. 147-168. (Studia mis-
kolcinensia, 5.) 

827. Bagi Zoltán: Két jelentés a Buda eles
tét követő időszak sorsdöntő eseményei
ről, Török Bálint és Verbőczy István 
sorsáról. = Hadtört, közlem. 2004. 2. 
739-749. 

828. Bethlen Farkas: Erdély története. 3., Bá
thory István trónra lépésétől Báthory 
Zsigmond uralkodásáig, 1571-1594. 6-7. 
kv. Ford. Bodor András, a jegyzeteket írta 
Kruppa Tamás, szerk. Jankovics József. 
Bp. Enciklopédia, Kolozsvár, Erdélyi-
Múz. Egyes 2004. 382 p., XVI t. ill. 

829. Sahin-Tóth Péter: Lotaringia és a ti
zenöt éves háború. = Századok. 2004. 5. 
1149-1188. 

830. Horn Ildikó: [Bocskai útja a szabadság
harcig]. [1.] Az első negyven év. [2.] 
Zsákutcában. = Élet és tud. 2004. 45. 
1418-1420., 46. 1450-1452. 

831. Czigány István: Négyszáz éve tört ki a 

841. Varga J. János: Habsburg vagy nemzeti 
abszolutizmus? Kísérletek Magyarország 
felemelésére a 17-18. század fordulóján. = 
Rubicon. 2004. 1.4-12. 

842. A Rákóczi-szabadságharc. Szerk. R. Vár-
konyi Ágnes, Kis Domokos Dániel. Bp. 
Osiris, 2004. 811 p. ill. (Nemzet és emlé
kezet) 

Bocskai-szabadságharc. [1.] Egy „hajdú
les" történelmet csinál. [2.] Az igaz hitért, 
országunk szabadságáért. = Élet és tud. 
2004.47. 1482-1484., 48. 1514-1517. 

832. „Nincsen nekönk több hazánk ennél..." 
Tanulmányok a Bocskai-felkelés történe
téhez. Szerk. Barta János, Papp Klára. Bp. 
Lucidus, 2004. 203 p. ill. (Kisebbségkuta
tás könyvek) 

833. Bálint István János: Négyszáz éve rob
bant ki a Bocskai-szabadságharc. 1-2. = 
M. nemzet. 2004. 300. 36., 307. 36. 

834. Papp Sándor: Bocskai István török poli
tikája a felkelés előestéjén. = Hadtört, 
közlem. 2004. 4. 1198-1206. 

835. Négyesi Lajos: ki 1604. évi diószegi és 
osgyáni ütközet, valamint az edelényi csa
ta vitatott kérdései. = Hadtört, közlem. 
2004.4.1281-1305. 

836. Prak, Maarten: Hollandia aranykora. A 
Köztársaság talánya. Bp. Osiris, 2004. 288 
p. ill. 
Eredeti cím: Gouden Eeuw. Het raadsel 
van de Republik. 

837. Erdélyi királyi könyvek. 20-29., 1630-
1656. I. és II. Rákóczi György oklevelei. 
(CD-ROM) Szerk. Gyulai Éva. Bp. Arca
num, 2004. 

838. Gebei Sándor: II. Rákóczi György kül
politikája, 1648-1657. Bp. Heraldika, 2004. 
249 p. ill. 
Ism.: Németh István. = Élet és tud. 2004. 
49.1559 

839. Kertésztié Varga Beáta: Orosz-ukrán konf
liktus a perejaszlavi egyezménytől az and-
ruszovói békéig, 1654-1667. Szeged, JATE 
Press, 2004. 159 p. 

840. Uhlír, Dušan: Rozhodnutie pri Viedni. 
Osmanská ríša a Európa v roku 1683. = 
História. /Szlovákia. 2004. 11-12. 10-11. 
Az Oszmán birodalom és Európa az 1683. 
évben. 

843. Köpeczi Béla: Tanulmányok a kuruc sza
badságharcok történetéből. Bp. Akad. K. 
2004. 384 p. (Történettudomány) 

844. Köpeczi Béla; Várkonyi Agnes, R.: Rá
kóczi tükör. 1-2. Naplók, jelentések, em
lékiratok a Rákóczi-szabadságharcról. Bp. 
Osiris, 2004. 2 db. (510, 551 p.) (Millen
niumi magyar történelem. Források) 
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845. Köpeczi Béla: Rákóczi útjain. Tanulmá
nyok. Bp. Lucidus, 2004. 170 p. (Kisebb
ségkutatási könyvek) 

846. Barta János: A Rákóczi-szabadságharc 
társadalmi háttere. = Előadások a Rákó
czi-szabadságharc történetéből. A Magyar 
Történelmi Társulat gyöngyösi konferen
ciája. Bp. M. Tört. Társ., 2004. 17-30. 

847. Czigány István: Sztereotípiák és kérdője
lek. A Rákóczi-szabadságharc hadügyi 
problémái. = Előadások a Rákóczi-sza
badságharc történetéből. A Magyar Törté
nelmi Társulat gyöngyösi konferenciája. 
Bp. M. Tört. Társ., 2004. 31-46. 

848. Zachar József: Fejedelmi seregek és csá
szári hadak harcban a királyságért. = Acta 
Acad. Paed. Agriensis. Sec. Históriáé, 28. 
Párhuzamos történelmi évfordulók 1703-
/l803-2003. Eger, Eszterházy K. Főisk., 
2004.5-18. 

849. Kálnoky, Nathalie: La communauté sicu-
le au début du XVIIIe siècle. Le devenir de 
la Noble Nation Sicule de Transylvanie 
durant l'époque de la Principauté. = Euró
pa és Magyarország II. Rákóczi Ferenc 
korában. Nemzetközi konferencia a Károli 
Gáspár Református Egyetemen, ... Buda
pest, 2003. szeptember 24-26. Bp. Károli 
G. Ref. Egyet., 2004. 195-202. (Studia 
Caroliensia, 2004. 3-4.) 

850. Rákóczi kiáltványa a keresztény világ
hoz a szabadságharc okairól és céljairól. 
Limpár Péter: A Rákóczi-szabadságharc. 
Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2004. 
58 p. 

851. Európa és Magyarország II. Rákóczi Fe
renc korában = Europe and Hungary in the 
age of Ferenc II. Rákóczi. Nemzetközi 
konferencia a Károli Gáspár Református 
Egyetemen,... Budapest,2003. szeptember 
24-26. Bp. Károli G. Ref. Egyet., 2004. 
424 p. (Studia Caroliensia, 2004. 3-4.) 

852. Kalmár János: A Rákóczi-szabadságharc 
és Európa. Közjogi helyzet és külpolitikai 
törekvések. = Előadások a Rákóczi-sza
badságharc történetéből. A Magyar Törté
nelmi Társulat gyöngyösi konferenciája. 
Bp. M. Tört. Társ., 2004. 7-16. 

853. Czövek István: Rákóczi és Európa. = Sza
bolcs-Szatmár-Beregi szle. 2004. 3. 290-295. 

854. Várkonyi Agnes, R.: Lengyelország és az 
„európai hatalmi egyensúly" II. Rákóczi 
Ferenc politikájában. = Változatok a törté
nelemre. Tanulmányok Székely György 
tiszteletére. Bp. Történeti Múz. 2004. 325-
335. (Monumenta historica Budapestinen-
sia, 14.) 

855. Bartal Csaba: Angol és holland békeköz
vetítési kísérletek a Rákóczi-szabadság
harcban. = Rubicon. 2004. 1. 20-25. 

856. Gebei Sándor: Nagy Péter orosz cár dip
lomatája II. Rákóczi Ferencnél Egerben 
1708. = Acta Acad. Paed. Agriensis. Sec. 
Históriáé, 28. Párhuzamos történelmi év
fordulók 1703/1803-2003. Eger, Eszter
házy K. Főisk., 2004. 51-61. 

857. Papp Sándor: A Rákóczi-szabadságharc 
török diplomáciája. = Századok. 2004. 4. 
793-821. 

858. Misoczki Lajos: Az 1704. évi gyöngyösi 
béketárgyalásokról. = Acta Acad. Paed. 
Agriensis. Sec. Históriáé, 28. Párhuzamos 
történelmi évfordulók 1703/1803-2003. 
Eger, Eszterházy K. Főisk., 2004. 31-49. 

859. Markó Árpád: Francia katonák II. Rákó
czi Ferenc seregében. Sajtó alá rend. Tóth 
Gyula. = Új honvédségi szle. 2004. 8. 91-
101. 

860. Markó Árpád: Svéd lovasok a romhányi 
csatában. A szerző hagyatékából sajtó alá 
rend. Tóth Gyula. = Új honvédségi szle. 
2004.11.63-70. 

861. Papp, Klára; Barta, János: Rákóczi's in
surrection and minorities in Hungary. = 
Minorities research. A collection of studies 
by Hungarian authors. 6. [Bp.] Lucidus, 
2004. 142-157. 
A Rákóczi-szabadságharc és a kisebbség 
Magyarországon. 

862. Bánkúti Imre: A szatmári kiegyezés, 
1711. = Rubicon. 2004. 1. 42-51. 

863. Mezey Barna: A negyedik országgyűlés. 
A szatmári conventus, 1711. = Rubicon. 
2004. 1. 52-55. 

864. Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Ma
gyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és 
a Temesi Bánságban, 1768-1773. Bp. 
Gondolat, MOL, 2004. 580 p. térk. ill. + 1 
mell. (Doktori mestermunkák) 
Hadügyi vonatkozásokkal. 
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XIX. század 

1800-1848 

865. Ortayli, liber: Az Oszmán Birodalom leg
hosszabb évszázada. Máriabesnyő-Gödöllő, 
Attraktor, 2004. 275 p. 
Eredeti cím: Imperatorlugun en uzun yüzyili. 
19. század 

866. Csetri Elek: Az 1809. évi erdélyi inszurrek
ció. = Hadtört, közlem. 2004. 2. 681-722. 

867. Niederhauser Emil: Magyarország és Eu
rópa. Válogatott tanulmányok. Bp. Lu-
cidus, 2004. 308 p. (Kisebbségkutatás 
könyvek) 

870. Hermann Róbert: Az 1848-1849-es sza
badságharc nagy csatái. Bp. Zrínyi, 2004. 
408 p. ill. (Nagy csaták) 
Ism.: Kacsó Lajos: Egy új sorozat első kö
tete. = M. honvéd. 2004. 19. 19. 
Kemény Krisztián. = Hadtört, közlem. 
2004. 2. 784-785. 
Kovács István: „Nagy idők síkján..." = 
Kortárs. 2004. 6. 108-110. 

871. Hermann Róbert: 1848-1849 magyar 
háborúja. = Múltunk. 2004. 108-145. 

872. Nagy Sándor: Forradalom a péterváradi 
határőrezredben. Cyrill Hallavanya alez
redes és Daniel Rastich ezredes emlékira
tai a délvidéki szerb felkelés kirobbanásá
ról 1848 május-júliusában. = Fons. 2004. 
1.79-185. 

873. Hoza, Robert: Vojenská situácia v regió
ne Banskej Bystrice na prmome rokov 
1848-1849. December 1848 - február 
1849. = Vojenská hist. 2004. 1. 3-18. 
Katonai helyzet Besztercebánya körzeté
ben, 1848 december- 1849 február. 

874. Egyed Ákos: A Székelyföld 1848-1918 
között. = Limes. 2004. 1. 21-30. 

875. Az 1848-49-es I. magyar hadtest iratai. 

879. Rózsehegyi Péter: Fordulópont volt a 
krími háború. = Népszava. 2004. 211. 12. 
A háború kezdetének 150. évfordulóján. 

880. Molnár László Miklós: A civil háború és 
a mormonok. Észak-Amerika, 1861-1865. 

Nemzeti mozgalmak a 19. században Ke
let-Európában. 

868. Bodnár Erzsébet: A keleti kérdés és az 
orosz Balkán-politika 1815-ig. = Életünk 
Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser 
Emil 80. születésnapjára. [Bp.] Pannonica, 
2003.47-51. 

869. Rosonczy Ildikó: Mit tervez az orosz? A 
cári birodalom terjeszkedése miatti aggo
dalom végigkísérte a reformkor közgon
dolkodását. = M. nemzet. 2004. 62. 9. 

2., A januári újjászervezés és az első sike
rek. A bev. tanulmányt írta, az iratokat 
vál. és sajtó alá rend. Dér Dezső, Hajagos 
József, Hermann Róbert. Eger, Heves M. 
Lvt., 2004. 362 p. ( A Heves Megyei Le
véltár forráskiadványai, 10.) 

876. Pintér István: Mi volt Görgey téli had
járatának igazi célja? = A magyar hu
szárság története. Az első magyar huszár
történeti konferencia keretében a 18. 
Magyar Őstörténeti Találkozó és a 17. 
Magyar Történelmi Iskola előadásai és 
iratai. Nyíregyháza, 2004. Bp. Zürich, 
2004. 58-67. 

877. Halabuk József: Honvéd hősi helytállás 
Budavár 1849-es ostrománál. = Gyepük, 
várak, erődítmények és egyéb honvédelmi 
létesítmények a Kárpát-medencében, 895-
1920. Nyíregyháza, 2004. 199-204. (Tör
téneti földrajzi tanulmányok, 7.) 

878. Tóth Béla: Az 1849-es ideiglenes köz
igazgatási szabályzat és hatása Magyaror
szágon. = Eckhardt Ferenc emlékkönyv. 
Bp. Gondolat, 2004. 594-617. (Jogtörténe
ti értekezések, 28.) (Bibliotheca iuridica. 
Libri amicorum, 6.) 

Bp. Pont, 2004. 213 p. ill. 
881. Stolz, Gerd: Unter dem Doppeladler für Schles

wig-Holstein. Husum, Husum GmbH, 2004. 
Ausztria háborúja Schleswig-Holsteinért. 
1864. 

1848-1849 

1849-1914 
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Ism.: Zachar József. = Hadtört, közlem. 
2004.4.1307-1308. 

882. Papp Dezső: Irány Mexikó, avagy ma
gyar katonák Miksa császárért. = M. hon
véd. 2004. 42. 16. 

883. Majoros István: Vereségtől a győzele
mig. Franciaország a nemzetközi kapcso
latok rendszerében, 1871-1920. Bp. ELTE 
Eötvös K., 2004. 308 p. 

884. Németh István: Németország története: 
egységtől az egységig, 1871-1990. 4. jav. 
kiad. - [Bp.] Aula, 2004. 693 p. ill. 

885. Hobsbawm, Eric J.: A birodalmak kora, 
1875-1914. [Bp.] Pannonica, 2004. 382 p. 
térk. ill. 
Eredeti cím: The age of empire. 

886. Székely Gábor: A Monarchia utolsó kül
politikai és katonai sikere: Andrássy és a 
Novi Bazar „megszállása". = Életünk Ke-

889. Romsics Ignác: Magyarország 20. száza
di háborúi és békéi. Dokumentummontázs. 
= Képtelen háború. Bp. Helikon-Korridor, 
2004. 197-262. (Korridor kötetek) 

890. Romsics Ignác: Múltról a mának. Ta
nulmányok és esszék a magyar történe
lemről. Bp. Osiris, 2004. 466 p. (Osiris 
könyvtár. Történelem.) 

891. Gergely Jenő: Magyarország a század
fordulótól az ezredfordulóig. Száz év ma
gyar történelme, 1896-2000. Bp. 
Palatínus, 2004. 177 p. 

892. Horváth Jenő: A Milleniumtól Triano
nig. Huszonöt év Magyarország történe
téből, 1896-1920. Közreadja, a bevezető 
tanulmányt írta, a bibliográfiát és a név
mutatót összeáll. Major Zoltán. Bp. Nyi
tott Könyv, 2004. XCVI, 295, XCVII-
CLXXXI p. 
Hasonmás kiad. Eredeti kiad. Bp. Szent 
István Társ., 1937. 

893. Magyar külpolitika a 20. században. Ta
nulmányok. Szerk. Gazdag Ferenc, Kiss J. 
László. Bp. Zrínyi, 2004. 350 p. 

894. Pritz Pál: Magyarország külpolitikája a 
20. században. = Magyar külpolitika a 20. 
században. Bp. Zrínyi, 2004. 13-35. 

895. Magyarics Tamás: Magyarország és a 
transzatlanti kapcsolatok. = Magyar kül-

let-Európa. Tanulmányok Niederhauser 
Emil 80. születésnapjára. [Bp.] Pannonica, 
2003. 241-249. 

887. Bussiere, Laurent: Les exploits de Gab
riel Aubaret et la délimitation des fron
tieres de la Serbie au lendemain du traité 
de 1878. = Revue historique des armées. 
2004.3.97-112. 
Gabriel Aubaret szerepe Szerbia új hatá
rainak megállapításánál és az azt követő 
béke, 1878-ban. 

888. Wiggermann, Frank: K. u. K. Kriegs
marine und Politik. Ein Beitrag zur Ge
schichte der italienischen Nationalbe
wegung in Istrien. Wien, Verlag der ÖAW, 
2004. 456 p. (Studien zur Geschichte der 
Österreichischen Monarchie, 28.) 
A es. és kir. haditengerészet és politika. Az 
olasz nemzeti mozgalom története Isztriában. 

politika a 20. században. Bp. Zrínyi, 2004. 
243-259. 

896. Pollmann Ferenc: Háborús „játéksza
bályok" a századelőn. = História. 2004. 
6-7. 14. 

897. Bebesi György: A cári monarchia „védő
szentjei". Pogromlovagok és szürke kardi
nálisok. Pécs, Pécsi Tud.egyet., 2004. 107 
p. (Habilitációs füzetek, 3.) 

898. Hall, Richard C.: The next war: The 
influence of the Russo-Japanese War on 
Southeastern Europe and the Balkan Wars 
of 1912-1913. = Journal of Slavic milit. 
stud. 2004. 3. 563-577. 
A következő háború: az orosz-japán hábo
rú hatása a délkelet-európai országokra és 
az 1912-1913. évi Balkán-háborúra. -
Magyar vonatkozásokkal. 

899. Strachan, Hew: The First World War. A 
new illustrated history. London [etc.], Si
mon and Schuster, 2003. XVIII, 350 p. 
I. világháború. - Magyar vonatkozásokkal. 

900. Strachan, Hew: The outbreak of the First 
World War. Oxford, New York, Oxford 
Univ. Pr., 2004. VIII, 299 p. 
Az I. világháború kitörése. 

901. Stark, Hans-Günther V.: In Europa gehen 
die Lichter aus. = Deutsche Geschichte. 
2004. 3. 20-28. 

XX. szazad 
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Az I. világháború kitörése és előzményei. 
902. PoUmann Ferenc: Az első világháború 

kitörésének néhány kulisszatitka. = Az el
ső világháború és magyar történelmi kö
vetkezményei, 1914-1921. A Zürichi Ma
gyar Történelmi Egyesület VIII. Magyar 
Történelmi Iskolája és XIV. Magyar Ős
történeti Találkozója. Tapolca, 1999. Bp. 
Zürich, 2004. 31-35. 

903. Németh István: Németország háborús 
politikája. Anglia és Franciaország nyo
mában. = História. 2004. 6-7. 17-21. 

904. Jeszenszky Géza: A világbirodalom vé
delme. A Brit Birodalom hadicéljai 1914 
nyarán. = História. 2004. 6-7. 22-24. 

905. Kecskés Gusztáv: Franciaország reváns 
és védekezés között. A szövetségi rend
szer építője. = História. 2004. 6-7. 24-26. 

906. Bíró Zoltán, Sz.: A szláv népek védel
mezője? Az orosz háborús célok. = Histó
ria. 2004. 6-7. 27-29. 

907. Ballá Tibor: Oroszország és a világ első 
világháború előtt, alatt és után az orosz és 
külföldi levéltárak dokumentumainak tük
rében. Nemzetközi konferencia, Moszkva, 
2004. szeptember 7-8. = Hadtört, közlem. 
2004.4. 1336-1338. 

908. Fodor Pál: Európa beteg embere, 1914-
1915. Törökország belépése a háborúba. = 
História. 2004. 6-7. 30-32. 

909. Bíró László: Üj program egy nagyobb ál
lamért. A szerb célok 1914-ben. = Histó
ria. 2004. 6-7. 32-34. 

910. Sipos Péter: Az ellenzők meghódolása. 
Szociáldemokraták és pacifisták. = Histó
ria. 2004. 6-7. 35-37. 

911. Pankovits József: Olaszország az ingadozó 
terjeszkedő. = História. 2004. 6-7. 38-39. 

912. Niederhauser Emil: Ősi kultúra új állami 
keretekben. A bolgár háborús érdekek. = 
História. 2004. 6-7. 40-41. 

913. Szász Zoltán: A sorsban bizakodó Ro
mánia. Szövetségben az ellenséggel. = 
História. 2004. 6-7. 42-44. 

914. Jeszenszky Géza: USA: semlegesség és 
üzlet? Az amerikai elvek terjesztése. = 
História. 2004. 6-7. 44-46. 

915. Farkas Ildikó: Az elégedetlen győztes. 
Japán és az első világháború. = História. 
2004. 6-7. 47-49. 

916. Az első világháború és magyar történel
mi következményei, 1914-1921 ; Szent 
István és a magyar államalapítás. A Züric
hi Magyar Történelmi Egyesület VIII. 

Történelmi Iskolája és XIV. Magyar Ős
történeti Találkozója. Tapolca, 1999. Bp. 
Zürich, M. Tört. Egyes., 2004. 342 p. ill. 

917. „Boldogtalan hadiidők..." avagy ami a 
„boldog békeidők" után következett, 
1914-1918. Szerk. Ravasz István. Kiad. 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Bp. Petit 
Real, 2004. 352 p. ill. 
Szerzők: Holló József, Szijj Jolán, Ravasz 
István, PoUmann Ferenc, Ballá Tibor, 
Babucs Zoltán, Illésfalvy Péter, Udovecz 
György, Ságvári György, Lugosi József, 
Kovács Vilmos, Bán Attila, Süli Attila, 
Kiss Gábor, Horváth Lajos, Toll László, 
Baczoni Tamás, Csákváryné Kottra Györ
gyi, Sallay Gergely Pál, Makai Ágnes, 
Csáky Imre, Bodor Imre, Suba János, Szo-
leczky Emese, Závodi Szilvia, Kreutzer 
Andrea, Galván Károly, Bánffyné Kalavsz-
ky Györgyi, Várnai Patrícia, Csákváry Fe
renc. 

918. Szász Zoltán: A háború szikrája. A szara
jevói merénylet. = História. 2004. 6-7. 3-6. 

919. Szász Zoltán: Az első világháború kitö
rése. = História. 2004. 6-7. 6-13. 

920. Szász István: Kilencven éve tört ki az I. 
világháború. = Népszava. 2004. 175. 13. 

921. Tamáska Péter: A kilencven éve eldör
dült szarajevói lövések kései tanulságai. = 
M. nemzet. 2004. 161.6. 

922. Földvári Zsuzsa: Kinek állt útjában? A sza
rajevói merénylet. = HVG. 2004. 27. 74-75. 

923. Fiziker Róbert: A trónörökös halála. = 
Élet és tud. 2004. 26. 816-819. 
Ferenc Ferdinánd főherceg 

924. Fiziker Róbert: Tegnap jobb lett volna, 
mint ma...[l]. Tisza ellenáll. [2.] Mire 
lehullanak a levelek. = Élet és tud. 2004. 
38. 1194-1196., 39.1226-1228. 

925. Massignani, Alessandro: La Grande 
Guerra sul fronte orientale. Le operazioni 
nelľ Est europeo e nei Balcani tra il 1915 e 
il 1918. = Storia militare. 134. 2004. 30-41. 
Az első világháború a keleti fronton. Kelet
európai és balkáni hadműveletek, 1915-
1918. között. - Magyar vonatkozásokkal. 

926. Pelle János: „Európa lágy alteste", a Bal
kán. = Új honvédségi szle. 2004. 6. 66-73. 
I. világháború 

927. Barabási László: Az erdélyi front ese
ményei az első világháborúban. = Az első 
világháború és magyar történelmi követ
kezményei, 1914-1921. A Zürichi Magyar 
Történelmi Egyesület VIII. Magyar Törté-
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nelmi Iskolája és XIV. Magyar Őstörténeti 
Találkozója. Tapolca, 1999. Bp. Zürich, 
2004. 45-50. 

928. Csóti Csaba: Az 1916. évi erdélyrészi 
háború és a Székelyföld. = Limes. 2004. 1. 
51-66. 

929. Fischer, Robert-Tarek: Österreich-Un
garns Kampf um das Heilige Land. Kai
serliche Palästinapolitik im Ersten Welt
krieg. Frankfurt am Main [etc.], Lang, 
2004. 180 p. ill. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia háborúja a 
Szentföldért az első világháború idején. 

933. Szávai Ferenc: Az Osztrák-Magyar Mo
narchia felbomlásának következményei. 
Az államutódlás vitás kérdései. Pécs, Pro 
Pannónia, 2004. 334 p. ill. (Pannónia 
könyvek). (Pécsi tudománytár) 

934. Francia diplomáciai iratok a Kárpát
medence történetéről. 1919-1920. Össze
áll, és szerk. Ádám Magda, Ormos Mária. 
Bp. Akad. K., 2004. 345 p. 
A fordítás alapja: Documents diploma
tiques français sur l'histoire du Bassin des 
Carpates, 1918-1932. Vol. 2. 

935. Pelagalli, Sergio: Il primo dopoguerra a 
Vienna. La missione militare italiana 
d'armistizio délia capitale austriaca dal 
dicembre 1918 al gennaio 1920. = Storia 
militare. 129.2004.31-38. 
Az első világháború utáni időszak Bécs
ben. Olasz fegyverszüneti katonai misszió 
az osztrák fővárosban, 1918. december -
1920. január. - Magyar vonatkozásokkal. 

936. Ormos Mária: A párizsi békekonferencia 
„nagyjai". = Rubicon. 2004. 7. 30-37. 
Woodrow Wilson, Georges Clemenceau, 
David Lloyd George, Vittorio Emanuele 
Orlando. 

937. Wódli Zsolt: Impériumváltások Dél-Bara
nyában. 1., 1918-21. = Gesta. Fiatal miskolci 
történészek folyóirata. 2004. 1. 67-75. 

938. Blasszauer Róbert: Egy magyar d'an-
nunziáda. = Ad acta. A Hadtörténelmi Le
véltár évkönyve. 2003. Bp. Petit Real, 
2004. 83-102. (Hadtörténelmi levéltári ki
adványok) 

939. Hornyák Árpád: Magyar-jugoszláv dip
lomáciai kapcsolatok, 1918-1927. Újvi
dék, Forum, 2004. 355 p. 

930. Fejtő Ferenc: A nagy háború valódi fe
lelősei. = Népszabadság. 2004. 149/2. 14. 

931. Kacsó Lajos: Négy év a halálmezőn. = 
M. honvéd. 2004. 35. 16. 
1. világháború 

932. Zachar József: A Nagy Háború és ami 
utána következett. = Az első világháború 
és magyar történelmi következményei, 
1914-1921. A Zürichi Magyar Történel
mi Egyesület VIII. Magyar Történelmi 
Iskolája és XIV. Magyar Őstörténeti Ta
lálkozója. Tapolca, 1999. Bp. Zürich, 
2004. 17-30. 

940. Sajti Enikő, A.: Impériumváltások, re
vízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 
1918-1947. Bp. Napvilág, 2004.416 p. 

941. Hronský, Marián: Hlavné politicko-dip-
lomatické a vojenské dispozície pri ut
váraní hraniíc Slovenska v rokoch 1918-
1919. (piata záverečné čast) = Vojenská 
hist. 2004. 1. 19-44. 
A legfontosabb politikai, diplomáciai és 
katonai feltételek Szlovákia határainak 
megállapításánál, 1918-1919-ben. 5. rész. 

942. Suba János: A trianoni határmegál
lapítással kapcsolatos jogi kérdések rende
zése a magyar-osztrák határon. = Eckhardt 
Ferenc emlékkönyv. Bp. Gondolat, 2004. 
463-490. (Jogtörténeti értekezések, 28.) 
(Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, 6.) 

943. Suba János: Kisantant államok határ
menti erődvonalai (hatalmi-politikai-kato
nai összefüggései). = Gyepük, várak, erő
dítmények és egyéb honvédelmi létesít
mények a Kárpát-medencében, 895-1920. 
Nyíregyháza, 2004. 205-215. (Történeti 
földrajzi tanulmányok, 7.) 

944. Szász István: A múltat be kell vallani. = 
Népszava. 2004. 44. Szép szó mell. 2. 
Trianon 

945. Szász István: A szégyen és mementó nap
ja. = Népszava. 2004. 67. Szép szó mell. 2. 

946. Szidiropulosz Archimédesz: Trianon utó
élete. A magyar társadalom Trianon-képe 
az ezredfordulón. Bp. Kairosz, [2004.] 
453 p. ill. 
Riportkötet. 

947. Földi Pál: Legyőzték a Vörös Hadsere
get. Lengyelország - Szovjetunió 1919-
1920. Bp. Anno, [2004.] 198 p. 
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948. Krausz Tamás: Lenin és a lengyel-szovjet 
háború. = Életünk Kelet-Európa. Tanulmá
nyok Niederhauser Emil 80. születésnapjá
ra. [Bp.] Pannonica, 2003. 120-126. 

949. Flesch István: Atatürk és kora. Musztafa 
Kemál Atatürk függetlenségi háborúja és 
kormányzása. Bp. Corvina, 2004. 412 p. 
ill. (Faktum) 
Ism.: Pelle János: Nemzeti újjászületés, 
iszlám és modernizáció. = Új honvédségi 
szle. 2004. 9. 136-141. 

950. Ormos Mária: Azonosságok és különbö
zőségek a Horthy-korszakban. = Rubicon. 
2004. 2. 72-79. 

951. Antal István: Gömbös Gyula hatalomra 
kerülése és kormányzása, 1932-1936. An
tal István sajtófőnök emlékiratai. Szerk., a 
bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Ger
gely Jenő. Bp. Palatínus, 2004. 568 p. 
(Korok és dokumentumok) 

952. Gömbös Gyula: Válogatott politikai be
szédek és írások. Szerk. és az utószót írta 
Vonyó József. Bp. Osiris, 2004. 791 p. 
(Millenniumi magyar történelem. Politikai 
gondolkodók) 

953. Réti György: Magyarország és az olasz
német rivalizálás = Élet és tud. 2004. 13. 
397-399. 

954. Réti György: A római jegyzőkönyvek. = 
Élet és tud. 2004. 14. 436-438. 

955. Réti György: Merénylet az európai béke 
ellen. = Élet és tud. 2004. 41. 1292-1294. 
Dollfus, I. Sándor és Barthou meggyilko
lása 1934-ben. 

956. Kárpátalja 1938-1941. Magyar és ukrán 
történeti közelítés. Szerk. Fedinec Csilla. 
Bp. Teleki L. Alapítv., 2004. 277 p. (Ré
gió könyvek) 

957. Fedenic Csilla: Kárpátalja kronológia. 

965. A második világháború krónikája. Szerk. 
Brigitte Esser és Michael Venhoff. [Ma
gyar kiegészítések Karádi Ilona.] Bp. M. 
Könyvklub, [2004.] 496 p. főleg ill. (Kró
nika) 
Eredeti cím: Chronik des Zweiten Weltkriegs. 
Ism.: Balavány: Levelek Sztálingrádból. = 
M. nemzet. 2004. 328. 36. 

966. Davidson, Edward; Manning, Dale: A 
II. világháború krónikája. A magyar vo
natkozású eseményeket tartalmazó kiegé-

1938. szeptember - 1941. december. = 
Kárpátalja 1938-1941. Magyar és ukrán 
történeti közelítés. Bp. Teleki L. Alapítv., 
2004. 217-275. (Régió könyvek) 

958. Haponenko-Tóth, Iryna: Kárpáti Ukrajna 
magyar megszállása. 1938. november -
1939. március. = Kárpátalja 1938-1941. 
Magyar és ukrán történeti közelítés. Bp. 
Teleki L. Alapítv., 2004. 71-86. (Régió 
könyvek) 

959. Hudanych, Vasyl: Mi volt a Kárpáti 
Szics? ( Kárpátalja 1938-1941. Magyar és 
ukrán történeti közelítés. Bp. Teleki L. 
Alapítv., 2004. 37-52. (Régió könyvek) 

960. Chorvát, Peter: Vojenská zrážka pri Je-
senskom 5. októbra 1938. = Vojenská hist. 
2004. 3. 79-90. 
Katonai konfliktus a szlovák-magyar ha
táron, 1938-ban. 

961. Janek István: Az elfelejtett kis háború. 
Szlovákia és Kárpátalja közötti területe
ket szállt meg 1939 tavaszán a Magyar 
Királyi Honvédség. = Népszabadság. 
2004.71/2. 8. 

962. Cséfalvay, František: Predohra a priebeh 
maďarsko-slovenského ozbrojeného konf
liktu v marci 1939. = Vojenská hist. 2004. 
2. 39-58. 
Magyar-szlovák katonai konfliktus, 1939 
márciusában. 

963. Borsányi András: Magyar-román konf
liktus 1939-1940. 2. = Új honvédségi szle. 
2004. 1.95-110. 

964. Bán D. András: Hungarian-British diplo
macy 1938-1941. The attempt to maintain 
relations. London, Portland, Cass, 2004. 
XXII, [5], 223. ill. 
Eredeti cím: Illúziók és csalódások. Nagy-
Britannia és Magyarország, 1938-1941. 

szítés: Zsibrita László. Szeged, Szukits, 
2004. 372 p. ill. 
Eredeti cím: Chronology of World War Two. 

967. [Géczy Zoltán] Rieder, Kurt: Legendás 
hadmüveletek a II. világháborúban. Kecs
kemét, Vagabund, 2004. 207 p. 

968. Olasz-spanyol kapcsolatok a második vi
lágháború idején. Ford. és a bevezető ta
nulmányt írta: Katona Eszter. Szeged, 
JATE Press, 2004. 65 p. (Documenta his
torka, 65.) 

1939-1945 

— 1162 — 



969. Janeiro, Helena Pinto: Salazar és Pétain. 
Portugál-francia kapcsolatok a második 
világháború alatt, 1940-1944. Bp. Osiris, 
2004. 243 p., [8] t. ill. 
Eredeti cím: Salazar e Pétain. Relacoes 
luso-francesas durante a Segunda Guerra 
Mundial (1940-44). 

970. Gosztonyi Péter: A német-szovjet hábo
rú 1941-1945. Beszélgetések a XX. szá
zadról. [Szerk. és sajtó alá rend. Eszenyi 
Miklós.] Bp. Miskolc, M. Kult. Közösségi 
és Turisztikai Egyes. 2004. 83 p. ill. 

971. Illényi Balázs: Az első front. A szovjet 
D-nap. = HVG. 2004. 26. 65-68. 

972. Bíró Blanka: A kezdet kezdete. A Föld
közi-tenger és a Közel-Kelet jelentősége. 
= Studia militaria. Hadtörténeti tanulmá
nyok. Debrecen, 2004. 155-187. 
2. világháború 

973. Józsa Béla: Mussolini kiszabadítása. Gran 
Sasso, 1943. szeptember 12. = Militaria. 
34.2004. 1198-1219. 

974. Die Berichte des Oberkommandos der 
Wehrmacht, 1939-1945. 5., 1. Januar 1944 
bis 9. Mai 1945. München, Verl. für Wehr
wissenschaften, 2004. 783 p. 
A Wehrmacht Főparancsnokság jelentései, 
1939-1945. 5., 1944. jan. 1. - 1945. máj. 9. 

975. Stafford, David: Tíz nappal a normandiai 
partraszállás előtt. Visszaszámlálás Euró
pa felszabadításáig. Debrecen, Gold Book, 
2004.314 p. 16t. ill. 
Eredeti cím: Ten days to D-Day. 

976. Hall, Anthony: D-nap. Az Overlord had
művelet napról napra. Debrecen, Hajjá, 
2004. 192 p. ill. (20. századi hadtörténet) 
Eredeti cím: Operation Overlord D-Day 
day by day. 

977. Ambrose, Stephen E.: Civil katonák. Az 
amerikai hadsereg útja Normandia partjai
tól az Ardenneken ás Németország fegy
verletételéig, 1944. június 7 - 1945. május 
7. [Bp.] Gabo, 2004. 667 p., 48 t. ill. 
Eredeti cím: Citizien soldiers. The US 
Army from the Normandy beaches to the 
Bulge to the surrender of Germany, June 
7. 1944.-May 7. 1945. 

978. Fowler, Will: D-nap. Az első 24 óra. 
Debrecen, Hajja, 2004. 192 p. ill. (20. szá
zadi hadtörténet) 
Eredeti cím: D-day: the first 24 hours. 

979. Horvát Zoltán: A „siklólovagok" táma
dása. Az „Overlord" hadművelet brit nyi
tánya. = Aranysas. 2004. 6. 48-53. 

980. Punka György: 60 éve történt. A leg
hosszabb nap. 1 -2. = Aero magazin. 2004. 
6. 59-66., 7. 59-63. 
A normandiai partraszállás. 

981. Tóth Gyula: D-Day - 1944. június 6. kedd. 
= Honvéd altiszti folyóirat. 2004. 3. 65-72. 

982. Dési János: D-day akkor és most. = 
Népszava. 2004. 136. mell. 5. 
A partraszállás 60. évfordulóján. 

983. A partraszállás emléke sem fedi el a mai 
ellentéteket. Szerk. Újvári Miklós. = M. 
hírlap. 2004. 130.2-3. 
A partraszállás 60. évfordulója. 

984. Pósa [Zoltán]: A leghosszabb nap. Rom
mel szabadságon volt. = M. nemzet. 2004. 
142. 24-25. 

985. Tóth Gyula: Felkelések Varsóban 1943-
ban és 1944-ben. A lengyelországi háború. 
= Honvéd altiszti folyóirat. 2004. 4. 60-65. 

986. Tischler János: A megfontolások tár
gyai. A varsói felkelés nagyhatalmi mö
göttesei. = HVG. 2004. 31. 79-82. 

987. Kapronczay Károly: Gondolatok a varsói 
felkelés hatvanadik évfordulójára. = Való
ság. 2004. 12. 84-95. 

988. Kovács István: A másik part. Sztálin és a 
varsói felkelés. = M. nemzet. 2004. 198. 
21., 30-31. 

989. Polgár Tamás: A cserbenhagyott felke
lés. Varsó, 1944. = Aranysas. 2004. 10. 
62-64. 

990. Illényi Balázs: Hátra harc! Románia kiug
rása a háborúból. = HVG. 2004. 34. 75-77. 

991. Jánkfalvi Zoltán: Ahol a hidegháború el
kezdődött... Nis, 1944. november 7. = 
Aranysas. 2004. 10. 54-57. 

992. Horváth Zoltán: Rés a pajzson. A néme
tek utolsó nagy dobása az Ardennekben. = 
Aranysas. 2004. 12. 48-53. 
1944. december 

993. Jordan, David: Ardennek. Az első 24 
óra. Debrecen, Hajja, 2004. 192 p. ill. (20. 
századi hadtörténet) 
Eredeti cím: Battle of the Bulge. The first 
24 hours. 

994. Beevor, Antony: Berlin. 1945 - az össze
omlás. Debrecen, Gold Book, 2004. 461 
p., 24 t. ill. 
Eredeti cím: Berlin. The downfall 1945. 

995. Józsa Béla: „Nem ejtenek foglyokat!" 
Malmedy, 1944. = Militaria. 36. 2004. 
1261-1291. 

996. Tamáska Péter: Csatázó emlékezet. Ol
vasatok a második világháború befejez-
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tének 60. évfordulójához. = M. nemzet. 
2004. 335. 34. 

997. Ungváry Krisztián: A magyar honvédség 
a második világháborúban. Bp. Osiris, 
2004. 604 p. ill. 

998. Glatz Ferenc: Világháborús szerepünk 
újragondolása. Mi történt 1944. október 
15-én? = História. 2004. 9. 2-3. 

999. Sajti Enikő, A.: Magyar-horvát államközi 
kapcsolatok 1941-1944. = Életünk Kelet-
Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 
80. születésnapjára. [Bp.] Pannonica, 
2003.9-13. 

1000. Szabó Péter; Számvéber Norbert: A ke
leti hadszíntér és Magyarország, 1941-
1943. [Nagykovácsi], Puedlo, [2004.] 152 
p. ill. 

1001. Szabó Péter; Számvéber Norbert: A ke
leti hadszíntér és Magyarország, 1943-
1945. [Nagykovácsi], Puedlo, [2004.] 295 
p. ill. 

1002. Ungváry Krisztián: Ungarische Be
satzungskräfte in der Ukraine, 1941-1942. 
= Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für inter
disziplinare Hungarologie. 26. 2002-2003. 
München, Ungarisches Inst., 2004. 125-
163. 
Magyar megszálló csapatok Ukrajnában, 
1941-1942. 

1003. Lengyel Ferenc: A Magyar Királyi 
Honvédség első háborús éve. 1941. Egye
temi tankönyv. Bp. ZMNE, 2004. 178 p. 

1004. Andaházi Szeghy Viktor: A Kárpát
csoport 1941. évi ukrajnai tevékenysége. = 
Hadtört, közlem. 2004. 1. 205-245. 

1005. Lisznyai Lajos: A Gyorshadtest had
műveletei a keleti fronton, 1941. június 
30. - 1941. november 15. = Studia mili-
taria. Hadtörténeti tanulmányok. Debre
cen, 2004. 189-223. 

1006. Karsai László: A végzetes esztendő: 
1942 a magyar diplomaták jelentéseiben. 
= Hadtört, közlem. 2004. 3. 859-883. 

1007. Számvéber Norbert: A Margaréta had
művelet. Magyarország német megszállá
sa. = Aranysas. 2004. 3. 64-67. 

1008. Keresztes Lajos: Az eltévedt távirat. 
Magyarország német megszállása és az el
lenállás esélyei. = M. nemzet. 2004. 68. 36. 

1009. Jánkfalvi Zoltán: Magyarország meg
szállása a hírközpont feljegyzéseinek tük
rében 1944. március 18-22. = Haditechni
ka. 2004. 6. 73-77. 

1010. Illényi Balázs: Halálkanyar. Német meg

szállás, 1944. március 19. = HVG. 2004. 
12. 73-75. 

1011. Illésfalvi Péter; Szabó Péter; Szám
véber Norbert: Erdély a hadak útján 1940-
1944. [Nagykovácsi], Puedlo, 2005. 215 p. 

1012. Autonómisták és centralisták. Észak-
Erdély a két román bevonulás között, 
1944. szeptember - 1945. március. Vál., 
szerk. és a bevezető tanulmányt írta: Nagy 
Mihály Zoltán, Vincze Gábor. Kolozsvár, 
Csíkszereda, Erdélyi Múz.-Egyes., Pro-
Print, 2004. 407 p. ill. (Források a romániai 
magyarság történetéhez) 

1013. Vincze Gábor: A megszállástól a kvázi-
autonómiáig. A Székelyföld 1944 szep
tembere és 1945 márciusa között. = Li
mes. 2004. 1.67-80. 

1014. Ravasz István: A tordai csata. Vérfürdő a 
sósfürdőben. = Aranysas. 2004. 9. 72-75. 

1015. Ravasz István: Kárpáti rapszódia. A 
magyarországi harcok kezdete 1944-ben. 
= Aranysas. 2004. 8. 70-73. 

1016. Számvéber Norbert: Páncéloscsata a 
magyar Alföldön. = Aranysas. 2004. 10. 
76-77. 

1017. Móricz Lajos: A két utolsó magyar tá
madóművelet. = Nemzetvéd. egyet, fó
rum. 2004. 2. 29-30. 

1018. Szabó Péter: A galíciai hadmüveletek. 
Támadásban a magyar 1. hadsereg. = 
Aranysas. 2004. 4. 66-67. 

1019. Szabó Péter: Visszavonulás Galíciából. 
A magyar 1. hadsereg védelmi harcai 1944. 
július-augusztus. = Aranysas. 2004. 7. 64-
67. 

1020. Szabó Péter: Visszavonulás. A magyar 
1. hadsereg észak-magyarországi hadmű
veletei. = Aranysas. 2004. 11. 66-69. 

1021. Keresztes Lajos: A nyilas hatalomátvé
tel előzményei. = História. 2004. 9. 14-16. 

1022. Az elsodort város. Emlékkötet a Buda
pestért folytatott harcok 60. évfordulójára 
1944-45. 1. [Szerk. Markó György.] Bp. 
PogART, 2005.415 p. ill. 
A tanulmányok szerzői: Balog Péter, 
Bernád Dénes, Borús József, Kalákán 
László, Kovács Zoltán András, Lippai Pé
ter, Markó György, Sőregi Zoltán, Szabó 
Péter, Számvéber Norbet. 

1023. Számvéber Norbert: Bezárul az ost
romgyűrű. A magyar főváros bekerítése. = 
Aranysas. 2004. 12. 68-72. 

1024. Illényi Balázs: Oroszok a karácsonyfa 
alatt. Budapest 1944 karácsonyán. = 
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HVG. 2004. 52-53. 117-119. 
1025. Galántai Ervin: Szovjet támadások a Vá

rosmajorban. A Vannay-zászlóalj védelme 
Budán, 1945. január 1. és február 12. kö
zött. = Militaria. 35. 2004. 1232-1254. 

1026. Európa hősei. 59 éve esett el a Nyugat 
védőbástyája, Budapest. [Összeállítás.] 
[írták:] Ágoston Balázs, Hankó Ildikó, 
Ravasz István, Hingyi László, Kosaras Pé
ter Ákos, Sinkovics Ferenc. = M. demok
rata. 2004. 5. 22-37. 

1027. Keresztes Lajos: Internacionalista hevü
let. Akiket felszabadítottak és akiket meg
szálltak. = M. nemzet. 2004. 89. 32. 
1945. 

1028. Szász István: Igen, felszabadult. = Nép
szava. 2004. 38. 7. 
Budapest felszabadulásának emlékére 

1029. Kosenko, I. N: Estergomskij desant. = 

1034. Balogh László: Rendszerváltások és dik
tatúrák. Politikai-hatalmi viszonyok Kelet-
Közép-Európában, 1944-1985. Bp. Szá
zadvég, 2004. 176 p. (Tanítani) 

1035. Békés Csaba: Európából Európába. Ma
gyarország konfliktusok kereszttüzében, 
1945-1990. Bp. Gondolat, 2004. 353 p. 

1036. Borhi László: Magyarország a hideghá
borúban. A Szovjetunió és az Egyesült Ál
lamok között, 1945-1956. Bp. Corvina, 
2005. 360 p., 8 t. ill. (Faktum) 

1037. Borhi, László: Hungary in the Cold War 
1945-1956. Between the United States and 
the Soviet Union. Bp. New York, CEU 
Pr., 2004. 352 p. 8 t. 
Magyarország a hidegháború időszaká
ban, 1945-1956. 

1038. Földesi Margit: Magyarország és a jó
vátétel, 1945-1949. = Korrajz 2003. A 
XX. Század Intézet évkönyve. [Bp.] XX. 
Század Int., 2004. 101-120. 

1039. Baráth Magdolna: Mennyi az annyi? A 
magyar jóvátétel. = Száz rejtély a magyar 
kommunizmus történetéből. Bp. Gesta, 
2004. 8-9. 

1040. Maskalík, Alex: Názory velenia vo
jenskej oblasti 4 na možnosti ochrany a 
obrany južných hraníc Slovenska v 
rokoch 1945-1950. = Vojenská hist. 
2004. 3. 57-73. 
A csehszlovák hadsereg álláspontja Szlo-

Voenno-istoričeskij žurnál. 2004. 2. 2-8. 
Esztergomi átkelés. 

1030. Decarli, Antonín: Kvetnové udalosti 
roku 1945 ve Zlaté Korune, Rájőve a okolí. 
Zlaté Korune, Obecni úrad, 2004. 40 p. ill. 
1945. májusi események Zlatá Koruna és 
Rajov községekben. 

1031. Horváth Zoltán: Repülőtér a Három 
tölgyfához. Szövetséges légi támaszpont 
az ellenség hátában. = Aranysas. 2004. 9. 
48-53. 
1944 aug. Szlovák Nemzeti Felkelés. 

1032. Domokos László: Szegénylegények. Pe
tőfi brigád a Délvidéken. = M. nemzet. 
2004.32.31. 

1033. Deák István: Szabadságharcosok vagy 
terroristák? Megszállás, ellenállás, meg
torlás a második világháborúban. = Histó
ria. 2004. 4. 3-8. 

vákia határainak védelméről, 1945-1950. 
1041. Pirityi Sándor: Ötvenöt éves a NATO. 

Emlékezés a kezdetekre - egy talányos év
forduló problémaköre. = Uj honvédségi 
szle. 2004.4. 2-13. 

1042. Németh István: 50 éve történt. [1.] Az 
NSZK a nyugati szövetségben. [2.] A né
met csoda. = Élet és tud. 2004. 49. 1546-
1549., 50. 1578-1580. 

1043. Nagy Tamás: Hidegháború - forró bé
ke. A hidegháború katonai aspektusai. = 
Múltunk. 2004. 4. 176-203. 

1044. Zord Gábor László: Meglepő fejezetek 
a hidegháború történetéből. = Aranysas. 
2004. 2. 60-62., 3. 35-37., 4. 59-61., 5. 63-
65., 6. 32-34. 

1045. 1950-1990. La Suisse et la querre froide. 
Ed. Hervé de Week. Berne, ASHSM, 
2003. 231 p. 
Ism.: Zachar József. = Hadtört, közlem. 
2004.4.1326-1327. 
Svájc és a hidegháború, 1950-1990. 

1046. Drummond, Dorothy Weitz: Kié a Szent
föld? [Ford. Erdélyi András]. Bp. General 
Pr., 319 p. ill. (Különleges könyvek) 
Eredeti cím: Holy Land, whose land? Mo
dern dilemma, ancient roots. 

1047. Bracken, Paul: Tűz keleten. Az ázsiai 
katonai hatalom kiépülése és a második 
atomkorszak. Bp. Gutta, 2004. 288 p. ill. 
(Magistra vitae) 

1945-2004 
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Eredeti cím: Fire int he East. The rise of 
Asian military power and the second 
nuclear age. 

1048. Faludi Péter: A „koreai kérdés" törté
nelmi hátteréről. = História. 2004. 1.16-18. 

1049. Kiss J. László: A birodalomtól az integ
rált kisállamig. Az osztrák semlegesség és 
az európai integráció. Bp. ZMNE SVK, 
2004. 66 p. (Védelmi tanulmányok, 54.) 

1050. Lengyel László: Az atlanti válság, 
1956-1966. = Képtelen háború. Bp. Heli
kon-Korridor, 2004. 263-327. (Korridor 
kötetek) 
Szuez, 1956; Berlin, 1958-1963; Kuba, 
1961-1962. 

1051. Király Béla: A forradalom katonapoli
tikája. = M. hírlap. 2004. 253. 17. 
Mindentudás Egyeteme - Király Béla 
előadása. 

1052. T[óth] S[ándor], G.: Az 1956-os forra
dalom és szabadságharc évfordulóján. = 
M. honvéd. 2004. 43. 16., 22. 

1053. Eörsi László: A Széna tériek 1956. Bp. 
1956-os Int., [2004.] 369 p. ill. 

1054. Eörsi László: A Széna téri felkelők a 
fegyverszünet idején. = Évkönyv. 12., 
2004. Bp. 1956-os Int., 2004. 186-207. 

1055. Eörsi László: A Széna téri felkelők 
utóvédharca. = Népszava. 2004. 248. 7. 

1056. Pongrátz Gergely: Corvin köz - 1956. 
[Bp.] Szerző, 2004. 272 p. ill. 

1057. Vincze János: Igazságot az 1956-os 
Corvin köznek. Bp. NDP Kiadó, 2004. 
236 p. ill. 
Társszerző: Vincze-Tiszay Gabriella. 

1058. Szakolczai Attila: A vidék forradalma, a 
forradalom vidéke. [Riporter:] Kurcz Béla. 
= Népszava, 2004. 172. mell. 6. 

1059. Ripp Zoltán: Eső után köpönyeg. A 
szovjet csapatok behívása. = Száz rejtély a 
magyar kommunizmus történetéből. Bp. 
Gesta, 2004. 118-119. 

1060. Izsák Lajos; Nagy József: Magyar tör
téneti dokumentumok, 1944-2000. Bp. 
Nemz. Tankönyvk., 2004. 614 p. 
1956-os forradalom dokumentumai: 207-244. 

1061. Magyar-román kapcsolatok 1956. janu
á r - 1958. január. Dokumentumok. Az ira
tokat gyűjt., vál, sajtó alá rend. és a beve
zető tanulmányt írta: Lipcsey Ildikó. Bp. 
Paulus-Publ., 2004. 409 p. (Iratok a ma
gyar diplomácia történetéhez, 1956-1989. 
B. sorozat) (Iratok a magyar-román kap
csolatok történetéhez) 

1062. Simon Agnes; Simon Eszter: Forródrót 
a hidegháborúban. = Aetas. 2004. 3-4. 74. 

1063. Nagy László, J.: A szocialista országok 
és a dekolonizációs folyamat Algériában, 
1954-1965. = Múltunk. 2004. 2. 130-154. 

1064. Zsig Zoltán: Harci ugrás Kongóban. A 
Vörös Sárkány hadművelet. = Aranysas. 
2004.3.68-71. 
1964. 

1065. Zsig Zoltán: Túszszabadítás légiós módra. 
Kolwezi 1978. = Aranysas. 2004.4.70-73. 
Kongó 

1066. Gál József: A tonkini incidens. Repülő
gépek a „zavaros víz" fölött. = Aranysas. 
2004. 8. 30-32. 
1964. 

1067. Békés Csaba: Magyar külpolitika a szov
jet szövetségi rendszerben, 1968-1989. = 
Magyar külpolitika a 20. században. Bp. 
Zrínyi, 2004. 133-172. 

1068. Balló István: Bye, bye, Szása! Szovjet 
csapatok Magyarországon. = Száz rejtély 
a magyar kommunizmus történetéből. Bp. 
Gesta, 2004. 10-11. 

1069. Kun Miklós: Prágai tavasz - aligai nyár 
'68. Titkos találkozó a Kádár-villában. = 
Száz rejtély a magyar kommunizmus tör
ténetéből. Bp.Gesta, 2004. 174-175. 

1070. Pataky Iván: Elhibázott ügyekből is le
het tanulni. Kommunikáció a Csehország 
elleni intervenció során. = Új honvédségi 
szle. 2004. 9. 100-114. 
1968. 

1071. Kővári László: Bevetésen: az indiai 
MIG-21-esek. = Aranysas. 2004. 6. 8-13. 
1971. indiai-pakisztán háború 

1072. Tischler János: Lengyelország, 1981. = 
Népszava. 2004. 289. Szép szó mell. 6. 

1073. Gál József: Délibáb a jeges tengerek fe
lett. = Aranysas. 2004. 5. 16-19. 
1982. Fakland-szigeteki háború 

1074. Nagy Iván Zsolt: Románia tizenöt éves 
titkai. = M. hírlap. 2004. 283. 14-15. 
A romániai forradalomról. 

1075. Borsónyi, András: Russia's struggle for 
Central and Eastern Europe. = AARMS. 
2004. 1.63-98. 
Oroszország küzdelme Közép- és Kelet 
Európáért. 

1076. Nadovic, Svetozár: Celom vzad! O dos
tojnom odchode po nedôstojnom príchode. 
Sovetska armáda v Československu 1968-
1991. Memoáre. Bratislava, MOSR, 2004. 
195 p. ill. 
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Hátra arc! Méltóságteljes kivonulás a 
méltóság nélküli bevonulás után. A szov
jet hadsereg Csehszlovákiában, 1968-
1991. Visszaemlékezés. 
A szovjet csapatok kivonása Magyaror
szágról: 124-130. 

1077. Juhász József: Háborúk a Nyugat-Bal
kánon. = Múltunk 2004. 4. 305-342. 

1078. Juhász József: Nemzetközi válságkeze
lés a Balkánon. = Életünk Kelet-Európa. 
Tanulmányok Niederhauser Emil 80. szü
letésnapjára. [Bp.] Pannonica, 2003. 104-
108. 

1079. Szilágyi Imre: A magyar külpolitika és 
a délszláv térség 1990 után. = Magyar 
külpolitika a 20. században. Bp. Zrínyi, 
2004.261-283. 

1080. Szabó A. Ferenc: A baranyai határszaka
szon kialakult veszélyhelyzet biztonságpo
litikai kezelése 1991-ben és 1995-ben. = Űj 
honvédségi szle. 2004. 2. 113-122. 

1081. Lábadi Károly: A drávaszögi magyar
ság sorsüldözöttsége a háborúban, 1991-
1998. Bp. Timp ; Zágráb, MESZ, 2004. 
678 p., [16] t. ill. 

1082. Papp Tamás; Babos László: Az etióp-
eritreai háború rövid története, 1998-2000. 
= Haditechnika. 2004. 1. 27-32. 

1083. Horváth Pál: Mezopotámia háborúi. 
Háború az olajért. Bp. PolgArt, 2004. 238 
p. [21] t. ill. 

1084. Keegan, John: Az iraki háború. Bp. Eu
rópa, 2004. 387 p. térk. ill. 
Eredeti cím: The Iraq War. 

1085. Vallci László: Irak - egy háború előz
ményei. Esettanulmány. = Képtelen hábo
rú. Bp. Helikon-Korridor, 2004. 328-411. 
(Korridor kötetek) 

1086. Resperger István: Villámháború az 
Öbölben. Az Iraki Szabadság hadmüvelet 
(Operation Iraq Freedom) elsődleges érté
kelése. = Nemzetvéd. egyet, közlem. 2004. 
3. 28-55. 

1087. Rostovanyi Zsolt: Az iszlám világ és a 
Nyugat. Interpretációk összecsapása, a-
vagy a kölcsönös fenyegetettség mítosza 
és valósága. Bp. Corvina, 2004. 439 p. 
(Faktum) 
Ism.: Pataky Iván. = Új honvédségi szle. 
2004. 10. 134-137. 

1088. Rostovanyi Zsolt: Irak: tovább mélyülő 
válság. = Kritika. 2004. 9. 7-11. 

1089. Andor László; Tálas Péter; Valki Lász
ló: Irak - háborúra ítélve. Bp. Zrínyi, 
2004.318 p. 
Ism.: K[álmánfi] Gábor]. = M. honvéd. 
2004. 24. 19. 

1090. Woodwara, Bob: A támadás terve. Bp. 
Geopen, 2004. 509 p., 16 t. ill. 
Eredeti cím: Plan of attack. 

1091. Ablaka Gergely: Nyitás és elrettentés: 
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Orlando, Vittorio Emanuele 936 
Ormos Mária 176, 708, 934, 936, 950 
Oross András 528 
Oroszi Antal 129 
Ortayli, Ilber 865 
Ososiňski, Tornász 824 

Őry Károly 310 

Paál Gergely 75, 369 
Paksy Zoltán 550 
Pál Gábor 25 
Pál József, N. 581 
Páldi András 280 
Pálffy Géza 45 
Páll Erna 754 
Pálosfalvi Tamás 820 

Pandula Attila 56-59, 76, 371 
Pankovits József 911 
Pap János 524 
Papp Dezső 66, 241, 372, 474, 790, 882 
Papp Ferdinánd 381, 657 
Papp János 279 
Papp Klára 832, 861 
Papp Sándor 824, 834, 857 
Papp Tamás 1082 
Parádi József 306, 307 
Pataky Iván 276, 277, 285, 289, 1070 
Pászti László 705 
Peiper, Joachim 345, 735 
Pelagalli, Sergio 935 
Pelle János 398, 926, 949 
Pétain, Philippe 969 
Peták György 512 
Pete György 692 
Pethő László 737 
Perjés Géza 100, 155,718 
Péter, I. orosz cár 856 
Péter Gábor 736 
Péter Katalin 669 
Pilhál Tamás 610 
Pillias, Emile 138 
Pintér István 876 
Pintér János Zsolt 819 
Pirityi Sándor 1041 
Piusz,XII.418 
Plenter János 186 
Pók Imre 764 
Polgár Demeter 562 
Polgár Tamás 27, 989 
Pollmann Ferenc 91, 720, 896, 902, 917 
Polyák András 334 
Pomogáts Béla 111 
Pongrátz Gergely 1056 
Ponorí Thewrewk Aurél 1. Thewrewk Aurél, 

ponorí 
Poór Gábor 384 
Pósa Zoltán 984 
Prak, Maarten 836 
Prasky, Friedrich 479 
Prepuk Anikó 545 
Preradovich, Nikolaus von 342 
Pritz Pál 564, 894 
Prohászka László 397 
Puchert János 738 
Punka György 274, 337, 499-501, 980 
Purcsi Barna Gyula 555 
Puskás Tivadar 340, 739 
Pusztai János 518 

Rácz András 558 
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Rácz András 1092 
Rácz Attila 429 
Rádli Tibor 683 
Raffai István 600 
Raj Tamás 780 
Rákóczi Ferenc, II. 41, 80, 89, 111, 116, 137 

138, 157-159, 195, 198, 200, 202, 203, 
254, 255, 623, 624, 642, 643, 680, 740-
742, 842, 844, 845, 850-857, 859, 861 

Rákóczi György, I. 837 
Rákóczi György, II. 837, 838 
Rákosi Boros Ádám 1. Boros Ádám, rákosi 
Rapcsányi László 639 
Rastich, Daniel 872 
Ravasz István 325, 594, 755, 794, 917, 

1015, 1026 
Reichlin-Meldegg, Georg 259 
Renner Péter 514 
Resperger István 1086 
Resslmre 144,777 
Réti György 953-955 
Rétvári László 630 
Révész Gyula 340 
Rhédey Ferenc 651 
Rieder, Kurt 1. Géczy Zoltán 
Rimington, Stella 743 
Ripp Zoltán 1059 
Rockberger, Nicolaus 773 
Roewer, Helmut 242 
Romsics Gergely 404 
Romsics Ignác 139, 889, 890 
Rónay Tamás 587 
Rosonczy Ildikó 869 
Rostoványi Zsolt 1087,1088 
Roy, Philippe 155 
Rózsa György 87 
Rózsafí János 233 
Rózsahegyi Péter 563, 879 
Rugonfalvi Kiss István 1. Kiss István, 

rugonfalvi 

Ságvári György 13, 917 
Sahin-Tóth Péter 662, 829 
Saint-Exupéry, Antoine de 744 
Sajti Enikő, A. 940, 999 
Sajtos Zoltán 492, 1094 
Salazar, Antonio de Oliveire 969 
Salgó Ágnes, W. 87 
Sallai János 167 
Sallay Gergely Pál 60-62,93,117, 917 
Sancz Klára Lujza 750 
Sándor, I. jugoszláv király 955 
Sanz Briz, Ángel 540 
Sára Sándor 600 

Sárhidai Gyula 293, 449, 450, 483-485, 734 
Sáringer János 539 
Sarkady Sándor, ifj. 291, 292 
Sárközy Sebestyén 649 
Sarusi Kiss Béla 635 
Saunders, Nicholas J. 117 
Schadl György 504 
Schafer, Stefan 242 
Scheuch, Manfred 44 
Schmidt László 445, 446 
Schmidt Mária 24 
Schmitt, Richard 767 
Schuminszky Nándor 456 
Schwarz, Walter A. 55 
Sebestyén Sándor 65, 749 
Sebők János 534 
Segeš, Vladimir 813, 824 
Sereg József 623 
Seres István 110, 651,741 
Sieniawska, Elzbieta 742 
Siklósi Gyula 615 
Simon Ágnes 1062 
Simon Eszter 1062 
Sindelyes Dóra 589 
Sinkovics Ferenc 1026 
Sipos Péter 747,910 
Siposné Kecskeméthy Klára 646 
Šišelina, Lubov' 778 
Siska András 278 
Sokcsevits Dénes 776 
Solymosi József 350 
Somfai Balázs 645 
Somogyi Éva 144 
Soós László 528 
Sőregi Zoltán 1022 
Stafford, David 975 
Stahel-Számvald Gyula 745 
Stark, Hans-Günther 901 
Stark Tamás 597 
Štefánik, Martin 814 
Stefanski, Claus P. 76 
Stefanski, Dirk 76 
Stefka István 97, 232,423, 675, 716, 727 
Steinbach, Günther 768 
Steinert Ágota 696 
Stolz, Gerd 881 
Strachen, Hew 899, 900 
Strasser, Peter 767 
Suba János 47,917, 942, 943 
Sudár Balázs 109 
Sulyok Gábor 793 
Surányi Barnabás 440 
Surányi Róbert 678 
Süli Attila 209, 256,917 
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Szabados György 809 
Szabó A. Ferenc 460, 586, 1080 
Szabó Béla 409 
Szabó Dániel 394 
Szabó Dóra 528 
Szabó János, B. 193 
Szabó József 379 
Szabó József János 211, 302,470, 707 
Szabó Lajos, H. 698 
Szabó László 746 
Szabó Márton 177 
Szabó Miklós 29,459,486 
Szabó Miklós, M. 376-378,611 
Szabó Nándor 650 
Szabó Péter 532,1000,1001, 1011, 1018-

1020,1022 
Szabó Roland 620 
Szakács Árpád 583 
Szakály Sándor 372 
Szakolczai Attila 584, 1058 
Szálai István, G. 592 
Szálasi Ferenc 747 
Szalay Marianne 533 
Szalipszki Péter 650 
Számvéber Norbert 236,451, 1000, K 

1007,1011,1016,1022,1023 
Szani Ferenc 220 
Szántó Boriszné 2 
Szántó Mihály 214 
Szapolyai János 826 
Száraz Miklós György 113 
Szarka László 144 
Szarka Levente 331, 332 
Szász István 563,920, 944, 945, 1028 
Szász Zoltán 709, 913, 918,919 
Szászi Júlia 712 
Szathmáry István 606 
Száva Tibor Sándor 788 
Szávai Ferenc 933 
Széchenyi István 749, 750 
Szegő Krisztina 86 
Székely Gábor 164, 886 
Székely György 143, 189, 622, 801 
Szekeres Gábor 338 
Szekfű Gyula 137 
Szele Anna 531 
Szele György 531 
Szent-Kereszti Zsigmond 348 
Szentpály-Juhász Miklós 525 
Szepesi József 383, 385, 687 
Szerdahelyi Csaba 403 
Szidiropulosz Archimédesz 946 
Szigethy Gábor 632 
Szigetváry Éva, P. 528 

Szijj Jolán 917 
Sziklai László 703 
Sziklavári Károly 116 
Szilágyi Ákos 180 
Szilágyi Imre 1079 
Szilárd Balázs 413 
Szili Sándor 778 
Szirmay András 748 
Szita Róbert 676, 731, 759 
Szita Szabolcs 530, 531, 541, 552, 556 
Szoboszlai Zoltán 593 
Szoleczky Emese 26,917 
Szombathelyi Ferenc 568 
Szovák Kornél 415, 811 
Szörényi Gábor András 79 
Sztójai Döme 567 
Szulejmán, I. 74 
Szvák Gyula 142 
Szydlowiecki, Krzysztof 751 

Tabajdi Gábor 554 
Takács Ferenc 393 
Takács Péter 204, 626 
Takács Tibor 136, 352, 618, 619 
Tál Gizella 600 
Tálas Péter 1089 
Talián István 441,442 
Tamás Edit 157 
Tamás Zsuzsanna 808 
Tamáska Péter 921,996 
Teleki Pál 404,405, 752 
Teller Ede 753 
Teresük, A. V. 598 
Termán Béla 433,494 
Tessore, Dag 165 
Thaly Kálmán 680 
Thewrewk Aurél, ponori 604 
Thököly Imre 110 
Tibor Szabó Zoltán 546 
Tihomirov, Misa 754 
Ti már Edit 601 
Tischler János 986, 1072 
Tolnai Gergely 466 
Torna András 755 
Tombor Krisztián 15,71 
Tomka-Szászky János 43 
Tomori Pál 756 
Toperczer István 339, 732 
Tordoff, W. 782 
Torma Béla 805, 806 
Tóth Béla 878 
Tóth Ferenc 90, 155,786 
Tóth Ferenc 613 
Tóth Gergely 43 
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Tóth György István 430 
Tóth Gyula 131,132,138,145, 359, 859, 860 
Tóth Gyula 198, 981, 985 
Tóth József 373 
Tóth Sándor, G. 505, 744, 1052 
Tóth Sándor László 134 
Tóthi Gábor 84 
Toll László 917 
Török Bálint 827 
Török Enikő 43 
Török József 415 
Török Péter 756 
Tőrös István 408 
Tősér Márton 807 
Tresp, Uwe 192 
Tulipán Éva 578 
Tusor Péter 415 
Tutschek, Adolf von 265 
Tüskés Gábor 742 

Tyekvicska Árpád 686 

Udovecz György 917 
Udvari István 810 
Ugró Miklós 579 
Uhl, Matthias 242 
Uhlír, Dušan 840 
Újvári Miklós 983 
Uličný, Ferdinand 818 
Ulrich Attila 23 
Ungváry Krisztián 140, 536, 537, 714, 997, 

1002 
Urbán Aladár 234 
Urban, William 191 
Urrisk-Obertynski, Rolf M. 312 

Vadász Sándor 730 
Vágó Pál 90 
Valki László 1085,1089 
Vándor Károly 296 
Vannay László 1025 
Varga Endre László 595 
Varga Imre 796 
Varga J. János 653, 841 
Varga József, A. 424 
Varga Katalin 528 
Varga Mihály 12,19,36,86,129, 151 
Vargyai Gyula 133 
Várhegyi István 249 
Varkocs Tamás 757 
Várkonyi Ágnes, R. 740, 842, 844, 854 
Várkonyi Gábor 102, 108 
Várnai Patrícia 917 
Vásáry István 800, 816 

Vass Gábor 443 
Vázsonyi Miklós 758 
Végh András 615 
Végh Ferenc 759 
Végvári Vazul 423 
Vehse, Carl Eduard 652 
Vehvilainen, Olli 770 
Venhoff, Michael 965 
Verbőczy István 827 
Veres Mihály 238, 239 
Veress D. Csaba 141 
Veszprémy László 40,42, 148, 170, 189, 802 

811,813 
Vida Csaba 1096 
Vígh István 74 
Vigh Károly 658 
Villányi György 457-459 
Vincze Gábor 1012, 1013 
Vincze János 1057 
Vincze-Tiszay Gabriella 1057 
Vitálisné Zilahy Lídia 763 
VitekTamás 716 
Vizi László Tamás 141 
Vofkori László 50 
Vongó József 952 
Vörös Béla 103, 414, 739 
Vörös István Károly 548 
Vrangel, Petr Nikolaevič 760 

Wallenberg, Raoul 659 
Wandycz, Piotr S. 769 
Weiszhár Attila 765 
Wenzlik, Detlef 348 
Werth Henrik 761 
Westmeier, Jens 735 
Weyer Béla 702 
Wideman, Elias 87 
Wiggermann, Frank 888 
Wilson, Woodrow 936 
Winkler Gusztáv 464 
Wódli Zsolt 937 
Wolff, Kurt 265 
Woodward, Bob 1090 

Zachar József 155,195-197, 201, 303, 308, 
346, 347, 697, 773, 785, 848, 881, 932, 
1045 

Zágorhidi Czigány Balázs 155 
Zahálka, Jan 266 
Zalka András 762 
Závodi Szilvia 917 
Zilahy Ferenc 763 
Zinner Tibor 585 
Zolotarëv, Vladimir Antonovič 175 
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Zombori István 751, 824, 825 Zsák Ferenc 263, 295, 356,432, 520, 607 
Zord Gábor László 726, 1044 Zsibrita László 966 
Zörgő Tibor 163 Zsig Zoltán 1064, 1065 
Zrínyi Miklós 764 Zsillé Péter 489 
Zweig, Ronald 561 Zsitnyányi Ildikó 324 
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TÁRGYMUTATÓ 

Afganisztán 246 
Afrika 586, 782, 790, 1064, 1065, 1082 
Algéria 1063 
Amerikai Egyesült Államok 28-30, 39, 40, 

80, 184, 246, 276-278, 406, 410-413, 455, 
482, 483, 497, 502, 508, 511, 515, 558, 
559, 561, 656, 745, 789, 791, 880, 914, 
975-978, 980-984, 1036, 1037 

Anglia 1. Nagy-Britannia 
antifasiszta ellenállás, embermentés 538-541, 

659,985-989,1031-1033 
Argentína 681-683, 1073 
atomfegyverek, atomháború 457-459 
Ausztria (Habsburg birodalom) 44, 55, 69, 82, 

120, 139, 144, 201, 237, 251, 261-263, 
266, 267, 312, 346, 348, 354-356, 359, 
437, 475, 479, 598, 652, 708-713, 724, 
767, 841, 881, 933, 942, 955, 1049 
1. még Magyarország (XVI. sz.-1918.) 

ÁVH 322-324, 570, 736 
Ázsia 1047 

Balkán 398, 775, 868, 898, 925, 926, 1077-
1079, 1096 
1. még az egyes országoknál 

Balti államok 773 
békefenntartás 309, 793-797, 1078 
békeszerződések 155, 839, 862, 863, 887, 

935, 936,941, 944-946,1038,1039 
bibliográfiák 1-6 
Bizánc 816 
Bosznia-Hercegovina 763, 777 
Bulgária 598, 912 
csapattörténetek 70, 331-345, 750,1025 
Csehország 144, 192 
Csehszlovákia 598, 941, 1040, 1069,1070 
csendőrség 316-319, 535 

Dánia 881 
Délvidék 568, 569, 864, 940,1032,1081 

egészségügy 255, 257-260 
egyenruhák, felszerelés 69-76 
egyesületek, klubok 425-428 
Egyiptom 1050 
ejtőernyőzés, ejtőernyős csapatok 299, 300, 

343 
életrajzok 346-359, 536, 652-764 

1. még a NÉVMUTATÓ-t 
első világháború 57, 82-84, 91-93, 97, 126, 

160-162, 230-232, 237, 257-259, 261-263, 
265-268, 310, 352-357, 394, 395, 397-
403, 475, 489, 590-593, 606, 607, 645, 
657, 693, 708-713, 720, 788, 791, 899-932 

emigráció, külföldi katonai szolgálat 192, 
264, 270, 656, 681-683, 745, 785, 786, 
789, 790, 797, 859, 860, 882 

emlékművek, emlékhelyek 26, 393, 397, 401, 
404,405,411,412,414,723 

Erdély 21, 22, 50, 281, 283-285, 302-305, 
349, 546, 668-673, 705, 707, 719, 771, 
772, 787, 826, 828, 830-835, 837, 838, 
849, 864, 866, 874, 927, 928, 1011-1015 

erkölcs, fegyelem 260, 388-392, 749 
érmek, kitüntetések 54-63 
Európa 271, 768, 778. 803, 823, 840, 851-

853, 867, 1092 
1. még az egyes országoknál 

fegyverek 14, 29, 74, 79, 187, 435-443, 456-
461 

felderítés 42, 245-249 
1. még hírszerzés, elhárítás 

fényképezés, filmezés 42, 91, 94 
Finnország 792 
Földközi-tenger térsége 814, 815,972 

1. még az egyes országoknál 
Franciaország 138, 410-412, 485, 496, 730, 

744, 786, 859, 903-905, 934, 955, 969, 
975 

gépjármüvek, harcjárművek 27, 444-455 

gyalogság, gépesített gyalogság 69, 70, 223-
226,331-334,714 

háború általános kérdései 164, 165, 177-182, 
185,186, 765-769 

háborús bűnök, megtorlások 521-588 
haderő 187-203, 206, 207, 209-222 
hadifogság, internálás 403, 526, 589, 590, 

594-601,603-605,755 
hadiipar 429-434, 494 
haditechnika 429-520 
haditengerészet, hajózás 33, 34, 229, 261-263, 

314, 315, 354, 355, 476-485, 606, 688, 
693,888 

hadkiegészítés 18, 204, 205, 209, 210, 221 
hadművészet 166, 169-176, 208 
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1. még az egyes haderő nemeknél, fegyver
nemeknél 

hadszíntérkutatás 151, 152, 634 
hadtáp 17, 252, 259, 298 

1. még egészségügy 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3, 11-19, 35-

40, 67, 396 
hadtörténettudomány 1-6, 8, 85, 121-163, 

331,680 
hadtudomány 128-130 
hagyományápolás 11, 396-412, 414,425-428 
határok, határvédelem 45-50, 167, 171-173, 

302-307,872,941-943,1040 
helyi háborúk 32, 222, 246, 509, 511, 586, 

732, 790, 947-949, 1046, 1048, 1050, 
1063, 1064, 1066, 1071, 1073, 1077-1090, 
1096 

helytörténet 77-79, 279, 280, 283-292, 350-
352, 518, 519, 542-544, 591-593, 596, 
601, 602, 615-651, 666, 741, 1016-1026 

hidegháború 249, 370, 991, 1034-1037, 1043-
1045 

híradás 340, 380 
hírszerzés, elhárítás 42, 240-249, 316, 326, 

743, 786 
Hollandia 836, 855 
holokauszt 25, 26, 94, 526-563, 597 
Horvátország 45, 144, 776, 777, 814, 999 

1. még Jugoszlávia 
Hun birodalom 800-802 

India 1071 
Irak 1083-1090, 1096 
Irán 1083, 1091 
Izrael 780, 1046 

Japán 389-391,487,488, 783, 898,915 
jelképek 64-68 
jog 524,527, 587, 588, 942 

1. még háborús bűnök, megtorlás 
Jugoszlávia 32, 222, 272, 273, 472, 598, 777, 

937-940, 955, 1032, 1077-1081 

Kárpátalja 542, 599,956-959,961 
katonaélet 18, 91, 93, 117, 635, 669 
katonai kiképzés 370, 384, 385,749 

1. még katonai tanintézetek 
katonai nevelés 365-367 
katonai tanintézetek 38, 86, 124, 125, 359-

370,376-380,382,383,414 
katonai vezetés 166, 217, 346-353, 718, 974 
képzőművészetek 87-90, 393, 397 
keresztes háborúk 815 
Kína 31, 1047 

kisebbségek 119, 555-557, 586, 787, 788, 791, 
861,940,1081 

Korea 509, 1048 
könyvtárak, könyvtári dokumentumok 2, 4, 

40,41 
Közel-Kelet 780, 798, 929, 972, 1046 

1. még az egyes országoknál 
Közép-Európa 144, 157, 274, 526, 769, 773, 

822-825, 867,1034, 1075 
1. még az egyes országoknál 

középkor 40, 77-79, 170-174, 189-192, 223, 
227, 250, 388, 415, 435, 462-467, 615-
620, 622, 628, 629, 636, 637, 641, 803-
821 

közlekedés szállítás 474, 475, 516-520 
kronológiák 648, 976 
Kuba 460, 784, 1050 
külpolitika, diplomácia 167, 168, 416, 417, 

421, 778, 826, 838, 851-858, 868, 869, 
893-896, 933-936, 939, 941-943, 953, 
954, 964, 968, 969, 999, 1006, 1061, 
1062, 1067, 1078-1080, 1093 

Latin-Amerika 264, 460, 498, 681-683, 784, 
882, 1050, 1073 

légierő, repülés 6, 20, 31, 32, 63, 72, 163, 
263-298, 318, 335-339, 356, 357, 381-
385, 432, 433, 487-520, 607-614, 669, 
693, 699, 704, 732, 734, 737, 744, 758 

légvédelem 238, 239 
Lengyelország 102, 108, 144, 245, 402, 594-

596, 742, 751, 810, 854, 947, 948, 985-
989,1072 

levéltárak 35-39, 415, 528 
lovagrendek 190, 191 
lovasság 56, 69, 90, 114, 115, 146, 227-233, 

347, 348, 397, 426, 697, 717, 750, 786, 
860 

Magyarország 44, 54, 767, 769, 770, 773 
- IX-XV. sz. 64, 78, 171, 172, 187, 189, 192, 

223, 227, 228, 250, 388, 415, 435, 462-
467, 615-620, 622, 628-630, 636, 637, 
804-814,818,820 

- XVI. sz. 74, 88, 98-109, 154, 193, 253, 415-
417, 467, 468, 620, 621, 626, 634, 635, 
756, 757, 822-829 

-XVII. sz. 21, 22, 87, 88,110, 120, 135, 136, 
154-156, 194-196, 199, 201, 202, 240, 
467, 589, 626, 651, 662, 668-674, 764, 
822, 823, 830-835, 837, 838, 840, 841 

- XVIII. sz. 43, 46, 69, 89, 196, 251, 305, 
347, 697, 724, 740-742, 748, 772, 785, 
786, 864 
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- - 1703-1711. 41, 80, 96, 111, 116, 137, 
138, 157-159, 195-198, 200, 203-205, 
254, 255, 346, 469, 623, 624, 642, 
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E számunk tartalmából 

„Még néhány szót kell Hunyadi János értékeléséről szólni. Ez ingoványos terület, 
hiszen a nagy hadvezért a magyar köztudat és a történetírás a XV. század közepétől a 
magyar történelem kimagaslóan pozitív szereplőjének tartotta, mégpedig katonaként és 
politikusként egyaránt... Az újabb történeti szakirodalomban azonban mintha egy nega
tívabb kép bontakozna ki... Hunyadi háborúi azt bizonyítják, hogy még egy hozzá ha
sonló tehetségű nagy hadvezér is - mert azt nem tagadhatjuk, hogy a nándorfehérvári 
győző az volt - csak akkor tudott eredményt elérni az Oszmán Birodalommal szemben 
(mégha az jóval gyengébb is volt, mint fél évszázaddal később), amikor nem a teljes tö
rök hadsereggel csapott össze, azaz október és március közt. A csatavesztések érthető
ek voltak... A nándorfehérvári szinte véletlen győzelem azonban elérte azt, hogy a török 
hosszabb ideig nem vállalkozott közvetlenül Magyarország megtámadására. Mátyás ki
rály tanult apja példájából, és támadó hadjáratok helyett inkább a végvárrendszer kiépí
tésére törekedett. Negatív hatása Nándorfehérvárnak a nyugati keresztesek eredményte
len szereplése volt, ami megakadályozta újabb külföldi önkéntesek Magyarországra jö-
vését, ezért azonban nem Hunyadi volt a felelős." 

(Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig. Kérdések és következmények) 

,A történelem élvezete egy ifjú szellem számára mindenekelőtt az olyan elbeszélés
ből fakadhat, amely képes érzékeltetni valamely kiemelkedő személyiség vagy jeles 
esemény fontosságát - éppen ez az, ami napjaink iskolai történelemoktatásából hiány
zik, s ami a Michelet nyomdokain haladó Ernest Lavisse, a híres Albert Malet, Jules 
Isaac és társaik oktatási módszereinek és tankönyveinek nagyságát és sikerét jelentette. 
E vonzódást tovább erősítette a különféle távlatoknak az a rendkívüli gazdagsága, me
lyet a hadtörténet egy diák számára nyújtani képes. Utóbbi éppúgy megtalálhatja benne 
a tényszerű történelmet, mint a demográfiai, intézményes, politikai, gazdasági, társa
dalmi, morális történelmet - egyszóval olyan történelmet, amely nyitott bármely szakte
rületre és a kiváncsiság minden tárgyára, lehetőséget ad a kulturális szintézisre hajló 
elmélyült gondolkodásra, a történelem erőinek és mechanizmusainak megfejtésére..." 

(Jean-Pierre Bois: „A hadsereg szociális nézőpontú tanulmányozásától a hadművé
szet története felé" ) 
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