
indulhatott a békés gazdasági-társadalmi fej
lődés útján, s visszatalálhatott Európához". 

Amikor befejezésül újólag üdvözöljük e 
nagyszerű vállalkozást, egyúttal reményünket 
fejezzük ki, hogy a most kimaradt államok 
forrásainak hasonló bemutatása is mielőbb 

A Magyar Hírmondó sorozat eddig ismeret
len hungarica közreadásával gazdagítja az ol
vasók ismereteit. A kötetet válogatta, szer
kesztette, fordította, a bevezetést és a jegy
zeteket írta Zachar József. 

A szómagyarázatokkal gazdagított kiadvány 
Zachar József kutatásai nyomán bemutatja a 
hol franciának, hol németnek mondott erdélyi 
származású Jeney Lajos Mihályt, mintegy 
megcáfolva Markó Árpád neves hadtörténész 
megállapítását: „Zrínyi Miklóson kívül nem 
élt a XVII . , de a XVII I . században sem olyan 
hadi műveltséggel rendelkező magyar kato
nánk, aki a hadtudomány, hadművészet elmé
leti kérdéseivel behatóan foglalkozott volna, s 
ilyen tárgyú magyar könyvek sem jelentek 
meg." A levéltári és könyvészeti kutatások 
alaposságának szükségét bizonyítja, igazolja 
Zachar József feltáró munkája. 

A magyar nyelven most először közreadott 
értekezés, mint arra a címlap is utal , 1759-ben 
jelent meg Hágában francia nyelven. Bizonyá
ra ez is közrejátszott, hogy szerzőjót kortársai 
franciának hitték, annak ellenére, hogy mun
káiban ilyen megfogalmazással találkozunk: 
„.. .gondolataimat egy olyan nyelven kell ki
fejeznem, amely számomra idegen.. ." 

A bécsi hadilevéltárban (Kriegsarchiv) fel
lelhető iratokon Michael v. Jeney, Geney, 
Geneyne, Jeny, Jenay, Jeneyne, Jenney, 
Jennay változatokban találkozhat a kutató 
Jeney Lajos Mihályra utaló iratokkal. A ke
resztnevét illetően a francia és porosz levél
tárakban fellelhető források Luis, Lajos, az 

elkövetkezhet, és ezáltal a háromszáz eszten
dővel ezelőtti egyetemes történeti jelentőségű 
magyarországi eseménysorozat még teljeseb
ben megismerhető lehet. 

Zachar József 

osztrák levéltárak anyagai Michel, azaz Mihály 
megnevezéssel jegyzik. Tudnunk kell, hogy 
Bercsényi László altábornagy, a francia hu
szárság főfelügyelője 1747. július 23-án kelt 
felterjesztésében azt kéri a hadügyminiszter
től, hogy kinevezhesse saját huszárezredében 
hadnagynak nemes Jeney Lajost. Ezt követően 
1747-től 1753-ig a Bercsényi-huszárezred nyil
vántartásában folyamatosan fellelhető Jeney 
hadnagy. 

A kiadvány önálló tanulmánynak elfogad
ható „Bevezetése" bemutatat ja a század há
borúiban idegen hadakban Európa csaknem 
valamennyi hadszínterét megjárt, majd tér
képészként tevékenykedett katona-író jelleg
zetes XVI I I . századi magyar sorsát, a kitűnő 
mérnöki és térképészeti ismeretekkel rendel
kező Jeney pályafutását, akinek végül is 
császári-királyi vezérőrnagyként magyar föl
dön dobbant utoljára a szíve 1797. február 26-án 
Pécsett, ahol a Mindenszentek temploma mel
letti temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Jeney hivatásos katona volt, de a kor szel
leme, a felvilágosodás eszméi nem hagyták 
érintetlenül; ez külön aláhúzandó írói teljesít
ményének hazai elismerésénél. Nemes Jeney 
kapitány sokat látott , nagytudású katonaként 
a XVI I I . századi kisháborús hadviselés leg
jelentősebb tapasztalatait adja közre írásaiban 
kortársai (és az utókor-?) okulására. A had-
történetírás a jelen munkával újabb, ösztönző 
felismerésekkel gazdagodott a huszár, majd 
mérnök-geográfus életútjának munkássága 
alapján. Talán nem közömbös it t arra utalni, 

J E N E Y 

A PORTYÁZÓ, 
AVAGY A KISHÁBORŰ SIKERREL VALÓ MEGVÍVÁSÁNAK 

MESTERSÉGE 
KORUNK GÉNIUSZA SZERINT 

(Hága, 1759) 
(Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986. 293 o.) 
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hogy a magyar szerzők műveinek eddig meg
jelent repertóriumai közül egyikben sem sze
repel Jeney Lajos Mihályra, vagy egykori 
művére történő utalás. Sajnos, a lexikonokban 
sem említik, pedig a I I . József császár idején 
végzett felmérési munkáknál is vezető be
osztást töltött be 1768-tól, mint a törzshöz 
beosztott őrnagy. Jelentős munkáját elemzőén 
méltat ta Paldus József 1917-ben megjelent 
„Katonai térképek I I . József császár idejében 
különös tekintettel Magyarországra" c. tanul
mányában. 

Térképészeti ismereteit mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy 1772. november 1-vel őt 
bízták meg az erdélyi felmérési munkálatok 
irányításával, majd a katonai határőrvidék 
felmérését vezető törzs parancsnokává nevez
ték ki. 

A XVIII . század derekán íródott „Portyá
zó" tulajdonképpen katonai kézikönyv, amely 
hasznos tanácsokkal szolgálta korának 
olvasóit, de szolgálhatja az utókort is. 

Jeney minden témaköréből érződik a gya
korlatias átélés minden praktikuma. Mon
dandóját tömören, közérthetően, mindenre ki
terjedően hozza olvasójának tudomására. 
A portyázótól megkívánt tulajdonságokról c. 
fejezetben sok más felsorolása mellett még ilyen 
is olvasható: „Szerencsés emlékezőtehetség, 
hogy mindenkit nevén szólíthasson." Máshol 
azt írja, hogy nagyon kedvező lenne a por
tyázó számára ha rendelkezésre állna néhány 
geográfus, akik képesek arra, hogy térképre 
rajzolják a seregek menetvonalait, táborhe
lyeit és mindazon helyeket, amelyeket fel kell 
deríteni. 

Jeney leírása a kisháború sikeres megvívá
sának hű képét tárja elénk a katonák, majd 
lovak kiválasztásától a gyakorlatokon, állás
rendszereken, felderítésnél szükséges óvórend
szabályokon á t a rajtaütésig, az esetleges 
visszavonulásig. Utóbbiról többek között az 
alábbi olvasható: „Ez t okkal tekintik a hadi 
mesterség hősi tet tének. Ennek a végrehajtása 
valóban az egyik leggondosabban előkészített 
és legeredetibb hadi művelet, amely megmu
ta t ja a fővezér elővigyázatosságát, megfon
toltságát, ta lentumát, virtusát és járatossá
gát . . . a történelem sohasem pazarol több 
dicséretet másra, mint éppen hősei nagyszerű 
visszavonulásaira. ' ' 

Jeney Portyázójának fordítója gondosan 
ügyelt az eredetileg francia, illetve német 
nyelven közreadott szöveg hitelességére, a kor
nak megfelelő kifejezések, mondatszerkezetek 
formálására. A szöveg jobb megértését 383 
jegyzet és 168 szómagyarázat segíti. Jeney 
munkájának alaposságára uta l „Mutató táb
lája" is (Tartalomjegyzék), ahol a XIV. fejezet 
felsorolását követően az alábbi olvasható: 
„A könyvkötő figyelmébe a vázlatok elhelye

zésére:" ahol is a vázlatok szövegközti be
mutatására az oldalak meghatározásával utal. 

A sokoldalú nemes Jeney kapitány úr, mint 
az előszóban írja, nem kíván munkájával írói 
rangot elérni, csupán gyakorlati tapasztala
tainak összegzését közreadni, amit így fogal
maz meg: „...mivel elmélkedéseim forrása
ként soha nem állt más rendelkezésemre, mint 
a könnyűcsapatok számára elengedhetetlen 
fegyverforgatással járó legkeményebb hadi 
mesterségbeli gyakorlásban eltöltött huszon
négy hadjárat nehéz szolgálata, amely során 
legzsengébb ifjúságomtól fogva Törökország
ban, Magyarországon, Sziléziában, Itáliában, 
Németországban, Flandriában és végül Veszt -
fáliában a fáradságnak és a veszélynek te t tem 
ki magam." A feldolgozásban elhelyezett hét 
vázlat újdonság, hiszen mindaddig egyetlen 
szerző sem élt ezzel a lehetőséggel, pedig: 
„Minden józan ítéletű elme el fogja ismerni 
ezen vázlatoknak a hasznosságát mihelyt 
észreveszi, hogy segítségükkel egy szemvillan-
tás a la t t áttekintheti e mesterség legfontosabb 
teóriáját . . ." Vázlatai „madártávlatos" rálá
tással mutat ják be a terepet a csapatok elhe
lyezésével és méretarány feltüntetésével. 

Míg az első tizenkét fejezet a hadi mesterség 
különböző fortélyait tárja az olvasó elé, a 
X I I I . fejezet a következő alcímet viseli: 
„Azon gyors segítségről, amelyet a hadjárat 
a la t t a könnyűcsapatoknál legközönségesebben 
előforduló betegségekkel kapcsolatosan lehet 
nyújtani ." Megtalálható i t t a kólikától (bél
görcs) a sebek kezeléséig jó néhány hasznos 
tanács a gyógyítás módozatairól. A XIV. fe
jezet ugyancsak gyógymódok alkalmazásával 
foglalkozik de i t t a hadjáratban használt lovak 
védelme kerül megtárgyalásra a megbokroso-
dástól a takonykórig. 

Említésre méltó még a „Függelék a Portyá-
zóhoz.. ." ahol megjegyzések olvashatók tizen
két fejezethez, majd hasznos tanácsok három 
különválasztott témáról. így a semleges váro
sok szerepéről, a fizetés- és rangbéli előlépte
tésről ós végül a gyengébb nem részvételéről 
a hadbavonult csapatoknál. A függelék Bécs
ben jelent meg 1787-ben, melyben a szerző 
elismeri a „Portyázót" saját munkájának, ha
bár csak az évben került a szeme elé nyomta
tásban. Természetesen i t t a német kiadásról 
van szó! A szerző figyelmeztetése címmel kez
det t írás! bizonyára a függelék rövidsége miat t , 
így summázza mondandóját: „. . .a gondol
kodó elme nem igényel vaskos köteteket ." 

I I I . Károly második török háborújának 
fiatal huszára később a Baranyai-huszárezred 
altisztje majd tisztje, a Bercsényi-huszárezred 
hadnagya, az alsó-rajnai francia hadsereg 
mérnök-geográfusa, a porosz király mérnök
kapitánya, majd őrnagya, a Habsburg Biroda
lom első katonai felmérését irányító törzstiszt, 
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majd tábornokként erődítményparancsnok, 
több katonai vonatkozású leírás szerzője, a 
jelen és talán több más mű alkotója méltó 
arra, hogy életét — és nem utolsó sorban 
munkásságát — megismerje az utókor és an
nak mérlegelésével döntsön hovatartozásáról. 

Egy könyvismertetés szűk keretei, annak 
ellenére, hogy a recenzens megkísérli a kiad
vány átfogó bemutatását, nem adhatnak tel
jes képet sem a szerzőről, sem művéről. 

összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy 
Zachar József munkája elismerésre méltó szín
vonalon mutat ja be e hungaricát, mely magyar 
nyelven most lá tot t először napvilágot, s je
lentős értékkel gazdagítja a magyar katonai 
szakirodalmat. Dicséret illeti a Magvető 
Kiadót, amely vállalta a könyv megjelenteté
sét. 

Csendes László 

V. A. ZOLOTARJEV—M. N. MEZSEVICS—D. E. SZKORODUMOV 

OSZMANSZKAJA IMPÉRIA I ROSSZIJA 
Analiz osznovnüh koncepcij monografii 

„Vo szlavu Otyecsesztva Rosszijszkovo" * 
(Izdatyelsztvo „MiazV, Moszkva, 1984.) 

A monográfia Oroszország történetének 
egyik legérdekesebb, eseményekben igen gaz
dag időszakát, a XVII I . század második felét 
vizsgálja. A feudalizmus Oroszországban ekkor 
érte el fejlődésének legmagasabb pontját, a 
nemesség „aranykorát", de ezzel egyidejűleg 
bontakozott ki az új, a kapitalista termelési 
mód fejlődésének korszaka is. Az országban 
rohamosan növekedett az ipari termelés alap
já t képező kézműipari üzemek száma: 1767-
ben 663, a század végén már kb. 1200 a szá
muk. Erőteljesen fejlődött a -kohászat is. 
Oroszország a század végére a kohászati ter
mékek előállítójává, a külföldi piacok egyik 
legerőteljesebb ellátójává vált . 

Az ország gazdasági erősödése hozzájárult a 
tudomány és a kultúra fejlődéséhez. A XVII I . 
század második felében sokoldalú tudományos 
tevékenységet folytatott M. V. Lomonoszov, 
ekkor vált ismertté egy sor más tudós és fel
találó is, köztük M. I . Kulibin, I . I. Polzunov, 
E . Ejler stb. 

A XVII I . század második felét példátlan 
külpolitikai és katonapolitikai aktivitás jelle
mezte: Oroszország a század második felében 
mindent összevetve 21 éven át viselt háborút. 
A fél évszázad ala t t az ország területe jelentő
sen gyarapodott, lakosságának száma kétsze
resére (36 millió) növekedett. 

Ezzel egyidőben az orosz társadalom mélyén 

* Az Oszmán Birodalom és Oroszország. Az orosz 
haza dicsőségére (Moszkva, 1984) c. monográfia alap
koncepciójának analízise. 

önkényuralom- és jobbágy ságellenes mozgal
mak bontakoztak ki. Az országot hatalmas 
parasztfelkelések hullámai rázták meg, melyé
ket a cári hadsereg könyörtelenül vérbefojtott. 

Oroszország kül- és belpolitikájának sajá
tosságai a XVI I I . század második felében 
abból a szükségszerű felismerésből eredtek, 
melyek a hadügy gyorsított fejlesztésére és az 
ország katonai ütőképességének erősítésére 
irányultak. 

A V. A. Zolotarjev vezette szerző kollektíva 
részletes értékelést ad az orosz hadsereg álla
potáról, fejlődéséről a vizsgált időszakban, 
miközben a legnagyobb figyelmet a hadsereg
építés olyan fontos területének bemutatására 
fordítja, mint a fegyveres erők kiegészítésének 
és szervezetének rendszere. A szerzők rámu
ta tnak, hogy Oroszország ütőképes katonai 
erejének alapvető feltételét a hadsereg állo
mányának haladó feltöltési rendszere adta, 
az melynek alapjait annak idején I . Péter a 
hadkötelezettség bevezetésével rakta le. 

A hadköteles újoncokkal való feltöltés lehe
tővé te t te az azonos nemzetiségű, nagylétszá
mú tömeghadsereg létrehozását, a huzamos 
ideig ta r tó katonai szolgálat pedig a személyi 
állomány magas fokú szakmai kiképzését. 
A monográfia ugyanakkor utal a tisztek sorai
ban a külföldiek túlsúlyba kerülésére és az 
ebből eredő veszélyekre, valamint a katona
tömegek kiképzési és nevelési rendszerének ki
alakításánál ennek káros kihatásaira. 

Az évszázad első negyedére kialakult orosz 
hadsereg szervezetének állapotát és fejlődését 
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