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VITA

SÜLI ATTILA

EGY RECENZIÓ KRITIKÁjA

avagy mit illene egy hadtörténésznek ismernie?

Somogyi Gréta Imola, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi 
Közlemények Szerkesztőségének szerkesztője a Hadtörténelmi Közlemények hasábjain 
(132. évfolyam, 2019. 4. szám. 977–979. o.) kritikát fogalmazott meg Torda megye és 
Aranyosszék szabadságharca 1848–49-ben (Tortoma Kiadó, Barót, 2018.) című kötetemről. 

A bevezetőben a szerző felvázolja a kötet első fejezeteinek tartalmát. Itt azonban azon-
nal hiányként fogalmazza meg, hogy az 1848. márciusi és áprilisi politikai eseményeket 
nem ismertettem. Nem is állt szándékomban, mivel, amint a bevezetőben megfogalmaz-
tam „dolgozatomban a forradalom és szabadságharc megyében kiállított alakulatainak 
történetét kívánjuk felvázolni, bemutatva azt, hogy az Aranyosvidék magyarsága kész 
volt a polgári átalakulás vívmányait fegyverrel a kezében is megvédeni”.

Ami a haderőszervezést illeti, a recenzens gondolatmenetében a teljes káosz uralko-
dik. A nemzetőrségek 1848 tavaszán Erdélyben önkéntes alapon alakulhattak meg, mivel 
a XXII. törvénycikket az unió szentesítéséig az országrészben nem lehetett alkalmazni. 
Sorozás a régióban a fenti időszakban nem volt, csak szeptembertől indult meg újoncösz-
szeírás, amely rövidesen félbeszakadt. A toborzás pedig csak júliustól folyt a 11. honvéd-
zászlóalj számára. Bár a XXII. törvénycikk alapján történő nemzetőri összeírás szeptem-
berben végbement, ez hiányos volt, csak a magyarlakta területeken járt némi eredménnyel.

Szabó Lajos ügyvéd nem volt a hadügyi tárca vezetője, a Magyar Királyság hadügy-
minisztere Mészáros Lázár volt. 

A következő három bekezdésben a szerző műfajt vált, a recenziót felcseréli a regesz tával, 
azaz röviden összefoglalja a Torda megyei és aranyosszéki eseményeket. Indokolt lett volna 
eldönteni, hogy valójában melyik formát választja, és azt alkalmazni az egész cikkre.

A következőkben a recezens a forrásközléseket kritizálja, kifejtve, hogy sok átírási és 
sajtó alá rendezési hibát vélt bennük felfedezni, amelyek szerinte többségükben értelem-
zavarók. Emellett a közlés módszerével sem ért egyet. A magam részéről nem osztom ezt 
az álláspontot, sőt szeretném megjegyezni, hogy a fenti források egy része korábban már 
megjelent, többek között a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványában. Természetesen 
lektorálás mellett, és ekkor még nem merült fel az értelemzavaró tényező. A három közölt 
visszaemlékezésből kettőt a Hadtörténelmi Közlemények Szerkesztőbizottságának elnöke 
lektorált, az ő útmutatásai alapján jelentek meg a kéziratok.

Az értelemzavaró átírási hibák közül az épen-éppen rendszeres hibás használatára nem 
találtam példát. A Metternich Jósika kormány mai helyes alakja valóban a Metternich–
Jósika-kormány, azonban az előbbi forma sem jelentészavaró A ha és a ennyire nem 
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átírási hiba, mivel az eredeti kútfőben is így szerepel, de természetesen érdemes lett volna 
egy értelmező jegyzetet csatolni.

Számos visszaemlékezés és irat kizárólag XIX. századi kiadványokban és sajtóban 
maradt az utókorra a kor helyesírásának és stilisztikájának szabályai szerint. Egy hadtör-
ténésznek azonban illő tudni helyesen értelmezni és felhasználni ezeket a becses kútfőket, 
még akkor is, ha az utókor szakértő kritikusa azt értelemzavarónak tartja.

A következőkben Somogyi Gréta Imola azt határozza meg, hogy mit kellene ismer-
nie egy hadtörténésznek. Többek között a Batthyány és Beöthy nevek helyes formáját. Az 
általa kifogásolt „Battyáni” kétszer fordul elő, kizárólag forrásközlésben, minden más 
esetben a Batthyányt használom. Azonban a kifogásolt pontokban az eredeti formákat 
lábjegyzetben adtam meg, feloldva az illető személyek nevét (Batthyány Lajos és Kázmér 
grófok). A „Böthi” forma is csak egyszer fordult elő, szintén forrásban, ami a levélíró által 
használt névalak. Itt a személy kiléte egyértelmű, ezért szükségtelennek tartottam a láb-
jegyzetet. Minden más esetben a helyes Beöthy formát használtam.

A latin szavak magyar átírását a magam részéről lehetséges és nem színvonalemelő 
szükségszerűségnek tartom. 

A számos életrajzi adat közül négy valóban hibás, az ilyen jellegű figyelmetlenségeket 
azonban nem tartom annyira meghatározónak, mint amennyire azt a recezens igyekszik 
feltüntetni, ezek korrekcióját mindenesetre köszönettel fogadom.

A szakirodalom és levéltári források rövidítéseinek feloldása történhet külön-külön és 
egyben is, a magam részéről egyiket sem tartom „szerencsésebbnek” a másiknál. Ebben a 
kérdésben a Hadtörténelmi Közlemények sem alkalmazott egységes gyakorlatot. 

Végezetül a szerző az alábbi összefoglaló kijelentést teszi: „a recenzens örömmel fogadta 
a kiadvány megjelenését, bár sajnálattal kell megállapítania, hogy aránytalanul kevés benne 
az eddig feltáratlan forrás, és nagyon érződik az odafigyelő, alapos szerkesztés hiánya”.

Vizsgáljuk meg ezt a kérdést egy kicsit alaposabban! A forrásközlés első két fejezeté-
ben 43 korabeli iratot, újságcikket adtunk közre, melyből 30 első, 13 pedig olyan másod-
közlés, amelyet e sorok írója rendezett először sajtó alá. A három visszaemlékezés közül 
egy kritikai másodközlés, kettő pedig olyan másodközlés, amelyet a kötet szerzője ada-
tott ki első ízben. A létszámlajstromok is első közlések. A 270 oldal terjedelmű kötetben 
202 oldalt foglalnak el a források. A kérdés megválaszolását ezek után az olvasóra bízom. 

A kötet számára a kis székelyföldi kiadó nem biztosított szerkesztőt, így ez a hiányos-
ság valós, sőt el kell fogadnom, hogy kiadói szerkesztő hiányában a szerzőt is nagyobb 
felelősség terheli a szöveggondozás terén. Azonban az utóbbi időkben számos olyan had-
történeti periodika, kötet, forráskiadás látott napvilágot, amely ipari mennyiségben tartal-
maz szerkesztési, elsősorban helyesírási és stilisztikai hibákat. Természetesen más köte-
tek hiányosságai nem mentesítenek a jelen munkában felmerülő hibák alól. Azonban van 
egy lényeges különbség: míg ennek a kötetnek nem volt, az utóbbiaknak hivatásos szer-
kesztők álltak rendelkezésre.

Az utóbbi témánál maradva: érdemes lett volna a recenzió kéziratát egy szakértő szerkesz-
tőnek is átnéznie. Néhány ilyen jellegű hibára hívnám fel a figyelmet: „dokumentumok, ame-
lyek e szűkebb térség önvédelmi harcáról és a szabadságharcban vállalt szerepükről tanús-
kodik…” (helyesen: tanúskodnak). „A sorozás, vagy inkább toborzás…” vagylagos kifejezés 
előtt felesleges vesszőt tenni. „Itt kapott helyet... Velics Károly jegyzetei” (helyesen: kaptak). 

„Rengeteg olvasást zavaró” (helyesen: rengeteg, olvasást zavaró: ide viszont kell a vessző).
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A HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA

A Hadtörténelmi Közlemények kizárólag a magyar és a magyar hadtörténelemhez 
kapcsolódó egyetemes hadtörténet körébe tartozó, első közlésnek számító publikációkat 
közöl 1-1,5 (kivételes esetekben 2) szerzői ív (legfeljebb 80 000 leütés) terjedelemben.  
A Hadtörténelmi Közlemények referált folyóirat, melynek rovataiban csak két független 
lektor és a folyóirat impresszumában olvasható Szerkesztőbizottság tagjai által jóváha-
gyott írások jelenhetnek meg. A Szerkesztőség csak névvel, címmel és elérhetőséggel 
ellátott kéziratokat fogad el, melyeket kérünk a kézirat elején föltüntetni.

A Tanulmányok, Közlemények, Műhely és Forrásközlemények rovatok valamelyikébe 
szánt íráshoz magyar nyelvű rezümét kérünk csatolni. A képeket, grafikonokat, térkép-
vázlatokat külön (számozott, jól azonosítható) fájlokban, 300 DPI felbontásban, lehetőség 
szerint JPG fájlként mellékeljék.

Recenziók beküldésénél kérjük, hogy a szemlézett könyv teljes címleírását közöljék 
(szerző, cím, sorozatcím, ha van, megjelenés helye, kiadó, megjelenés éve, oldalszám, 
ISBN-szám).

A folyóiratban megjelentetendő írásokhoz (a krónikák, könyvszemlék, nekrológok 
kivételével) bibliográfiát és szükség esetén (külön) rövidítésjegyzéket kérünk csatolni az 
írás végén.

A jegyzetekben az idézett műveket, forrásokat rövidítve, a szerző (szerkesztő) veze-
téknevével és a megjelenés évszámával kérjük megadni, amit az írás végére helyezett 
Bibliográfiában kell feloldani, a rövidítés ás annak feloldása között Tab. leütés alkalma-
zandó (pl.: Farkas 2012. → Farkas Katalin: Perczel Mór az emigrációban. Hadtörténelmi 
Közlemények, 125. (2012) 1. sz. 41–90. o.).

A Hadtörténelmi Közleményekben kiemelésre a dőlt betűs szedés (kurziválás, italic), 
kivételesen a félkövér szedés (bold) szolgál, aláhúzást és ritkítást ne használjanak. Művek, 
szakirodalmi írások szövegének átvételét idézőjelek közé foglalásuk jelzi, az idézetek 
egészének kurzív szedéssel való közlését kérjük mellőzni. A főszövegben kurzívval emel-
jék ki a műcímeket, az idegen nyelvű terminus technicusokat így: (terminus technicus), és 
ahogyan a jegyzetekben, úgy a főszövegben is kurziválják a folyóiratok elnevezését.

A szerző család- és keresztneve kurzívval szedendő. A keresztnevet mindig ki kell írni, 
nem kezdőbetűvel rövidíteni (kivétel, ha a címlapon csak kezdőbetű szerepel). A szerző 
kereszt- és családnevének sorrendje mindig a nyomtatványon olvashatóval egyezik meg. 
Társszerzők nevei között nagykötőjelet kell használni. A szerző(k) neve után mindig 
kettőspont következzen, kivétel, ha a név genitivusban áll, ekkor az írásjel elmarad (pl. 
Erasmi Opera omnia; Zrínyi Miklós Válogatott művei).

A mű címét a jegyzetekben nem kell kurziválni. Ha a műnek alcíme is van, közéjük 
pont kerüljön, akkor is, ha az alcím zárójelben van. A cím után, zárójel nélkül követke-
zik a kötet szerkesztőjének neve, előtte a Szerk. szócska áll, ha az idézett kötet magyar 
nyelvű; Ed., ha angol, olasz vagy latin; Éd., ha francia; Hrsg. vagy Hg. (=Herausgeber), ill. 
hrsg. vagy hg. (= herausgegeben), ha német nyelvű. Több szerkesztővel bíró angol köny-
vek idézésekor az Ed. helyett a többes számot jelző Eds. szócska áll. Több szerkesztő ese-
tében azok neve között nagykötőjel van (nem vessző).
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A kiadás helye, a kiadás éve e sorrendben következnek, közöttük vessző áll. A kiadás 
helyét mindig eredeti nyelven és teljes egészében ki kell írni (pl. Wien vagy Budapest).  
A kiadó nevét csak akkor kell megadni, ha az valamilyen szempont miatt feltétlenül szük-
séges (hely nélkül, csak kiadóval megjelent kötetek, könyvtörténeti tanulmányok stb. ese-
tén) – ekkor a kiadás helye és a kiadás éve közé, vesszővel elválasztva kerül.

Az idézett könyvet magába foglaló könyvsorozat címét a kiadás évét követően záró-
jelben kérjük. A könyvsorozat szerkesztőjének nevét csak akkor kell megadni, ha a 
címnegyedben kiemelten szerepel a könyvben.

Folyóiratok esetében a folyóirat kurzívval szedett neve után vessző áll, majd normállal 
szedve az évfolyam, zárójelben megadva a megjelenés éve, majd a folyóirat száma követ-
kezik és az oldalszámok.

Ezután az idézett lapszámok következnek, amelyek után az o. rövidítés áll. Több egy-
mást követő lapra hivatkozás esetén közéjük nagykötőjelet kell tenni (33–59. o.), több egy-
mással nem érintkező lapszám esetén ezek közt pont és vessző áll, és az utolsó lapszám 
után is pont áll (33., 52., 97. o.).

Az évszázadokat – az idézetekben és hivatkozott címekben lévő eltérő változatok kivé-
telével – római számokkal írják.

A jegyzetekben az alábbi rövidítéseket kérjük alkalmazni (másokat nem): vö.: (’vesd 
össze’); uo. (’ugyanott’); Uő: (’ugyanő’ ez mindig nagybetűvel és kurzívval, mert a szerző 
nevét helyettesíti, de pont nincs utána); ti. (tudniillik); sz. (szám); ill. (illetve); jegyz. (jegy-
zet, jegyzetek); pl. (’például’); stb. (és így tovább); r. (’recto’); v. (’verso’); fol. (’folio’).

A személynevek között a nagykötőjelet betűközzel, városok esetében szorosan, azaz 
betűköz nélkül helyezzük el. Pl.: Kovács Tibor – Lengyel János, de Wien–Köln–Bonn.

Internetről levett anyagok esetén kérjük, adják meg a honlap pontos címét és a letöl-
tés dátumát ebben az alakban, pl.: http://www.bibliothek.uni-augsburg.de/; a letöltés idő-
pontja: 2020. január 1., az utolsó megtekintés időpontja: 2020. január 1.

Hadtörténelmi Közlemények Szerkesztősége
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