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Beszélgetések a magyar 
hadtörténetről

Szűcs László 
az online 

könyvbemutatón

A Holnap Kulturális Egyesület kiadásá-
ban megjelent könyvet december 18-án a 12. 
Nagyváradi Könyvmaraton – Holnap Feszt 
egyik eseményeként online mutatta be Szűcs 
László, a Várad kulturális folyóirat igazgató-
ja, a kötet szerkesztője és Kormányos László 
történész. A könyv volt kollégánknak, a tavaly 
elhunyt Szilágyi Aladárnak tíz magyar törté-
nésszel és hadtörténésszel 2016-ban készült 
beszélgetéseit tartalmazza, ezek a magyar 
hadtörténet fontos pillanatai körül forognak. 
Dr. Veszprémy Lászlóval a honfoglaló ma-
gyarság kalandozó hadjáratairól, dr. Zsoldos 
Attilával a muhi csatáról, dr. B. Szabó János-
sal Mohácsról, dr. Kelenik Józseffel a töröknek 
Magyarországról való kiűzetéséről, dr. Gebei 
Sándorral pedig a II. Rákóczi Ferenc vezette 
szabadságharc kevésbé ismert aspektusairól 
beszélgetett Szilágyi Aladár. További beszél-
getések olvashatók dr. Hermann Róberttel a 
szabadságharc történetéről, dr. Pollmann Fe-
renccel a Székely Hadosztályról és a Tanács-

köztársaságról, dr. Romsics Ignáccal, dr. Sza-
kály Sándorral a magyar királyi honvédségről 
a második világháborúban, valamint dr. Hor-
váth Miklóssal a magyar felkelők és a szovjet 
hadsereg közötti 1956-os harcokról.

Kormányos László a többi között elmond-
ta, hogy a nemzet egyetemes történetírásá-
nak szempontjából a hadtörténet egyenértékű 
a politika-, gazdaság- vagy éppen kultúratör-
ténettel. A kötet beszélgetéseiben a legfris-
sebb eredmények is szerepelnek, erre két pél-
dát emelt ki a történész. Egyik a tatárjárás új 
megközelítése, a másik pedig az, hogy a szov-
jet hadsereg az 1956-os magyarországi harco-
kat tulajdonképpen a II. világháború folytatá-
saként fogta fel.

Szűcs László felidézte: számára a mohácsi 
csata és a pozsonyi csata előzményei és lefo-
lyása jelentek meg filmszerűen az olvasottak 
hatására.

A könyvben nemcsak a válaszok, hanem a 
kérdések is rendkívül érdekesek, hiszen a tör-
ténelem iránt érdeklődő, felkészült Szilágyi 
Aladár mind a finom részletekre, mind a tá-
gabb összefüggésekre rákérdezett, mutatott 
rá Kormányos László. Kérdésre válaszolva azt 
is kifejtette: a könyvben szereplő beszélgeté-
sek a magyar történelem alapeseményeit jár-
ják körül, s nemcsak a történelem iránt érdek-
lődőknek nyújthatnak érdekességeket, hanem 
a történészeknek is, hiszen új információkat 
tudhatnak meg azok is, akik tíz, húsz, harminc 
éve szerezték meg a diplomájukat.

A Nagyvárad krónikáját jegyző Kormányos 
László nem pihen, bár ő is a pandémia rabjá-
ul esett. Választott témája, a Magyar Népi Szö-
vetség 1947-48-ig tartó története nagyon sok 
levéltári munkát igényelne, ezért a magyar és 
román uralkodók, vezetők váradi látogatásai-
val foglalkozik Szent László király idejétől az 
1977-es Ceauşescu–Kádár-találkozóig. A törté-
nész hozzátette: bár a téma egyszerűnek tűnik, 
az ilyen látogatások során országos diplomáci-
ai, hatalmi kérdések dőltek el; ő a magyarság 
Váradhoz kötődő sorsfordulóival foglalkozik.

Fried Noémi Lujza

Mind a történelem iránt érdeklődők, mind  
a szakemberek találhatnak új álláspontokat, 
megközelítéseket Szilágyi Aladár posztumusz 
megjelent, „Kit az sok csata jár” – Fejezetek  
a magyar hadtörténetből című interjúkötetében, 
mondta a könyv előszavát is jegyző Kormányos 
László történész a kötet decemberi bemutatóján.


