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BAgI ZOLTÁN PÉTER

„én alIg voltam erősb és rettenetesb harCzon és vIadalon, 
mInt ez vala”

a keresztény és az oszmán fősereg harca 1601-ben

(Iszkaszentgyörgyi Községi Önkormányzat, Iszkaszentgyörgy, 2016. 215 o. ISBN: 978-963-12-6268-2)

Bagi Zoltán Péter neve jól ismert a magyar kora újkor kutatói előtt. A történész-levél
táros a tizenöt éves háború (1591–1606) történetének elhivatott kutatója, amit a császári-
királyi haderő szervezetét bemutató, 2011-ben megjelent alapvető monográfiája mellett 
többtucat, témával foglalkozó tanulmánya igazol. Most a századvég hosszú háborújának 
is nevezett küzdelemsorozat – eleddig meglehetősen kevés figyelemre méltatott – 1601. 
évi hadműveleteinek bemutatására vállalkozott. A témaválasztás önmagában is figyel
met érdemel, tekintve, hogy a hadi vállalkozással Tóth Sándor László ezredfordulón 
megjelent, a háború eseménytörténetét felvázoló kötete mellett jószerével csak gömöry 
Gusztávnak a Hadtörténelmi Közlemények hasábjain 1892-ben megjelent tanulmánya 
foglalkozik magyar nyelven; nem számítva ehelyütt az erősen ingadozó színvonalú, hely
történeti irányultságú feldolgozásokat. Hozzátehetjük, hogy a Székesfehérvár körzeté
ben zajló harccselekmények a külhoni historikusok érdeklődését sem keltették fel. Mint 
az előszóból megtudjuk, a témaválasztást illetően az egykori koronázó várossal határos 
Iszkaszentgyörgy település önkormányzata lépett fel kezdeményezőként, amely intéz
mény a (könyvesbolti forgalomban nem kapható) kiadvány megjelentetésének költségeit 
is magára vállalta. 

Mint azt a kötet hozzávetőleg felét kitevő, a hadműveleteket kronologikusan taglaló 
fejezetekből kitűnik, az 1601. esztendő ugyan nem volt sorsfordító a háború menetében, 
de mégis fontos volt a háború egészét tekintve. A névleg Habsburg Mátyás főherceg, való
jában a főhadparancsnok-helyettesként eljáró Philippe-Emmanuel de Lorraine, Mercoeur 
hercege és Hermann Christoph von Russworm főtábormester vezette császári-királyi 
fősereg legfőbb fegyverténye Székesfehérvár bevétele volt szeptember 20-án. A szem
benálló felek stratégiai célkitűzéseit bemutató fejezetből megtudjuk, hogy a Habsburg 
Monarchia katonai döntéshozói magától értetődően ezúttal is a hódoltság természetes 
központjának számító Buda mielőbbi visszavételét szorgalmazták. Hogy végül mégis 
Székesfehérvár alá vonult a császári-királyi haderő, több okkal magyarázható. A keresz
tény haderő csak szerfelett kis számban gyűlt össze, ezért az eredeti hadicél nem volt 
megvalósítható. Továbbá, a hadvezetés tudomást szerzett az ostromra nem számító fehér
vári helyőrség gyengeségéről. A város megtámadását annak tudatában is rendelték el, 
hogy Buda majdani ostroma nem képzelhető el az oszmán garnizon kiiktatása nélkül. 

A szerző legnehezebb és leghálátlanabb feladata a szembenálló erők számának és 
összetételének meghatározása volt. A keresztény alakulatok minuciózus számbavéte
lével bizonyította, hogy a tervezett 28-30 000 fő helyett mindössze 13-20 000 katona 
nézett szembe az 50-60 000 főre becsült oszmán erőkkel, ami meghatározta összecsapá
suk arculatát. A nagyvezír Székesfehérvár visszafoglalására érkezett hada ugyanis nem 
tudta megerődített állásaiból kivetni a császári-királyi erőket, akik érthető módon ódz
kodtak megtámadni a nyomasztó túlerőben lévő ellenséget. Ezzel magyarázható, hogy 
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az oszmán főerőkkel október 10. és 15. között, a város előterében vívott összecsapások
nak nem volt egyértelmű győztese. A szerző érdeme, hogy a korábban rendszerint csak 
fehérvári (avagy sárréti) csatának nevezett küzdelemsorozat mindhárom helyszínét loka
lizálta. Ugyancsak lényeges újdonság, hogy azokat csatározásként és ütközetként defini
álta. Indoklása szerint bár ott főerők csaptak össze, ám annak a háború kimenetelére nem 
volt számottevő hatása.

A kötet téma jellegéből adódó súlyponti részét képezi a keresztény haderőt és tábor
karát bemutató, primer forrásokat hasznosító fejezet. Az alapvetően hazai szakirodalmi 
eredményekre és kiadott forrásokra épülő oszmán oldal kevesebb teret kapott. Előbbinél 
maradva: a szerző az egyes lovas és gyalogos csapatnemek lényegre törő bemutatása során 
újabb példákat hoz a szakirodalomból már ismert jelenségre, arra, hogy az egyes kül
honi toborzású alakulatok soraiba más nemzetek fiait, köztük magyarokat is felfogadtak   
az egyértelmű tilalom dacára. Kevéssé volt ismert ugyanakkor, hogy a rendi ország
gyűléseken megajánlott hadisegélyből fizetendő hazai katonákat nagyrészt arisztokra
ták fogadták fel. Szintén nem köztudott, hogy a háború során a monarchia más orszá
gainak és tartományainak rendjei is állítottak fel tisztán magyar toborzású alakulatokat. 
Kifogyhatatlannak tűnő utánpótlásukat éppen a háború során egzisztenciájukat veszítet
tek tömegei biztosították. A kudarcok okainak keresésekor – a haderő említett heterogén 
jellege mellett – azt is szükséges hangsúlyozni, hogy a „tizenöt éves háború időszaká
ban a parancsnoki kar tisztségviselőinek és azok feladatainak meghatározásában ugyanis 
folyamatos kísérletezés zajlott, hiszen ez volt az első alkalom, hogy ezek kialakulhassa
nak… a végvidéki apparátusnak kellett immáron egy mozgó háború, a mezei hadseregek 
által támasztott követelményeknek megfelelni.” (66. o.)

A Habsburg Monarchia háború alatti költségvetését bemutató fejezet beillesztése 
ugyancsak üdvözlendő. A külföldi és hazai feldolgozások a legújabb időkig érthetetlen 
módon kevés figyelmet szenteltek a hadfinanszírozás alapvető jelentőségű kérdésének. 
Kenyeres István – szerző által is hivatkozott – tanulmányában meggyőzően bizonyítja, 
hogy a Habsburg államháztartást már a végvárrendszer „békebeli” fenntartása is megold
hatatlan feladat elé állította. Az egyre inkább eladósodó udvar éppen a leginkább fenye
getett országok és tartományok borítékolható nagyobb áldozatvállalásában bízva szánta el 
magát a nyílt háborúra. Jóllehet a bécsi döntéshozók ebbéli várakozásaikban nem csalód
tak, a mezei haderő fenntartása a büdzsé kiadási oldalát jelentősen megnövelte, így nem 
csökkent a hiány. A szűkebb téma szempontjából is fontos körülmény, hogy a dinasztia a 
háború második felében katonák kiállítása helyett lehetőleg készpénzben igényelte rend
jei hozzájárulását. 

Jóllehet a tartalom valóban azt nyújtja, amit a kötet (al)címe ígér, a recenzensben mégis 
némi hiányérzetet kelt, hogy a Székesfehérvár környéki (fő) hadműveletekkel egyidejűleg 
zajló, a belső-ausztriai tartománycsoportot irányító Ferdinánd főherceg által szorgalma
zott sikertelen kanizsai ostrom nem került részletes bemutatásra. Ennek legvalószínűbb 
oka, hogy ezt a szerző az Aetas hasábjain 2013-ban, egy terjedelmes tanulmányban már 
megtette. Tárgyalása ehelyütt sem lett volna haszontalan. Az erőforrások két hadszíntér 
közötti megosztása ugyanis kezdettől fogva negatívan befolyásolta a hadműveletek kime
netelét. Elegendő Ferdinánd sorozatos haderő-átcsoportosítás iránti kéréseire gondolnunk, 
illetve arra, hogy a főseregtől a hadműveletek lezárultával Kanizsa ostromára vezényeltek 
át mintegy 6-8000 főt. Bár Jemiscsi Haszán nagyvezír Székesfehérvár környéki csatáro
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zásai oszmán szempontból inkább kudarcként értékelhetőek, végső soron ez késleltette a 
keresztény erőket abban, hogy csatlakozzanak a Kanizsát körülzáró sereghez, ami fordu
latot adhatott volna az ostromnak. 

Már csak a kötet adatgazdagsága okán is szükségét éreztük volna egy összegzésnek is, 
amelyet a téma nemzetközi beágyazottságára tekintettel idegen nyelvre is át lehetett volna 
ültetni. Csak remélhetjük, hogy ennek hátterében nem anyagi megfontolások húzódtak 
meg. A Székesfehérvárért folyó, de még inkább a környéken zajló, fordulatos küzdelmek 
jobb követhetősége érdekében nem lett volna haszontalan azokat térképvázlat(ok)on is 
megjeleníteni. Az olvasónak nagy segítséget jelent ugyanakkor az akkurátusan összeál
lított személynévmutató. Utóbbi az imponálóan gazdag levéltári forrásjegyzék és a hazai 
mellett bőséges idegen nyelvű szakirodalmat és kiadott forrásokat is tartalmazó bibliog
ráfia után kapott helyet. 

Bagi Zoltán Péter jelen kötete – a már említett, a kanizsai ostromot taglaló tanulmány
nyal kiegészülve – az 1601. évi hadműveletek legrészletesebb, teljesség igényére törekvő 
bemutatása. Értékét emeli, hogy az események szinte szemtanú hitelességével vetekedő, 
napi szintű rekonstrukciója már-már szépírói mondatfűzéssel, lebilincselő stílusban való
sul meg. A szerző feltárta a bécsi állami archívum taglevéltáraiban őrzött változatos irat
anyagot. Nemcsak az olykor egymásnak is ellentmondó (kiadott és kiadatlan) forrásokat 
sikerült egymással és a vonatkozó szakirodalommal hézagmentesen összeilleszteni, de 
helyére került a rész is az egészben. A kiadvánnyal nem csak az annak megírására ösz
tönző és azt anyagilag is támogató település, hanem a hazai történetírás és a nemzetközi 
historiográfia is gazdagabb lett.

Végh Ferenc

ELISABETH BADINTER

LE POUVOIR AU FÉMININ

marie-thérèse d’autriche 1717–1780. l’impératrice-reine

(Éditions Flammarion, Paris, 2016. 353 o. ISBN: 9782081377721; ISBN Epub: 978208139887;  
ISBN PDF WEB 9782081398894)

Az idén ünnepeljük Mária Terézia magyar királynő születésének 300. évfordulóját. Az 
évfordulóra elsősorban Bécsben készültek színvonalas kiállításokkal, konferenciákkal és 
kiadványokkal. A kerek évfordulóra a neves francia művelődéstörténész és feminista filo
zófus, Elisabeth Badinter különleges életrajzzal lepte meg a közönséget. A történeti femi
nizmus kutatásában előkelő helyet elfoglaló francia történész – korábbi kutatási témái
hoz hasonlóan – most is történelmi női szerep vizsgálatára vállalkozott és e szemszögből 
mutatja be Mária Terézia uralkodónő életpályáját. Történeti módszereire jellemző a for
rásszövegek széleskörű használata, a gyakori idézés és azok elsődleges lélekelemző hasz
nálata. A szerző forrásait rendkívül széles levéltári gyűjtemény-együttesből emelte ki:  
a párizsi központi levéltárak mellett németországi (Berlin, München, Wolfenbüttel), auszt
riai (Bécs, Klagenfurt), csehországi (Brno) és itáliai (Párma) archívumok kútfői szolgál
tatták a nyersanyagot a könyvhöz. A szerző kiváló érzékkel tapintott rá a nagyszámú és 


