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Úttörő feladatra vállalkozott a szlovákiai 
Hadtörténeti Intézet (Pozsony) elismert kuta
tója, a témára vonatkozó számtalan publikáció 
szerzője, amikor a késő-középkori magyar 
hadügy összefoglalását tűzte ki célul A lovag
ságtól a zsoldosságig. Középkori hadügy Ma
gyarországon, különös tekintettel Szlovákiára 
című kötetében. 

A szerző merészsége elsősorban abban 
rejlik, hogy számos ígéretes előmunkálat elle
nére e feladat egészével még a magyarországi 
kollégák sem birkóztak meg, s egy hasonló 
monográfia elkészítése a magyar hadtörténet
írásnak is nagy adóssága. Másfelől szlovák his
toriográfiai szempontból is figyelemre méltó e 
könyv, hiszen a szlovákiai hadtörténetet, na
gyon helyesen, már címében is a magyar ki
rályság hadtörténelmén belül tárgyalja, helye
zi el és értékeli. 

A kötet szerkezetében az olvasói igények
hez és elvárásokhoz igazodik, azaz egyszerre 
kell megfelelnie a népszerűsítő és a tudomá
nyos igényeknek, ráadásul szlovák nyelven ha
sonló témájú korábbi eredményekre - a „Szlo
vákia hadtörténete" c. kézikönyv-sorozat első 
kötete kivételével - alig támaszkodhat. így az 
első fejezetben általános bevezetés és áttekin
tés olvasható a középkori világról (tér, idő, 
mobilitás), Szlovákiának a magyar középkori 
királyságban elfoglalt szerepéről (demográfia, 
történeti éghajlattan stb.), s egy bevezető az 
európai hadügy fejlődéséről, a hozzáférhető 
szakirodalom szinte teljessége alapján. A kö
tetnek egyébként mindvégig nagy előnye, 
hogy szerzője, nyelvi jártassága folytán, aka
dálytalanul használhatta a magyar és latin 
nyelvű szakirodalmat, a hazai oklevéltárakat 
és forráskiadás-sorozatokat. A kötet egyúttal 
történeti szöveggyűjteményként is használha
tó, mivel a legfontosabb forrásokat eredeti
ben, latin, vagy német nyelven a jegyzetekben 

is közli. Mindezt pedig szerencsés kézzel egye
sítette a szlovák levéltárak páratlan eredeti 
középkori anyagával, ami kétségkívül még 
magyarországi szemmel is létjogosultságot ad 
egy különálló, a mai szlovákiai területre kon
centráló vizsgálat elvégzéséhez. Korábban lvá-
nyi Béla is jórészt a mai szlovákiai levéltárak 
anyagára alapozva írta meg a magyar tüzérség 
történetét. Talán még annyi megjegyzés: a ha
zai szakirodalom Magyarországot, dalmáciai 
hódításai és igényei ellenérc is, inkább a kö
zép-európainak, kelet-közép-európainak, sem
mint dél-kelet európainak tekinti. 

A szerző is kiemelkedően fontosnak tekin
ti a hadviselésre, országvédelemre vonatkozó 
hazai országos és városi törvényhozási emlé
kek elemzését és bemutatását, (mobilizálás, 
logisztika stb.). Nagyon fontos, hogy eköz
ben, a legfrissebb hazai szakirodalom alapján, 
megkísérli a sajátosan magyarországi társa
dalmi és hadszervezeti terminusok magyará
zatát és értelmezését is. Joggal hívja fel a fi
gyelmet Zsigmond és Mátyás katonai reform
jainak jelentőségére, a városi törvényhozási 
emlékekre, illetve Verbőczy Hármaskönyvé
nek az Országos Széchényi Könyvtárban ta
lálható szlovák (cseh) nyelvű fordítására. 
Természetesen a szerzőt is joggal izgatja, 
hogy a törvényi szabályozás és a valóság kö
zötti viszony mennyiben lehetett ellentmon
dásos, valójában milyen forrásértéket tulajdo
níthatunk a törvényeknek. 

A harmadik fejezet alkotja a könyv gerin
cét: a középkori magyar hadtörténelem fogla
latát a hadjáratok, a hadszervezet, a fegyver
zet, a taktika és a stratégia vonatkozásában. A 
szerző szerencsésen hasznosítja az eddigi had
történelmi munkák eredményeit, s vonatkoz
tatja, alkalmazza azokat a mai szlovák terüle
tekre. Nem az ő hibája, hogy a magyarországi 
lovagrendek kutatása és radikális átértékelése, 
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elsősorban Hunyadi Zsoltnak köszönhetően,1 

még folyamatban van, vagy, hogy a kötetben 
nem említett és immár Károly Róbert korára 
teljes új Anjou-kori okmánytár tanulságait 
eddig még csak részben vette figyelembe a 
hazai hadtörténeti kutatás. 

A fejezet értékes részei városok és királyi 
hatalom viszonyával, illetve a huszita kor
szakkal foglalkozó rész, amihez a szerző bő
ven talált szakirodalmat és forrásokat; a har
cok súlypontja valóban a mai szlovák terüle
tekre esett. Kiemelt fontosságot tulajdonít a 
Mátyás-féle Fekete Seregnek, a korabeli zsol
dosság és tüzérség fejlődésére vonatkozó for
rásoknak. Ebben a vonatkozásban értékeli a 
bártfai, XV. század közepi katonai rendelke
zéseket („Vormerck.. .uund Straffung der uber-
tretter..."), ami e műfajban valóban a legré
gibb magyarországi rendelkezés. E fejezet zá
ró részében olvashatunk a magyarországi lo
vagság és lovagrendek jellemzőiről, ahol a 
Sárkányrendre vonatkozó legújabb kutatások 
közül csak az 1987-es Zsigmond-kiállítás ka
talógusára, és az ott összegyűjtött anyagra va
ló hivatkozást hiányoljuk, miként nyilván 
helyhiány miatt nem nyílt mód a szlovákiai 
Szent László-fali képek és a lovagi kultúra, ill. 
a helyi társadalom kapcsolatának elemzésére. 

Az utolsó fejezet tulajdonképpen szerves 
és logikus folytatása, egyúttal lezárása a kö
tetnek: a késő-középkori hadi események szlo
vákiai vonatkozásainak részletes kronologikus 
bemutatása a rozgonyi csatától, az 145l-es, a 
Losonc melletti Szentkirály erődjénél lezajlott 
csatán át egészen az 15 25-15 26-os beszterce
bányai bányász-zavargásokig. Értelemszerűen 
ebben a fejezetben is értékes elemzések ol
vashatók a huszita betörések és harcok helyi 
történetéről, miközben kísérletet tesz azok 
hagyományos, jórészt még a szocialista kor
szakból származó, kizárólagosan pozitív meg
ítélése átértékelésére. 

A szerző művét igényes bibliográfia és 
névmutató zárja, amihez, a könnyebb hasz
nálhatóság kedvéért, esetleg még járulhatott 
volna egy magyar és német helynév-konkor
dancia. Az olvasmányok közül valóban csak 
kevés fontos cím hiányolható, így pl. Kristó 
Gyula „Az Árpádok háborúi" című, már két 
kiadásban is megjelent műve, Szakály Fe
rencnek a Mohács emlékkönyvben magyarul, 

1 PhD disszertáció, CEU, Budapest, 2003., 
megjelenés alatt. 

majd az Acta Orientaliában angolul is megje
lent kitűnő írása a magyar-török harcok sza
kaszairól, Engel Pál rövid, de igen tanulságos 
írása az Anjou-kori hadviselésről,2 vagy Süttő 
Szilárd3 és Engel Pál4 írásai. 

Rejtélyes» hogy miért nem említi a Zsig
mond-kori oklevéltár 2003-ban megjelent leg
újabb köteteit. Meglehet, hogy hasznos lett 
volna, ha a magyar munkák idegen nyelvű 
mutációira is hivatkozik, (pl. Mályusz Elemér 
Zsigmond királya esetében stb., noha ugyan
akkor több nyelven felveszi Contamine-t, de 
csak németül Benda - Fügedit), hiszen a ma
gyarul nem olvasók számára ezek fontos tám
pontot jelenthetnének. Legalább egy hivatko
zást megérdemelt volna minden idők legrész
letesebb magyar hadtörténete, Bánlaki Breit 
munkája, amely immár CD-ROM-on is hoz
záférhető (Fejér és Wenzel oklevélkiadásai
val, a Zsigmond-kori okmánytárak anyagával, 
a Corpus Iuris-szal együtt). 

A bőségesen, és többnyire szerencsés kéz
zel választott illusztrációk is dicséretet érde
melnek, hiszen bő válogatásuk izgalmassá te
szi az egyébként száraz elbeszélést. Ugyan
akkor a forrás megjelölésével nyilván a képek 
történeti értékére is fény vetült volna, hiszen 
az 1440-es eseményekhez választott Szent Ko
rona-kép bizony XVI. századi5 

Az igényes, vonzó nyomdai előállításban 
megjelent kötet (tipográfiailag talán csak a 
belső fül sikerületlen, és részben olvashatat
lan) közép-európai viszonylatban is fontos, s a 
magyar kutatók számára sem tanulságok nél
küli. Különösen a magyar nyelvű hadtörténet
írás eredményeinek szlovákiai megismerte
tésével vállalt fontos kultúrmissziós szerepet. 
E kötetnek mind a magyarországi szerzőket 
mind a kiadókat arra kellene ösztönöznie, 
hogy a Kristó Gyula által megkezdett Árpád
kori és Anjou-kori háborúktól eljussanak a 
mohácsi csatáig. 

Veszprémy László 
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