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kapcsolataikkal illetve a lengyel belpolitiká
ban betöltött szerepükkel: Jan Laski érsek és
követői (Andrzej Krzycki, Jan Latalski, Piotr
Gamrat, és Mikolaj Dzierzgowski érsekek),
akik nyíltan Habsburgellenes és franciabarát
politikát folytattak, a tartós megegyezést sür
gették és támogatták az Oszmán Birodalom
mal. Ezzel szemben Jagelló Frigyes, Andrzej
Boryszewski és Maciej Drzewicki érsekek a
török elleni keresztes háború mellett törtek
lándzsát. Az értekezés - zárásként - röviden
kitér arra, hogy a XV. század óta folyamato
san fennálló török-tatár veszély miatt a lengyel
társadalom többségénél támogatásra lelt egy
keresztes háború gondolata, amelynek egyhá
zi körökben fő patrónusai az obszerváns feren
cesek voltak. Tevékenységük nyomán török
illetve pogányellenes költemények, zsoltárok
születtek meg és maradtak fenn. „Speciálisan"
a török veszéllyel szemben védelmező szent
kultusza azonban nem alakult ki a Lengyel
Királyságban, mutat rá Henryk Gapski.
A kötetet Molnár Antal (Eötvös Lóránd
Tudományegyetem, Budapest) „A Pápaság és
Magyarország a török uralom idején (15261686)" című tanulmánya zárja. A szerző elöljá
róban a Római Kúria intézményrendszerének
reformjait, valamint a Szentszék és a Magyar
Királyság kapcsolattartásának módját és le
hetőségét vázolja fel. Az értekezés külön fe
jezetet szentel a Pápaság törökellenes és ezzel
összefüggésben magyarországi politikájának

(ez alatt diplomáciai tevékenység, valamint ka
tonai és pénzügyi segély is értendő), és ennek
esetenkénti módosulásainak az 1526 és 1686
közötti időszakban. Molnár Antal tanulmányá
ban - részenként tárgyalva - bemutatja, hogy
a katolikus egyház hogyan és milyen ered
ménnyel kísérelte meg visszaszerezni pozíci
óit - más felekezetekkel szemben - a Magyar
Királyság, Erdély és a Hódoltság területén.
A magam részéről több szempontból is
roppant örvendetesnek tartom azt, hogy a Ma
gyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munka
közösség és a História Ecclesiastica Hungarica Alapítvány a Nemzetközi Visegrád Ala
pítvány támogatásával vállalkozott e konfe
rencia anyagának megjelentetésére. Először is
a magyar és közép-európai történelem egyik
igen érdekes részletét sikerült bemutatni több
nézőpontból (oszmanisztikai, történeti, egy
háztörténeti). Másrészt, nem csupán a kor
szakkal foglalkozó magyar történetírás ered
ményeit ismerheti meg az olvasó a kötetből,
hanem bepillantást nyerhet a lengyel és a szlo
vák történetkutatás műhelyeinek munkájába
is. Harmadrészt kiemelendő, hogy a kiadók
magyar és angol nyelven is megjelentették a
tanulmányokat. Hozzájárulhat ahhoz, hogy
Magyarországon és külföldön minél többen
megismerkedjenek ezen időszak közép-euró
pai történelmével.
Bagi Zoltán

CZIGANY ISTVÁN
REFORM VAGY KUDARC?
Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére
a Habsburg Birodalom haderejébe, 1600-1700
(Balassi Kiadó, Budapest, 2004. 227 o. 7 kép, 1 térkép)

A magyar történelmi köztudatban számos
kövület él a magyar múlt bizonyos eseménye
ivel kapcsolatban, s ezek generációról gene
rációra öröklődnek, néha úgy tűnik, kiirthatatlanul. Hogy ezek honnan erednek, s mi az
okuk, arról könyvtárnyit lehetne írni. Ennél
azonban sokkal fontosabb és főként haszno
sabb tevékenységnek tartom, ha valaki veszi a
fáradtságot - s olykor a bátorságot is - , hogy
ezeket a kövületeket megpróbálja eltávolítani.

Vagyis a történettudomány alapvető eszközé
vel, a szisztematikus kutatással összegyűjti a
szükséges és főként hiteles adatokat, és azo
kat közérthető formába, könyvbe foglalva a
nyilvánosság elé tárja.
Jelen kötet szerzője, Czigány István, a Had
történeti Intézet munkatársa, éppen ezt tette.
Egy különösen kritikus témát, az 1672. évi re
dukciót vette vizsgálat alá, melynek során a
bécsi vezetés a végvárakban szolgáló magyar
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katonaság létszámát kevesebb, mint felére
csökkentette. A már említett történelmi köz
tudat ezt a Habsburgok magyarellenességének
egyik legfőbb példájaként tartja számon. Ám,
miként a Szerző a bevezetőjében elmondja, el
gondolkodtatta az erre vonatkozó szakiroda
lom sematikus volta, nacionalista indíttatású
megközelítési módja. Épp ezért ismét elővette
az elődök által egyszer már átvizsgált forrá
sokat, számos új adattal egészítette ki azokat,
majd lényegesen kevésbé elfogult szemlélettel
feldolgozva e hatalmas anyagot, merőben új
megvilágításba helyezte a korábbról ismert
tényeket, történéseket.
A Szerző persze nem ragadt le egyetlen
esemény, az említett 1672. évi redukció elem
zésénél. Számára ez csupán a kiindulópont,
melynek ürügyén a könyv terjedelméhez ké
pest igencsak átfogó képet rajzol a XVII. szá
zad európai és magyarországi hadügyi fejlő
déséről. Ennek alapját a „hadügyi forradalom"
sokat vitatott, sokféleképpen értelmezett, de a
hadtörténeti kutatást serkentőleg befolyásoló
elmélete képezi. A Szerző sorra végigveszi
a nyugati hatalmakat, bemutatja hadállítási,
hadfelszerelési, kiképzési rendszerüket, gaz
dasági hátterüket. E nagy ívü áttekintés ala
pozza meg, ebből vezeti le a redukcióra vonat
kozó nézeteit.
A Szerző eddigi munkássága során is
nagy figyelmet szentelt a hadügyi kérdések
gazdasági vonatkozásainak. Épp ezért a ma
gyarországi törökellenes védelmi rendszer
kialakulásának bemutatásakor részletesen
ismerteti annak anyagi hátterét is: honnan és
mekkora jövedelmek folytak be a Kamarához,
s azokból mennyit, hogyan és milyen célból
fizették ki a haderő fenntartására.
Tulajdonképpeni mondanivalóját a vég
vári rendszerben a XVII. század első felében
szolgálatot teljesített katonaság bemutatá
sával kezdi. Elemzi a létszámadatokat, és
külön kitér a külhonban, főként a harminc
éves háború hadszínterein harcolt magyar
csapatokra, igyekezvén meghatározni a valós
létszámokat. Nyomatékosan felhívja a figyel
met, hogy a harmincéves háború miatt a bécsi
kormányzat képtelen volt a végvári rendszer
megfelelő finanszírozására és ellátására, és
ennek következtében a rendi haderő szerepe
jelentősen megnőtt védelemben. Ezzel párhu
zamosan persze a rendek anyagi hozzájárulá
sa is emelkedett, de a Szerző jól láttatja, hogy
mindez jórészt a kellő haszon reményében
történt.
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A harmincéves háború lezárultával a
Habsburgok ismét több figyelmet szenteltek
a törökellenes védelmi rendszernek. Ám épp
a harmincéves háború tapasztalatai bizonyí
tották, hogy szükség van az állandó haderő
re, melynek kiépítéséhez a vesztfáliai béke
után szinte azonnal hozzáfogtak. A Szerző
itt rámutat, hogy erre a folyamatra és a bécsi
kormányzat ebből fakadó törekvéseire eddig
kevés figyelmet fordítottak a történészek.
Részletesen taglalja, hogy miközben csök
kentették a császári haderő összlétszámát,
aközben állandó lovas-, dragonyos és gyalog
ezredeket szerveztek, melyek egy része az or
szágban és a várakban állomásozott, továbbá
emelték a király által fizetett magyar és német
végvári katonaság létszámát. Mindezek per
sze súlyos anyagi következményekkel jártak,
és a korabeli viszonyok között a hadvezetés
nem tudta, és nem is tudhatta megoldani e
problémákat, mint ahogy más európai hatal
mak sem voltak képesek erre.
Czigány István a Montecuccoli hadügyi
reformjaival foglalkozó részben új megvilá
gításba helyezi az önálló magyar haderő lét
rehozására irányuló magyar törekvéseket is.
Véleménye szerint ugyanis nem elsősorban
egy nemzeti haderő megteremtéséről volt szó,
hanem a hadsereg feletti rendi ellenőrzésről.
A rendek ugyanis minden erejükkel igyekez
tek megőrizni a harmincéves háború idején, e
téren elért nagyobb befolyásukat. Javaslataik
egy, az általános hadkötelezettségen alapuló
rendi haderőről szóltak, amelynek csődje azon
ban az 1663. évi hadjáratban gyorsan bebizo
nyosodott. Egyedüli járható útnak az állandó
hadsereg megteremtése mutatkozott, amelybe
a magyar katonaságot is betagolták volna, ám
így a rendek minden ellenőrzésüket elvesztet
ték volna a hadügyek felett. Ellenállásuk oly
kor az abszurditásba csapott át, mert miköz
ben védelmet kértek a királytól a török ellen,
egyszersmind követelték az állandó hadsereg
csapatainak kivonását az országból.
Ehelyütt a szerző részletes áttekintést ad
az állandó hadsereg kiépítését megalapozó
hadügy-igazgatási, szervezeti reformokról,
továbbá az annak finanszírozását szolgáló
adórendszer változásairól, korszerűsítéséről.
Bemutatja, hogy Montecuccoli az Udvari
Haditanács elnökeként milyen megfontolások
alapján, milyen intézkedéseket hozott: meg
kísérelte a rendszeres fizetés és élelmezés,
az egységes kiképzés, fegyverzet, a korszerű
taktikai elemek bevezetését. A Szerző Perjés
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Géza nyomán ismét hangsúlyozza, hogy
Montecuccoli „metodizmusa" nem túlzott
óvatoskodásból, hanem a valós körülmények
nek megfelelő mérlegelésből eredt.
Montecuccoli tevékenysége nyomán tehát
alapvető változások kezdődtek a Habsburg
Birodalom hadügyeiben. Ennek során azon
ban egyre fokozódtak a bécsi kormányzat és
magyar rendek ellentétei, amelyet a vasvári
béke tovább erősített. A Szerző szerint jórészt
ez váltotta ki a Wesselényi-összeesküvést
is. Az ezt követő megtorlás és az erőszakos
ellenreformáció azonban egy elhúzódó pol
gárháborúhoz vezetett, amely hosszú időre
meggátolta a nagyon is időszerű hadügyi és
adóreformokat.
A magyar végvári haderő átszervezésének
egyik fő okaként jelöli meg a Szerző, hogy a
korábbi évtizedek hiányos ellátása miatt e
katonaréteg kénytelen volt más megélhetési
források után nézni, gazdálkodni, kereskedni,
ám ez nagyban aláásta fegyelmét, harci mo
rálját. Montecuccoli részben ezért is javasol
ta létszámuk csökkentését. Ám, mint arra a
Szerző nyomatékosan figyelmeztet, e tervek
nem a Wesselényi-összeesküvés megtorlása
ként születtek, hanem már évekkel korábban
megérlelődtek. Közrejátszott ebben a törökök
krétai győzelme nyomán kiújuló fenyegetés
is, mellyel egy korszerűbb, ugyanakkor a
bécsi hadvezetés által jobban kézben tartha
tó haderőt kívántak szembeállítani. Czigány
István ehelyütt (122. oldal, de az oldalszám
hiányzik!) mondja ki az egész könyv egyik
legfontosabb következtetését, miszerint az
egész átszervezés és redukció az állandó had
sereg kiépítésnek folyamatába illeszkedik,
mely megfontoltan és kellő előkészítés után
zajlott, és az eddig kulcskérdésnek tekintett
magyarellenesség csak csekély szerepet ka
pott benne.
A Szerző ezután a létszámcsökkentés
konkrét eseményeivel foglalkozik, egyenként
elemzi a négy magyarországi főkapitány
ságban lezajlott változásokat. Kimutatja, hol
és hány katonát küldtek el. Ám korábbi tör
téneti felfogással szemben (Takáts Sándor
és mások) bizonyítja, hogy az elbocsátottak
jelentős részét az egyidejűleg felállított, köz
ponti ellátmányban részesülő mezei lovas- és
hajdúezredekben alkalmazták. Ezeken kívül,
ugyancsak az állandó hadsereg keretében,
ún. szabad századokat is szerveztek belőlük,
amelyek szintén a végvárakban állomásoztak.
Ezzel az adminisztratív intézkedéssel a had

vezetés nagyszámú volt végvári katonát vont
ki a rendek felügyelete alól. Természetesen
sokan csatlakoztak a bujdosók mozgalmához
is, és nem kevesen vállaltak zsoldos szolgála
tot a nyugaton harcoló seregeknél. A létszám
csökkentést egyébként nem hajthatták végre
teljesen, mert a kiújuló francia háború, illetve
a terjedő bujdosó-kuruc mozgalom kétfrontos
harcra késztette a Habsburgokat, s így min
den emberre szükségük volt. Mindezek kö
vetkeztében nemhogy csökkent volna, hanem
inkább nőtt a török elleni védelmi rendszer
ben szolgáló katonaság létszáma.
Ám a probléma az új rendszerrel is ugyan
az maradt, mint korábban: hiányzott a megfe
lelő anyagi háttér. így tehát szükség lett vol
na az adóügyeknek a hadüggyel párhuzamos
megreformálására: a hadsereg igényei szerint
megállapított adókivetésre (repartíció), illet
ve a közvetett adók (accisa) bevezetésére is.
A Wesselényi-összeesküvés utáni ellenséges
hangulatban azonban a bécsi kormányzat
nem tudta akaratát keresztülvinni, hiszen ez
a nemesség egyik alapvető jogát, a hadiadók
megajánlását veszélyeztette. A kieső bevételt
birtokelkobzásokból és kényszerkölcsönökből igyekeztek fedezni. A Szerző véleménye
szerint az 1670-es évek magyarországi adóbe
vételei a csökkentett létszámú végvári haderő
zsoldigényét fedezték, miközben a reguláris
haderőt teljes egészében az örökös tartomá
nyokból látták el.
Az 1672. évi redukciót végül 1681-ben
visszavonták, és visszaállították az 1672 előt
ti keretlétszámokat. Ennek ellenére Czigány
István kitart azon véleménye mellett, hogy
egyrészt a redukció nem jelentett tényleges
létszámcsökkentést, másrészt mindenképpen
szükség lett volna az elavult végvári haderőt
az új típusú, reguláris hadseregbe betagolni.
A reformkísérlet tehát elsősorban az anyagi
eszközök hiányán és a rendi ellenálláson bu
kott meg.
Az elmaradt, de egyre szükségszerűbb
változtatásokra az 1683-ban meginduló tö
rökellenes felszabadító háború teremtett lehe
tőséget. Az ország területének nagy részét a
karlócai békéig sikerült visszafoglalni, a régiúj határ pedig az egykori végvárrendszer erős
ségeitől messze délre húzódott. Ezek a várak
így lassan jelentőségüket vesztették, a bennük
szolgáló katonaságot fokozatosan kivonták, és
reguláris mezei ezredekbe szervezve vetették
be a török ellen. Ezzel párhuzamosan sor ke
rült a haderő logisztikai támogatásának javí-
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tására is: megkezdődött a raktárhálózat kiépí
tése, a megfelelő ellátó alakulatok felállítása.
A technikai lehetőségek (pl. úthálózat hiánya)
persze korlátozták e törekvéseket.
A török kiűzése után sor került a déli ha
tárőrvidék megszervezésére, ezzel párhuza
mosan megszüntették a korábbi főkapitány
ságokat, és három katonai kerületre osztották
az országot. A magyar rendek Esterházy Pál
nádorral az élen persze ismét előálltak javas
lataikkal, de, mint a Szerző megállapítja, a kö
zépkori magyar védelmi rendszer modernizált
változatának terve eleve kudarcra ítéltetett.
A Haditanács nem vette figyelembe a rendek
véleményét, hanem a reguláris hadseregre
alapozva építette ki az új védelmi rendszert.
Mindenekelőtt erődítményeket emeltek a határ
mentén, ezekben helyezték el az állandó haderő
egységeit, köztük a megmaradt végváriakat is.
Itt telepítették le a rácokat is, akiket szintén
reguláris katonasággá szerveztek. A török
háború befejeztével hozzákezdtek a haderő
csökkentéséhez is, sok ezredet feloszlattak, de
a karlócai béke után két évvel kitört a spanyol
örökösödési háború, ahol ismét szükség lett az
elbocsátottakra. A már korábban is gazdasági
tevékenységet folytató, az új rendszerben részt
venni már nem képes végváriakat viszont
igyekeztek adófizetésre szorítani.
Munkája végén a Szerző kifejti vélemé
nyét a „sajátos magyar hadügyi fejlődésről".
Megállapítja, hogy a magyar katonaság harc
modora a törökkel vívott küzdelemben alakult
ki, ahhoz alkalmazkodott, de hangsúlyozza,
hogy ennek az irreguláris harcmodornak is
megvolt a maga „drillje". Ám a császári had
vezérek tudatában voltak, hogy a török elleni
háborúkban, de a nyugati hadszíntereken sem
nélkülözhetik a magyar könnyülovasságot,
csupán a nekik megfelelő formában kell őket
alkalmazni. A XVII. század végére így a ma
gyar huszárok már szervesen beilleszkedtek
a nyugati típusú zsoldosseregekbe. A végvári
rendszerben szolgálatot teljesítő katonaságról
megállapítja, hogy összlétszámuk, ha vala
mennyi típusukat figyelembe vesszük, nagy
jából 30000 főre tehető, ami nagyjából azonos
a török oldal erejével. Kijelenti továbbá, hogy
a magyar társadalom a történelmi körülmé
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nyek folytán jelentős mértékben militarizálódott, olyannyira, hogy szerinte a felszabadító
háború idején 40-45000 magyar katona har
colt a különböző seregekben, amelyhez még
egyszer ennyi fegyverrel rendelkező paraszti
lakos járult.
Végső konklúziója az, hogy a török kiűzé
se utáni helyzetben a magyar rendek a biro
dalomba történő betagozódás vagy az erővi
szonyok fegyverrel történő megváltoztatása
közt választhattak. Ám mindkét út bejárása
után ugyanoda jutottak: a magyar haderő a
Habsburg Birodalom reguláris hadseregének
részévé vált, amely megfelelt a kor színvona
lának, és amely egyszer s mindenkorra elhá
rította a török veszélyt.
Összefoglalva véleményemet, ki kell je
lentenem, hogy Czigány István könyve va
lóban új tudományos eredményekkel büsz
kélkedhet. Ervelését hatalmas mennyiségű
adattal igazolja, a problémákat több oldalról
vizsgálja, és kijelöli a további kutatás irányait
is. Mondanivalóját bőséges jegyzetapparátus
és irodalomjegyzék támasztja alá. Egyetlen
apróságot lehetne felróni neki, jelesül azt,
hogy bizonyos gondolatok többször is megis
métlődnek, illetve vannak bizonyos átfedések
a szövegben.
Sajnálatos, hogy a kitűnő tartalomhoz né
mileg méltatlan külső járult. Természetesen
nem a borítóról van szó, hanem a rengeteg
elválasztási és betűhibáról, illetve a tábláza
tok olykor igen rossz tördeléséről. Ami pe
dig a könyvészeti hivatkozás formáját illeti,
továbbra sem tudok mit kezdeni egy magyar
nyelvű, kifejezetten a magyar kutatók és olva
sóközönség számára készített könyvben az an
golszász módszerrel. Nemcsak idegen tőlünk,
de hagyománya sincs, de olykor igencsak za
varó is. Talán le kellene végre szoknunk ar
ról, hogy mindig idegen mintákat keresünk a
saját, jól bevált formáink helyett. Ráadásul a
történettudomány nem divat kérdése, hanem
jó okkal konzervatív diszciplína.
Ám ha e bosszantó formai apróságokon
felülemelkedik, Czigány István könyvét for
gatva igazi tudományos élményben lesz része
az olvasónak.
Domokos György

