
erő egykori működésének térségeiben 
a szövetséges osztrák-magyar kötelékek 
jelentős első világháborús közreműkö
dését. Felidézi, hogy osztrák és magyar 
katonák nyugszanak nemcsak az isz
tambuli Feriköj temetőjében, hanem 
Jeruzsálemben a Sion-hegyi és az Olaj
fák-hegyi temetőben ugyanúgy, mint a 
damaszkuszi vagy a teheráni központi 
temetőben és számtalan más közel-ke
leti település sírkertjében. 

Peter Jung monográfiájához jelentős 
jegyzetapparátus csatlakozik, hiszen 
művét — az eddigi publikációkat be
vonva és azokat messze meghaladva — 
alapvetően önálló levéltári forrásfel
tárására alapozva írta meg. Külön 
forrás- és irodalomjegyzéket is ad, a 
tájékozódást a földrajzi régiókban a 

A két kötetre tervezett, nagyszabású 
munka a hitleri Németország katonai 
rendjeleit és kitüntetéseit mutatja be. 
A már megjelent első kötetben a vi
tézségi- és érdemkitüntetések szerepel
nek. A megjelenés alatt álló második 
kötetben a különféle harci- és teljesít
ményjelvényeket, dísz j eleket, emlék
érmeket stb. mutatja majd be a szerző. 

Az elmúlt évtizedekben külföldi szak
emberek nagy számban publikáltak 
különféle színvonalú munkákat a III. 
Birodalom rendjeleiről és kitüntetései
ről. Dotti tábornok munkája az eddig 
kiadott legjobb feldolgozások közé tar
tozik. A szerző a vonatkozó, különféle 
nyelven megjelent, széleskörű szakiro
dalom magas szintű szintetizálásán túl 
nagy mértékben hasznosította saját ku
tatásai eredményeit. így német és oszt
rák háborús veteránok által szolgálta

szöveghez csatlakozó öt szakszerű váz
lat teszi lehetővé, a mondanivaló szem
léltetését pedig huszonöt eredeti szöveg
közi fekete-fehér fényképfelvétel se
gíti, ezek részben az Osztrák Hadile
véltár, részben a szerző gyűjteményében 
vannak. Az olvasmányosan megírt, 
mégis mindvégig komoly tudományos 
műként tárgyilagos képet nyújtó mo
dern témafeldolgozást minden olyan 
magyar olvasó szíves figyelmébe ajánlja 
a recenzens, aki szeretne megismerked
ni az első világháború egy alig ismert 
frontjának eseménytörténetével, az oszt
rák—magyar haderő közel-keleti tény
kedésével, beleértve a palesztinai, 
szíriai, egyiptomi, iráni hadműveletek 
és a környező régióbeli egyéb akciók 
felvillantását. 

Zachar József 

tott adatokat, különféle nyugati és ten
gerentúli közgyűjtemények, intézmé
nyek, szervezetek, könyvkiadók anya
gait. Az eddig részben még publikálat
lan képanyagot is így sikerült össze
állítani. 

Nagyon jó a közölt illusztrációs 
anyag. A szerző saját gyűjtésén túl el
sősorban a korabeli sajtóban — pl. 
Signal — napvilágot látott anyagot 
közli. A képek egy része rosszabb mi
nőségű, azonban a szerző által feltét
lenül dokumentálandó témát jelenít 
meg. Mindezt nagyon jól egészítik ki 
a kitüntetésekről, okmányokról stb. kö
zölt kvalitásos képek. 

A szerző igyekszik részletezni az 
egyes rendjelekkel- és kitüntetésekkel 
kapcsolatos történelmi- társadalmi ke
reteket. Az egész témakört a korabeli 
hadiesemények ismertetésébe ágyazza. 

GIORGIO DOTTI 

DECORAZIONI A L VALORE E D AL MERITO 
DELLE FORZE A R M A T E GERMANICHE 1933—1945 

T a p f e r k e i t s - u n d V e r d i e n s t a u s z e i c h n u n g e n der 
d e u t s c h e n Wehrmacht 1933—1945 

(Ermanno Albertelli. Parma. 1991. 344 o.) 
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Szól a harcokban szerepelt legjellem
zőbb haditechnikáról, hadihajókról stb. 
is. Bemutatja a legjellegzetesebb had
színtereket, helyszíneket. Részleteseb
ben ír az egyes elismerések adományo
zási gyakorlatáról. Így bemutatja az 
egyes kitüntetéseket először elnyert 
német katonákat. Szól ismert, jellegze
tes kitüntetéstulajdonosokról, olyan 
személyekről, akik különféle társadal
mi kategóriákba tartozik. Esetenként 
bemutatja egyes katonák rövid élet
rajzát, kitüntetéseik elnyerésének kö
rülményeit. Nagyon fontos, hogy a le
hetőséghez képest kitér az egyes ki
tüntetések külföldiek számára történő 
adományozási gyakorlatára. 

A szerző érdekes áttekintést ad a tár
gyalt anyagra vonatkozó korabeli jog
szabályok tekintetében. 

A könyvben részletes leírás olvasha
tó valamennyi rendjelről és kitünte
tésről. Színes felvételeken kerülnek 
bemutatásra az előlapok, s nagyrészt 
a hátlapok is. A kvalitásos anyag dön
tő része a szerző nagyszabású magán
gyűjteményéből származik. Megtalál
hatók az egyes darabok méretére, sú
lyára vonatkozó adatok is. Tág teret 
kapnak az ún. viselési képek, melyek 
egy része színes. Igen jó a kitünteté
sekkel kapcsolatos ideiglenes- és vég
leges adományozási okmányok gazdag 
sorozatának közlése. Ezek egy része 
olasz vonatkozású. Újszerű, hogy a 
könyvben szerepelnek a II! világhábo
rúból való kitüntetések jelenleg is vi
selhető — „nácitlanított" — 1957 utáni 
változatai is, elsődlegesen szalagsávo
kon, miniatűr formában. Érdekesek a 
legkülönfélébb összeállítású német- és 
olasz szalagsávsorok. 

A szerző több — az anyag jobb meg
értését szolgáló — táblázatot is közöl, 
így áttekinti a német egyenruhákat, 
rendfokozati jelzéseket, jelvényeket stb. 
is. 

A munkában olvashatunk az adott 
időszakban német katonáknak adomá
nyozott olasz hadikitüntetésekről. Ezt 
a témát is néhány jó viselési fotó egé
szíti ki. 

A kötetben a következő tárgykörök 
kerülnek részletes feldolgozásra: 

A Vaskereszt — Eisernes Kreutz — 
(1939-től). Hosszabb történeti áttekin
tés olvasható e jeles katonai elismerés 
1813-tól kezdődő történetéről, jelentős 
tulajdonosairól. E kitüntetés II. világ

háborús története alkotja a kötet ge
rincét. A legmagasabb fokozatok tulaj
donosai részletes értékelést kapnak, s 
közlésre kerül fényképük is. A szerző 
hangsúlyt fektet arra, hogy bemuta
tásra kerüljenek egyes fegyvernemek 
képviselői, különféle rendfokozatú ka
tonák. Nem érdektelen megjegyezni, 
hogy Dotti kitér bizonyos tiroli vonat
kozásokra is. 

Itt kerül sor leginkább a külföldi ki
tüntetettek elemzésére. Részletes az 
olasz vonatkozások tárgyalása. Érdekes 
adalékok olvashatóak a legmagasabb 
fokozatokat elnyert román katonai ve
zetőkről is. A szerző ír magyar vonat
kozásokról is, pl. kiemeli Lakatos Géza 
vezérezredesnek 1944. május 24-én ado
mányozott Lovagkeresztet, s 1944 júli
us 30-án kiadott Lovagkeresztet a tölgy
falombbal. 

Háborús Érdemkereszt és Háborús 
Érdemérem — Kriegsverdienstkreutz 
und Kriegsverdienstmedaille — (1939-
től). A szerző tág teret szentel a külön
féle társadalmi rétegekhez tartozó, bi
zonyos tevékenységi körökben működő 
kitüntettettek bemutatásának. 

Részben kevésbé ismert, átfogó anyag 
kerül közlésre a Vitézségi és Érdemki-
tüntetés a Keleti népek számára — 
Tapferkeits- und Verdienst-Auszeich
nung für Angehörige der Ostvölker — 
(1942-től). Gazdag képanyag szemlél
teti a németek oldalára állt különféle 
szovjetunióbeli nemzetiségek vezetőit, 
katonáit, illetve az ezen alakulatokat 
irányító német katonákat. Igen érde
kes az olasz hadsereg oldalára állt ko
zákok bemutatása. 

A Szárazföldi Hadsereg Dicsőség
lapja Pánt — Die Ehrenblattspange 
des Heeres —, a Német Haditengerészet 
Dicsőségtáblája Pánt — Die Ehrentafel
spange der Deutschen Kriegsmarine 
—, a Német Légierő Dicsőséglapja Pánt 
Die Ehrenbblattspange der deutschen 
Luftwaffe — (1944-től). 

A munka bemutatja a Spanyol Ke
reszt — Spanienkreutz — (1939-től) tör
ténetét is. Itt rövid áttekintés olvasható 
a Condor Légió történetéről. 

A kötetben szereplő különféle össze
gezések sorában megemlítendő a tár
gyalt korban működő német rendjel
és kitüntetésgyártó cégek felsorolása. 

Véleményem szerint elérkezett az 
ideje, hogy feldolgozásra kerüljön a 
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németek által magyaroknak adományo
zott kitüntetések témaköre is. Ez kül
földi szakemberek számára is igen ér

dekes lehet, amelynek feltárása eddig 
nem történt meg. 

Pandula Attila 

MÉSZÁROS LÁZÁR EMLÉKEZETE 
Bajai Dolgozatok, 8. 

Szerk.: Kőhegyi Mihály és Merk Zsuzsa 

Baja, 1993. 73 o.) 

Baja nagy szülöttének, Mészáros Lá
zárnak csaknem másfél századig kellett 
idegen földben, szinte elfeledve nyu
godnia, míg 1991. március 15-én a 
titley-i temetőből, akaratának megfe
lelően, végre hazai földbe térhetett. 
Sírjára a múlandó koszorúk mellé az 
életpályát összegző hét előadás jelké
pes füzére is rátétetett, valódi tisztes
séget adva emlékének. 

Sólymos Ede — Mészáros Lázár 
Angliában c. előadásban — a tábornok 
és miniszter emigrációbéli hányattatá
sait röviden érintve, elsősorban utolsó 
heteit felvillantva, a feltalálásáért és 
hazahozataláért vívott több évtizedes 
küzdelmet részletezi. Izgalmas tudósí
tásában a politikai lobbyk mára kitel
jesedett érdekharcának bírálata is 
benne rejlik. 

Antal József, Appel László és Kele
men Márton a Mészáros-családfa rekon
struálása során elért eredményeiket 
osztják meg velünk, betekintést enged
ve a genealógia izgalmas kutatási mód
szereibe. A mellékelt családfa-vázlaton 
túl a Mészáros, s a velük kapcsolatban 
állt famíliák kapcsolatainak, kölcsön
hatásainak részletezése fontos adalék a 
szociográfiai, archontológiai és demo
gráfiai kutatásokhoz is. Annak ellenére, 
hogy a hazahozatalon kívül, a szeren
csés véletlennek köszönhetően, élő le
származottakat is bevonhattak a csalá
di viszonyok tisztázásába, a szerzők 
szívósan dolgoznak tovább a minél tel
jesebb kép előhívásán. 

Kőhegyi Mihály forásközlése a pa-
cséri Mészáros család nemesi oklevelé
ről a heraldikai kutatások eredményei
vel egészíti ki, s teszi teljessé a Mészá
ros-adattárat. Ennek során fény derül 
a XVIII. század végén ismét megindult 
nemesítési hullám politikai-ideológiai 
mozgatórugóira is. 

Urbán Aladár, már kizárólag Mészá
ros Lázár személyére összpontosítva, a 
Batthyány-kormányba kerülését, s had
ügyminiszteri működését taglalja. Mé
száros ezredparancsnokként, a császá
ri-királyi hadi iskolát kijárt művelt 
katonaként, de megőrzött magyar érzü
lettel került a majlandi garnizonból két 
malomkő — a bécsi hadügyminiszté
rium (a háttérben az udvarral), vala
mint saját kormánya (a szálakkal Kos
suth kezében) — közé. Ami miatt a 
bársonyszékbe emeltetett — a magyar 
hadügy megszervezése —, a mai szó
használattal élve: jó értelemben vett 
technokrata miniszternek köszönhetően 
lényegében megvalósult. Mégis, az 
újoncozási törvény körüli viták, hatás
köri nézetkülönbségei bécsi kollégájá
val, s szerencsétlen bácskai küldetése 
(Szenttamás 3. ostroma), a végletekig 
megrontották viszonyát a hangadó 
pénzügyminiszterrel szemben, ahonnét 
egyenes út vezetett lehetetlenné tételé
hez. 

Acs Tibor Mészáros Lázár és az OHB 
kapcsolatát elemezve vázolja fel a mi
niszter lassú politikai agóniáját. Ezt ő 
maga is érezte, de többszöri lemondási 
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