SUGÁR ISTVÁN

A BUDAI VÁR ËS OSTROMAI
(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1979. 375 o.)

A Zrínyi Katonai Kiadó régi várainkat
bemutató könyvsorozatában jelent meg
Sugár István szép kiállítású, gazdagon
illusztrált munkája hazánk legjelentő
sebb várának 'hadi krónikájáról.
Budavár története minden más várun
kénál szorosabban kapcsolódik egész tör
ténelmünkhöz, elvesztését az egész or
szág siratta, visszafoglalása szabadságunk
visszanyerésével volt egyenértékű — és
a vár hadi krónikája nem korlátozódik a
régebbi évszázadokra, elér a második vi
lágháborúig.
Indokolt tehát, hogy a sorozat ezen
kötetének terjedelme messze meghaladja
a korábbiakét.
Legjelentősebb
várunk történetének
megírására Sugár István egri kutató vál
lalkozott, aki e sorozatban harmadszor
jelentet meg vármonográfiát. A szerző
már első, Eger váráról írt kötetével bebi
zonyította, hogy uralja a régebbi korok,
főként a XVI—XVII. század kiadott for
rásait és szakirodalmát, jól eligazodik
eme időszak hadi viszonyai között, és he
lyenként kifejezetten élvezetes stílusban
képes írni.
Budáról most megjelentetett munkájá
nak is fő erénye a nagy gonddal tanul
mányozott forrás- és szakirodalmi bázis,
a nagy mennyiségű, jelentős részében a
tárgyalt korhoz igazodó képanyag, a sok
szöveg közti vázlat.
Kevésbé dicsérhető a könyv tartalma.
Az érdemi mondanivaló három részre
szakad: magva a terjedelmesre sikerült,
széles körű ismeretanyagot bemutató tö
rökkori rész. Ezt fogja közre a hézago
sabb forrásanyagra és még kevesebb
szakirodalomra épített/ középkori és új
kori rész.
A könyv túlnyomó része a vár XVI—
XVII. századi történetére esik. (21—
260. o.) Ekkora terjedelem alighanem
aránytévesztés, amely még inkább szem
betűnik, ha a tényleges ostromok leírá
sának
arányait
vesszük
szemügyre.
Emeljük ki Buda várának négy, általános
történeti szemszögből is legfontosabb ost
romát: 1541, 1686, 1849, 1945. Oldalszám
szerinti terjedelmük: 1541: 29, 1686: 55,
1849: 23, 1945: 17 oldal.
Talán nem túlzás leírni, hogy feltétle
nül magvasabb kifejtést érdemelt volna
Buda hadtörténetének legjobban doku
mentált, legismertebb, leginkább feldol

gozott, napjaink történelmét iis leginkább
befolyásoló eseménye! A ráfordított 17
oldal pontosan annyi, amennyit a szerző
a lényegesen kisebb jelentőségű 1684. évi,
kudarcba fulladt visszafoglalási kísérlet
ről írt. Kevesebb, mint a Buda ostromai
hoz nem sorolható, Windisch-Grätz ve
zette 1848 őszi hadjárat leírása! Ha még
azt is figyelembe vesszük, hogy Buda
fényképekkel és vázlatokkal leginkább
dokumentált és dokumentálható ostro
mára mindössze két fényképet és egy —
hibás — vázlatot szánt a szerző, aligha
leplezhetjük csal ódásunkat.
Rátérve a tartalmi ismertetésre, helye
selhető a könyv szerkezete, amennyiben
egy-egy időszak bemutatása két részre
taglódik. Előbb megismerkedünk Buda
vár építéstörténetével (helyenként tele
pülés- és általános történetével), majd
hadi krónikájával. A két szerkezeti rész
arányainak kialakításával már nem ér
tünk egyet. Rendkívül szűkre szabott az
építéstörténeti rész. Főleg a középkori fe
jezet tartalmaz számos, pontatlanul és
felületesen megfogalmazott, nem kiérlelt
részletet. így például az utóbbi évtized
régészeti szenzációja, a Zolnay László ál
tal feltárt gótikus szoborlelet említetlenül marad a könyvben. Annak dacára,
hogy a lelet egyik legszebb töredékét
fényképen látjuk. Miután nem csupán
hazánkban, de Közép-Kelet-Európában is
páratlan szépségű és gazdagságú leletről
van szó, legalább a képaláírás tartalmaz
hatott volna némi adatszerű ismertetést.
Legalább annyit, hogy a szobor Zolnay
1974. évi ásatásai során, Buda királyi
palotája udvarán került napvilágra, és
része a feltáró régész által Nagy Lajos
korára keltezett gótikus leletanyagnak.
Kevéssé érthető, hogy miért elégedett
meg a szerző egy sor olyan megfogalma
zással, mint például ez: „a Szent Miklós
utca .. . nevét a . . . mai Hess András té
ren épült domonkosok Szent Miklós
templomától nyerte — ma a Hilton Szálló
áll ezen a helyen". Csaknem ugyanilyen
tömörséggel, de adatszerű közléssel azt is
leírhatta volna, hogy a templom — és a
kolostor! — tekintélyes, részben helyre
állított maradványait foglalja magába a
szálló. Ebből az is egyértelműen kiderül
ne, hogy ma látható romokról, sőt város
képet meghatározó méretű templomto
ronyról van szó, amely utóbbin látható
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Mátyás király bautzeni domborműves áb
rázolásának másolata. Ez utóbbit, sajnos,
nem említi a könyv.
Az sem érthető, hogy ha a szerző egy
általán (bár nagyon is indokoltan) meg
említi a „Boldogasszony templomot",
miért nem nevezi meg szabatos nevén:
Nagyboldogasszony templom, és miért
hagyja említetlenül ma használatos ne
vét: Mátyás-templom? Miért bukkan elő
• a budai vár eme legszebb középkori mű
emléke, hazánk legszebb és legjelentő
sebb gótikus székesegyháza csupán a XV.
században, holott építésének kezdete a
XIII. század?
Nem folytatva a hasonló észrevétele
ket, úgy ítélhető meg, hogy Sugár Ist
vánnak ezúttal nem sikerült megfelelően
felépített, szakszerű fejezetet írnia a kö
zépkori Budáról,
Szembeszökő
tévedések
találhatók
1848—49-cel kapcsolatban. Némely váz
latfelirat nincs összhangban a hozzá tar
tozó szöveggel, eléggé áttekinthetetlenek a
könyvben közölt adatok, az egyik össze
gezés pedig egyértelműen tévedés. Azt
találjuk ugyanis, hogy 1848 vége felé az
osztrák haderő létszáma 365 000 fő lett
volna. A feltüntetett számítások egyik
részeredménye azonban nem 275 000 fő,
hanem csupán 85 000, de mégsem puszta
elírás (vagy esetleg gépies másolás) az
oka a hibának. Fel kellett volna, hogy
tűnjön a szerzőnek, vagy legalább — ha
volt — a lektorának: ekkora haderő ab
ban az időben nem föltételezhető.
Nem csupán e fejezetek adatbázisa kelt
az olvasóban jogos kételyeket, de egyéb
tartalmi részek is. Sőt, amint ez már fen
tebb érzékelhető volt, mintha a szerző
nem eléggé ismerné magát a budai várat.
A 266. oldalon például az található, hogy
Táncsics Mihályt a Fehérvári-kapu mel
letti kazamatabörtönben tartották volna
fogva! Valójában a Hess András teret a
Bécsi-kapuval összekötő utcát éppen
azért nevezték el Táncsicsról, mert mai
9. számú épülete, az egykori József-lak
tanya volt a politikus (és nem is melles
leg Kossuth Lajos) börtöne, amint erről
emléktábla is tájékoztatja az arra járó
kat.
Még ennyire sem sikerült az 1944—
45-ös tárgyaló, méltatlanul rövidre sza
bott fejezet. A Budapestért vívott harcok
leírása eleve nem lehetne azonos Buda
vár hadi krónikájával! A hadműveletek
leírásán túl mennyi lehetőség nyílt volna
a Vár szerepének tárgyalására! Ez ugyan
nem több hiányérzetnél, de az már a
ténylegesen megírt fejezet hibája, hogy
nem ad kellő tájékoztatást a Budapes
tért vívott harcokról. Ezek a hadművele
tek mind szovjet, mind német oldalról

több szakaszra tagolódnak, és ezeket a
szakaszokat
hadtörténetírásunk
régen
feltárta, leírta, kiváltképp a Sugár István
által hivatkozott munkában. (Tóth Sán
dor: Budapest felszabadítása. Budapest,
1976.) A szerző mégsem tünteti fel e had
műveletek kezdő és záró időpontját, nem
törekszik a részletek kibontására, a dön
tések ismertetésekor pedig megelégszik
néhány kiragadott és felületesen ismer
tetett érvvel. Sajnálatos, hogy említés
nélkül maradt a budapesti antifasiszta
fegyveres ellenállás (kivéve a Budai ö n 
kéntes Ezredet), jóllehet valamennyi had
történeti munkából megfelelő tájékozta
táshoz jutott volna a szerző. (Nem is szól
va a helytörténeti vonatkozásokról!.)
Azoknak a fejezeteknek a kidolgozása,
amelyek Sugár István kutatási területé
hez tartoznak, vagy ahhoz közel állnak,
lényegesen jobban sikerült. De a bennük
is megtalálható számos tévedés, pontat
lanság miatt színvonaluk — a szerző ko
rábbi könyveihez képest — egyenetlen.
E hibák jelentős része kiküszöbölhető lett
volna a kézirat figyelmes átnézése, vagy
lektorálása során. Másként aligha marad
tak volna benn olyan hibák, mint pél
dául ez: ,, 1593-ban Győr három eszten
dőre török kézre jut." Valójában Győr
1594-ben került török kézre, és 1598-ban
szabadult fel, Adolf Schwarzenberg és
Pálffy Miklós hadjárata eredményekép
pen. Az utóbbi dátum a könyvben is
szerepel, de vajon miért maradt el a
„győri hős". Pálffy neve?
A tartalmi észrevételekről áttérve a ki
dolgozás módjára, nem hallgatható el a
kötet általános gyengéje, amely volta
képpen a szerző egyik erényéből fordult
a visszájára. Túlontúl sok és terjengős
az egykorú források idézése. Ez részint
aránytalanul megnöveli a könyv terjedel
mét, részint elfoglalja a helyet olyan
kérdések kidolgozása elől, amelyek hiá
nyában Buda történetéről nem alkotha
tunk helyes ismereteket. Maradva a tö
rökkori fejezeteknél, teljességgel hiány
zik Buda várának jelentőségével arányos
bemutatása politikai és stratégiai szem
pontból. Akár fejezetet lehetett és kellett
volna szentelni annak a kérdésnek, hogy
miért volt rendre sikertelen a szövetsé
gesek törekvése Buda visszafoglalására
1541—1686 között, mekkora és milyen
természetű szerepet játszott Buda a tö
rök közigazgatásban és stratégiában,
miért omlott össze 1686 után oly hamar
a török uralom Magyarországon? Ezekre
a kérdésekre a szakirodalom kellő felvi
lágosítással szolgál. Kevésbé hiányzik, de
helye lett volna a budai vár helytörténeti
„séta" keretében történő bemutatásá
nak is.
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Bármekkorára nyúlt is a terjedelem,
nem volt helyes a hivatkozások, vagy leg
alább a tájékoztató bibliográfia esetleges
néhány oldalával takarékoskodni. Hiá
nyuk nagy mértékben csökkenti a kötet
használhatóságát.
Terjedelmi következmények mellett az
olvasmányosságnak is sokat árt a forrá
sok ilyen túlságig vitt idézgetése. Sugár
István korábbi köteteiben jótollú szerző
nek bizonyult. Most a források gyakorta
nehézkes stílusa rendre megtöri a szerző
gondolatmenetét, és minduntalan eltereli
az olvasó figyelmét az események fona
láról.
Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy
különböző eredetű hibák élvezhetetlenné
teszik a legtöbb fejezet olvasását, és nem
is csupán a legújabb koriakét. Hibák ter
helik mind a vázlatokat, képaláírásokat,
mind a főszöveget.
Valószínű, hogy a nyomda, illetőleg a
szerkesztés tévedése, hogy fölcserélték az
1686. évi ostroma és az 1848-as őszi had
járat vázlatait, de netm a képaláírásait.
Még talán az is a szerkesztés terhére ír
ható, hogy a vár 1686. évi ostromának le
írásához 1684. évi metszetet csatoltak. De
az már a vázlatokat tervező és a képeket
bizonyára szöveggel ellátó szerző felelős
sége, hogy „Német újságlap Buda 1526.
évi elfoglalásáról" címmel jól láthatóan
1541-ben kelt újság képét közli. Az igen
nagy számú pontatlan képaláírás közül
egyet idézzünk: felvétel mutatja be az
Országos Hadtörténeti Múzeum (és nem
az, ami a belső borítón olvasható: Ma
gvar Hadtörténeti Múzeum) bejárata
előtti két, kerekes ágyút. Aláírása szerint,
és 1686-ra vonatkoztatva olvassuk: „A
Budát ostromló császári hadsereg két
nagyöblű (sic!) ágyúja a vársétányon."
Valójában a 'múzeum kapuja előtt két
kínai löveg áll. Ezeket az 1900. évi boxerlázadás alkalmával zsákmányolták az
osztrák—.magyar hadiflotta hajói Taku
erődjének elfoglalásakor. (Görgey Ala
dár: Nemzetvédelmi emlékek Pantheonja a M. kir. Hadimúzeum. A M. kir. Ha
dimúzeum kiadványai, XVIII., Budapest,
1943. 5. o.)
A vázlatokkal kapcsolatban feltűnő,
hogy eleinte jelzi a szerző anyagának le
lőhelyét, később ezt nem teszi. Több
helytelenül átvett ill. szerkesztett vázlat
közül megemlíthetjük a Budapest felsza
badításáért vívott harcok térképét. A va
lószínűleg alapul vett könyvhöz, Tóth
Sándor idézett munkájához képest ez a
vázlat megváltoztat több elnevezést és
hadrendi számot.
/
Számos vázlat szövege nincs összhang
ban a fejezettel, amelyre vonatkozik.

így például a 192. oldalon közölt térkép
hadjáratainak iránya nem egyezik a szö
vegben foglaltakkal. Ellentétben a kép- >
aláírással, a térkép nem 1685—86 hadjá
ratait, hanem 1685-éit ábrázolja. A 245.
oldal ábrája — összhangban a fejezet
tartalmával — a Budát 1686-ban ostromló
szövetséges csapatok circumvallatio-ját
(külső körsáncát) ábrázolja, aláírása mé
gis „contravallatio", tehát a vár ellen "lé
tesített belső körsánc.
Áttérve a fejezetek kidolgozására, saj
nálatosan nagy számú elírás, pontatlan
ság található; az idegen nevek nagy több
sége vagy pontatlanul, vagy helytelen
formában szerepel. Az talán csupán
nyomdahiba, hogy a Batthyány-tér régi
neve „Bonab-tér" Bomba-tér
helyett,
Sziklambria szerepel Sicambria helyett,
vagy Piano Caprini Piano Carpini he
lyett, erdőváros erődváros helyett (bár
ez utóbbi szakszerűtlen kifejezés). De
már névtévesztés, hogy Fráter György
mint „Usztyeszenovics György" szerepel,
Utjeszenovics helyett. Serényi János va
lójában Serényi Károly, Ruppert Eckenberg helyesen Rupprecht von Eggenberg,
Abdulrahman pasa valójában
Abdur
rahman, teljes neve azonban sehol sem
szerepel a könyvben (Abdurrahman Abdi
Arnaud). Michèle d'Asti a Nagyboldogasszony templom szentélyének külső ol
dalán elhelyezett sírtáblája szerint Mi
chèle d'Aste. Rukowina valójában Georg
Freiherr von Rukavina. Többször is szerepel a budai vár 1849. évi parancsnokának neve, minden alkalommal pontatlanul. Nem Artúr Hentzi, nem is Henrik
Hentzi, hanem Heinrich von
Heintzi.,klinoch dandárezredes" helyesen
Alois All1
noch von Edelstadt ezredes. Heinz Friessner vezérezredes neve Hans Friessner
volt, Zechener SS Brigadeführer neve
helyesen Zechender,
Pfeffer-Windenbruch valójában Pfeffer von
Wildenbruch, Wienerstadt helyesen
Wiener
Neustadt.
A pontatlanságok java része elkerülhető lett volna, ha az írásmódot egyezteti
a szerző valamely német nyelvű kézi
könyvvel.
A könyv szerkezetére, tartalmára vo
natkozó észrevételek alapján úgy látszik,
Sugár István ezúttal erejét meghaladó
feladatra vállalkozott. A sorozat legke
vésbé sikerült kötetének is vannak azon
ban olyan részletei, éspedig a XVI—
XVII. századdal kapcsolatban, amelyek
értékesen hozzájárulnak hadtörténetírá
sunk eredményeihez.
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