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Dr. Lukinich Imre: II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének tör-
ténete és okirattára. Archívum Rákóczianum. 11. Rákóczi Ferenc 
levéltára. Kiadja: a Magyar tudományos Akadémia történet-
tudományi bizottsága. Első osztály: had- és belügy, XI. kötet. 
Budapest, 1955. Nagy nyolcadrét, fűzve 468 oldal. Rákóczi két 
arcképével és három más szövegképpel. 

A Rákóczi-kor történetírásához nélkülözhetetlen és alapvető 
gyűjtemény — az Archívum Rákóczianum sorozat — utolsó, X. kö-
tetét Ihaly Kálmán 1889-ben adta ki. Lukinich Imre vállalkozott 
arra a hálás feladatra, hogy ezt a sorozatot folytassa és XI. kötet 
gyanánt kiadja azokat az okiratokat, amelyek a fiatal Rákóczi 
életében fordulópontot jelentő felségárulási pernek anyagával 
foglalkoznak. Míg azonban 1 haly az Archívum Rákóczianum 
köteteinek előszavaiban inkább csak az anyag összegyűjtésének 
történetével, vagy az illető kötet anyagával kapcsolatban álló 
személyek szerepének rövid méltatásával s a felkelés némely 
vonatkozásának összefoglalásával foglalkozik, Lukinich alapos 

történeti bevezető tanulmányban, 159 oldalon írta meg a felség-
árulási per előzményeit, egész történetét, az abban szereplő je-
lentősebb személyek fontosabb adatainak ismertetésével együtt. 
A 140—456. oldalig terjedő okirattár minden darabjához pedig 
igen kimerítő jegyzeteket fűzött. 

M ár az eddig elmondottakból is kitűnik, hogy a szerzőnek ez 
a legújabb történeti munkája a Rákóczi-kor irodalmának rend-
kívül értékes gyarapodását jelenti. A könyv rövid előszavából 
megismerjük azokat a fáradozásokat, amelyeket Rákóczi felség-
árulási periratainak összegyűjtésében — Lukinichnak e téren 
elődei — Szabó Károly egvetemi tanár. Arneth Alfréd a bécsi 
Házi-, Udvari-, és Állami-Levéltár volt igazgatója, báró Hengel-
míiller László. Baranyai Béla debreceni egyetemi tanár, bécsi, 
illetve bécsújhelyi levéltárakban végeztek. Ez az anyag nem volt 
teljes. Lukinichnak azonban sikerült a Magyar Tudományos 
Akadémia kézirattárában őrzött Podhraczky-gyü jteményben meg-
találnia a per-akták egyik részének ú jabbkori másolatait. Mind -
ezeket egybevetve és összegyűjtve, bőséges okmánytárat tudott 
összeállítani és ebben a könyvében közzétenni. 

A könyv történeti bevezető tanulmányát — a szó legszoro-
sabb értelmében — hézagpótló munkának tekinthetjük. A fiatal 
Rákóczi felkeléselőtti szereplését voltaképen csak önvallomásából 
és csakis a majdnem kizárólag erre támaszkodó, többé-kevésbbé 
romantikus leírásokból ismertük eddig. Homályban maradt Lon-
gueval szerepe, nem ismertük azokat a leveleket, amelyeket a feje-
delem az ő közvetítésével küldött Párisba s amelyek vesztét okoz-
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Iák; főleg pedig nem ismertük a periratok összességét, a rendkívül 
fontos vádiratokat, tanúvallomásokat, szembesítési és egyéb tár-
gyalási jegyzőkönyveket. Mindezek, Lukinich professzor fárado-
zásainak és szakavatott feldolgozásának eredményeképen, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia áldozatkészségéből, most a magyar 
történettudományos irodalom közös kincsévé váltak. 

A tanulmány 10 fejezetben írja le ezt a pert. Vázolja a bécsi 
udvar meggyökerezett bizalmatlanságát az „ex rebelle progenie" 
származó Rákóczival szemben, a házassága és nagykorúsítása után 
végleg Magyarországon letelepedett, tapasztalatlan és a magyar 
viszonyokat nem ismerő fiatal főúr kényelmetlen helyzetét és azt 
a dilemmát, amelybe őt egyrészt a király iránti meggyőződéses 
hűsége, másrészt a magyarság elnyomását a helyszínen tapasztaló 
és sok személyes sérelmet is< szenvedő állapota sodorta. A tokaj,-
hegyaljai zendülés kitörésekor még el tud menekülni népszerű-
sége elől, de a pohár lassan megtelik, keserűsége nőttön-nő. Az 
erélyes, nagytekintélyű Bercsényinek befolyására rövid idomulva 
szakít múltjával és kapcsolatot keres Franciaországgal, liogy an-
nak támogatásával talpraállítsa nemzetét és annak alkotmányos 
jogát visszaszerezze. Ekkor vetődik útjába a művelt, csiszolt-
modorú, előkelő fellépésű Longueval. akinek nem nagy fárad-
ságába kerül a jóhiszemű Rákóczinak — s talán feleségének is 

kegyeibe férkőzni. Ügyesen játsza kétszínű szerepét, elviszi 
Rákóczi leveleit Xl \ . Lajoshoz és Barbesienx francia hadügy-
miniszterhez, meghozza a válaszokat, de útközben mindent meg-
mutat Bécsben azoknak, akiknek ez adatok birtokában könnyű 
megállapítaniok. hogy Rákóczi valóban az a pártütő és „Erzre-
bell", akinek őt születése óta tartják. Longuevalt — hogy áru-
lása ne legyen nagyon átlátszó — 1701 április elsején Linzben szín-
leg letaiióztatták. Rákóczit pedig április 18-án éjjel nagysárosi 
várkastélyában elfogták s Eperjesen, Budán, Győrön keresztül a 
bécsújhelyi várkastélyba szállították, ahol eleinte ugyanabba a 
sötét tömlöcbe került, ahonnan nagyapja, Zrínyi Péter lépett a 
vérpadra. Később enyhítettek sorsán s a várkastély egy másik, 
szintén zárt. de emberségesebb szobájában töltötte fogságát. 

Letartóztatása után azonnal megindult a mozgalom kiszabadí-
tása érdekében. Ennek megindítója és irányítója felesége. Sarolta 
Amália hercegasszony volt, aki sűrű levelezést kezdett német 
udvarokkal s akinek sikerült a jezsuiták figyelmét és közbejárá-
sát is megszereznie Rákóczi kiszabadítása érdekében. Különösen 
két jezsuita atyának, Sägl és W olf pátereknek, volt nagy sze-
repe ebben az ügyben, mindketten valóban önzetlenül készítették 
elő a talajt Rákóczi szökéséhez, amelyet, a fejedelmet őrző Leh-
mann kapitánynak és öccsének segítségével, sikerült is végre-
hajtani. 

A vizsgálat azonban ezalatt (1701 áprilistól—novemberig) 
szakadatlanul folyt. A Rákóczival együtt letartóztatott magyar 
urakat mind kihallgatták. Legfontosabb volt közöttük Sándor 
Gáspár terhelő vallomása. Közben megtörtént Rákóczi szembe-
sítése Longuevallal. a fejedelemasszonynak egy ügyesen megren-
dezett titkos látogatása a tömlöcben sínylődő férjénél; mind 



olyan jelenetek, amelyeknek részleteit Lukinich könyvéből is-
merjük meg először hiteles alakban és egy mélyen gondolkodó 
ós tárgyának minden apró részletén tökéletesen uralkodó törté-
netíró plasztikus előadásában. A periratok tartalmából pedig egy-
egy darab kortörténet bontakozik ki szemeink előtt. Megismerjük 
a bécsi udvar akkori utasításainak megfelelő perrendtartást, a 
vizsgálat menetét, a vádiratok, jegyzőkönyvek teljesi hiteles szö-
vegét, az abban szereplő összes személyek adataival együtt. 

Rákóczi november 7-én a Lehmann fivérek segítségével sze-
rencsésen megszökik börtönéből, kalandos út után Podolin mellett 
átlépi a magyar határt s Lengyelországban találkozik a letartóz-
tatása elől odamenekült Bercsényivel. A haditörvényszék azon-
ban ennek ellenére folytatja az eljárást. Gróf Lamberg elnöklete 
alatt, a Rákóczi szökését elősegítő Lehmann kapitányt december 
5-án halálra ítéli és december 24-én este kivégezteti. 

Lukinich történeti bevezetésének utolsó fejezete a többi vizs-
gálati fogoly sorsával és személyi adataival foglalkozik, ismerteti 
a Rákóczi ellen kiadott elfogató parancsot és azokat a merénv-
ietkísérleteket, amelyeket a bécsi udvar, a Lengyelországba jutott 
Bercsényi legyilkolására megindított. 

Az oklevéltár 73 okmánya legnagyobbrészt eddig ismeretlen, 
vagy legalább is hozzáférhetetlen iratot hoz napvilágra. Rákóczi 
letartóztatása utáni időkből, különösen a fejedelemasszony levelei, 
a megindított felségárulási per felvételi iratai, Dr. Hoche kamarai 
ügyész vádindítványa, a Rákóczival, Longuev'allal. Sándor Gás-
párral felvett jegyzőkönyvek azok. amelyekből egészen ú j képet 
nyerhetünk ezekről a történeti eseményekről. Azok az okmányok 
pedig, amelyek Rákóczi kiszabadulása utáni időből valók, új meg-
világításban tárják elénk azokat a fáradozásokat, amelyeket 
Rákócziék és DuHeron varsói francia követ kifejtettek, hogy 
XfV Lajost és udvarát rábírják Rákóczi tervezett felkelésének 
hathatós támogatására. Ezekből ismerjük meg mindazokat a ne-
hézségeket, amelyek Rákóczi útjába gördültek. Megtudjuk azt, 
hogy XIV. Lajos kezdetben bizalmatlanul és kevés részvéttel 
nézte a felkelés két fő emberének erőlködését, és csupán akkor 
kezdett komolyabban foglalkozni a magyar kérdéssel, amikor 
Rákóczi megindította hadjáratát. 

Mindazok az okiratok, amelyeket Lukinich professzor ebben 
a könyvében közzétett s mindazok a megállapítások, amelyeket 
alapos történeti bevezetéséből megismerhetünk, új, kimerítő képet 
nyújtanak a Rákóczi-felkelést megelőző évek történetéről. Ezzel 
lényegesen megkönnyíti a Rákóczi-kor történetíróinak munkáját, 
mert az az alap, amelyből a felkelés kiindult, amelyre tehát tör-
ténetíróinknak a későbbi események megítélésénél támaszkodniok 
kellett, eddig nagyon homályos, laza és hézagos volt. Most végre 
megismertük Rákóczi elindulásának hiteles előzményeit. 

A könyv címlapjából azt látjuk, hogy az Archívum Rákó-
czianumnak ez az ú j — XI. — könyve, a felségárulási per törté-
netének és okirattárának csupán első kötete. Reméljük, hogy foly-
tatása minél hamarább napvilágot fog látni. 

Markó Árpád. 
to* 



Bunyitay Vince: A oarudi püspökök a száműzetés s az újraala-
pítás korában. (1566—1780). Előszóval ellátta és kiadta Dr. Lin-
denberger János, sajtó alá rendezte, kiegészítette és jegyzetek-
kel ellátta Dr. Málnási Ödön. Nagy 8°, 489 lap, két térképpel, 
12 képpel és 60 okiratmásolattal. Debrecen, 1935. Ára 12 pengő. 

Bunyitay \ ince váradi kanonok és címzetes püspök, a Ma-
gyar tudományos Akadémia tagja, 1884-ben fejezte be „A váradi 
püspökség története" című nagy művének az 1566. évvel záruló 
III. kötetét. \ árad akkori püspökének, Lipovniczky Istvánnak, 
áldozatkészsége tette lehetővé ennek a kitűnő munkának hozzá-
méltó köntösben való megjelenését. Bunyitay szorgalmasan dol-
gozott tovább s 1888-ban be is fejezte az 1566-tól 1780-ig terjedő 
IV. kötetet. De nem akadt többé Maecenasa s a nagyérdemű 
szerző nem érhette meg, hogy művének ez a folytatása is nap-
világot láthasson. 

Dr. Málnási Ödön 1929-ben találta meg a váradi káptalan 
levéltárában, a negyedik kötet kéziratát, amelynek kinyomatását 
\ árad utolsó püspöke, Gróf Széchenyi Miklós, tette lehetővé. 
A kiadás feladata Dr. Lindenberger Jánosra, a csonka váradi egy-
házmegye apostoli kormányzójára hárult s ugyancsak ő adózott 
meleghangú előszóban, az 1915-ben elhunyt jeles szerző emlékének. 
Dr. Málnási Ödön pedig kiegészítő jegyzetekkel látta el a köte-
tet s ezenkívül ő írta az Okolicsányi János (1754—1756), és Báró 
Patachich Ádám (1775—1776) püspökökről, valamint az ú j székes-
egyház építkezésének befejezéséről szóló fejezeteket. 

„Siralmas Krónika"' ennek a könyvnek jókora része, mert 
attólfogva, hogy János Zsigmond erdélyi fejedelem 1557-ben meg-
szűntette a váradi püspökséget, a magyar királyok apostoli jo-
gánál fogva kinevezett püspökök 1692-ig nem székelhettek többé 
A áradon, mert ott se székesegyházuk, se papságuk, se hívük nem 
volt már. „In partibus infidelium" püspökök voltak mindany-
nyian, Benkovics Ágostonig, akit 1688-ban helyezett vissza a ki-
rály, a Várad és környékének kivételével akkor már felszabadult 
Bihar-vármegye főispáni méltóságába. 

Majd 1692-ben vége szakadt a 52 évig tartott váradi török-
világnak is s ekkor kezdődött meg tulajdonképen az újraalapítás 
nehéz munkája, amelyet az ú j székesegyháznak 1780-ban történt 
felszentelése tetőzött be. 

Csakúgy mint az előbbi három, ez a negyedik kötet is túlnő 
az effajta munkák rendszerint szűk keretén; így hát nem csupán 
Várad és Biharmegye közönségét, hanem az egész országot is ér-
dekelteti. A váradi püspökség története egy darab magyar tör-
ténelem, ékesenszóló bizonysága a tiszántúli vidéken a török fog-
lalásig virágzott színmagyar kultúrának, amelynek létezését most 
olyan nagy buzgósággal igyekszik a külföld előtt hamis adatok-
kal cáfolgatni Várad ú j gazdája. 

Húsz püspök életrajzán és munkásságának méltatásán kívül, 
a váradi káptalan viszontagsággal teljes sorsát, a váradi jezsui-
ták és az ottani papnevelés történetét, valamint a váradi oláh 
püspökség keletkezését is megismerhetjük ebből a könyvből. De 
ezenkívül sok új adattal járul Biharmegye gazdaságtörténetéhez, 



továbbá a magyarság pusztulásának és fokozatos eloláhosodásá-
iiak történetéhez is. Megismertet a XVIII. századbeli váradi diák-
élettel, a jezsuiták ottani iskolájában előadott 36 színdarabbal, 
az egyházi építkezések történetével, stb. stb. Az Okmánytárban 
pedig 60, eddigelé kiadatlan oklevelet és történelmi értékű leve-
let találunk. 

De van ebben a kötetben hadtörténelmi rész is, hiszen éppen 
1557 és 1780 közé esik \ árad és Biharmegye történetének legziva-
tarosabb korszaka: A árad 1598-i ostroma, az 1604—1606-i ostrom-
zár, az 1639-i török-tatár pusztítás s egy évvel későbben Váradnak 
törökkézre jutása. Továbbá az 1664-i balsikerű, felmentő kísérlet, 
majd Biharmegye felszabadulása, amelynek zárójelenete Várad 
1692-i visszavívása volt. II. Rákóczi Ferenc felkelése újabb há-
borús veszedelmet zúdított \ áradra és Biharmegyére. 

És itt, hadtörténelmi szempontból, kénytelenek vagyunk a 
tudós szerző néhány tévedését helyreigazítani. Nem gáncsosko-
dásból tesszük; nem akarunk a kákán is mindenáron csomót ke-
resni. de a történelmi igazság érdekében azt óhajtanok, hogy a 
kitűnő munka mielőbbi újabb kiadásából ezek a szépséghibák is 
eltűnjenek. Ne érezze tehát magát találva az ittkövetkező meg-
jegyzésekkel, a könyv nagyérdemű kiadója és kiegészítője se. 

Helyre kell legelőször is igazítanunk a szerzőnek azt az ál-
lítását, hogy Váradot 60.000 török ostromolta 1598-ban (75. 1.). Al-
kalmasint itt is közelebb járunk a valószínűséghez, ha ezt a szer-
telen számot egyharmadára csökkentjük. 

Nem felel meg a valóságnak, hogy a Váradról 1604 október 
21-én kivonult Belgiojoso, a várban hagyta Petz János ezredest 
(76. 1.), mert ez — mint minden kétséget kizárólag megállapít-
ható — már az október 15-én vívott álmosdi (helyesebben: dió-
szegi) ütközetben foglyulesett s még 1605 januáriusában is Zsáka 
várában raboskodott. 

Túlságosan szigorúan bánik el Bunyitay a Váradot ábrázoló, 
német vagy olasz kézből származó régi képekkel is (115. 1.). Pedig 
(hacsak nem valami papironmaradt tervet tárnak elénk) több-
nyire helyesek, de csakis keletkezésük idejére vonatkoztatva. 
A bökkenő az, hogy ezeket a képeket évtizedek múlva is másol-
ják s vagy elhagyták róluk ,az eredeti évszámot, vagy ú j évszá-
mot tettek reájuk. így például éppen V áradnak egyik, legkésőbb 
1598-ban készült képét, 1660 és 1692 között lemásolta és rézbe 
metszette a nálunk jólismert Bouttats Gáspár. Váradon sohase 
járt. de hallotta, hogy ott a török az úr. Ennélfogva Szent László 
akkor már régen elpusztult székesegyházának tornyaira hold-
sarlót illesztett, az előtérbe pedig török lovast és tevét vezető két 
gyalogost rajzolt. 

Meg kell említenünk, hogy az egykori székesegyház keresztjei 
1660-ban nem a bástyákon (125. 1.), hanem a belső várkastély tor-
nyain állottak. 

Az az 5 öl (9-5 méter) átmérőjű hengeres torony, amelyet I. 
Rákóczy György építtetett, nem „a kapu bástyái között" (126. 1.), 
hanem az akkor még egyetlen nyugati kapu tőszomszédságában 
emelkedett. Látható Kaiserfeld képén, de még jobban Báró Borgs-
<lorff Ernő császári hadmérnöknek, közvetlenül az 1692-i visz-



sza vívás után készült, valamennyinél pontosabb és jóval nagyobb-
méretíi tervrajzán.1 

A vár visszavételére 1664-ben megkísérelt rajtaütés se egé-
szen úgy folyt le, ahogyan azt Bunyitay leírja (151. 1.). Az ér-
telmi szerző Rákóczy László volt ugyan, de magát a támadást 
Gersei Gróf Pethő Zsigmond, felsőmagyarországi vicegenerális 
vezette. A kudarcot, több más körülményen kívül, az okozta, 
hogy a rakoncátlan és fegyelmezetlen támadócsapat — úgy lát-
szik, éppen a döntő pillanatban — felmondotta az engedelmes-
séget. Ezért írta Pethő, három nappal az eset után, Herceg Lobko-
witz Wencel tábornagynak, az Ldvari Haditanács akkori elnö-
kének, hogy: „Sufficit, si ordinantiam per me extradatam non-
nulli prout ceteri observassent, confidissem, ampliorem adhuc 
isthac nos reportare potuisse victoriam . .. "2 Várad ez alkalom-
mal nagy kárt vallott: ..Olaszi mind megégett, Péntekhelyen 
mondják, hogy maradoztak házak meg" írja Boldvai Márton szé-
kelyhídi kapitány, a támadás utáni napon.3 

A 156. oldalon látható térkép, az ostromnál foglalatoskodott 
egyik császári hadmérnöknek 1691 őszén készült s azután német, 
olasz és spanyol felírással és magyarázó szöveggel is számos pél-
dányban kiadott műve. Az akkor már visszavívott két városrész-
nek — Péntekhelynek és Olaszinak — ú j felmérés alapján szer-
kesztett térképe teljesen megbízható. Ellenben a még török ké-
zen volt, tehát fel nem mérhető, vár ábrázolása se az alaprajzon, 
se a harántmetszeten, nem felel meg az 1691-i helyzetnek. Minda-
kettő az 1606 előtti állapotot tünteti fel; az 1660 után épült mi-
naretet már csak utólag, még pedig nagyon aránytalanul, rajzol-
ták a harántmetszetbe. Helyes alakját Kaiserfeld rajza mutatja. 

A vár belső udvarában látható s az alaprajzon 66. számmal 
jelölt, a magyarázatban pedig a pasa lakásának mondott épiilet, 
kétségkívül a székesegyházat ábrázolta az itt felhasznált 1606 
előtti eredeti térképen. Ámde ennek a hatalmas épületnek utolsó 
maradványa is megsemmisült, legkésőbb 1618-ban. Az a fejedelmi 
palota pedig, amelyet Bethlen Gábor a lerombolt székesegyház 
helyére tervezett, sohase jutott tovább az alapgödrök ásásánál. 
A Váradot töviről-hegyire ismerő Szalárdi is csak rajzára hivat-
kozik.4 A pasa háza se épült oda soha, mert ott 1692-ben csak egy 
bekerített kis tömlöc állott. Négyzetes alaprajzú volt. mindössze 
5 öl (5-7 méter) oldalhosszúsággal. 

A székesegyház köré épült (a keleti oldalon kettős) közép-
kori tornyos védővonalat 1618 és 1648 között bontották le. Helyét 
a némileg módosítva most is fennálló, saroktoronyszerű kiszöge-
lésekből oldalozható ötszögű nagy kastély — ma már csak ka-
szárnya — foglalta el. 

Kár volt tehát ezt, a várra vonatkoztatva hamis, térképet 
közölni, mert könnyen megtéveszti az olvasót, mint ahogy egy 
,.1692." évszámmal jelzett másolata, ezelőtt 25 évvel engemet is 

1 Bécsi Eadilevéltár: Feldacten 1692. IX. 1. 
2 Tört. Tár: 1900. évf. 573. 1. 
3 Török-magyarkori államokmánytár: IV. 116. 1. 
4 Siralmas Krónika: 35. 1. 



megtévesztett. A bécsi Hadilevéltárban van ennek a térképnek 
olyan példánya is, amelyen a vár belseje már az 1692-i állapot-
nak megfelelően szerepel. Ennek közlése lett volna tehát aján-
latos. 

Itt lehet még szó arról is, hogy Olaszit csak 1668 óta övezte 
rendszeresen épült palánk. Addig csak árok és földhányás vette 
köriil. A palánk azonban nem ért az Országút (később: Sztaro-
veczky-utca) és a Kálvária-utca metszőpontjáig, majd további 
folytatásában a Párizs-patakig, ahogyan azt Bunyitay nem csak 
ebben a művében, hanem egyebütt is állítja, mert a védővonal 
északi homlokzata körülbelül felezte a Sebes-Körözs és a Párizs-
patak közötti távolságot. 

Nem a hadtörténelem körébe vág ugyan, de mégis megemlít-
jük. hogy a 220. oldalon olvasható állítás, mely szerint Gróf 
Csáky Imre püspök szálkapusztai palotájának méretei ismeret-
lenek, nem felel meg teljesen a valóságnak, mert tudjuk, hogy 
teljesen kiépült középső homlokzata 40 öl, vagyis 76 méter hosszú 
volt. 

Mindez, amit itt most helyreigazítottunk, semmivel se csök-
kenti a könyv kiváló tudományos értékét. A legnagyobb elis-
merés illeti Lindenberger János apostoli kormányzót és Málnási 
Ödönt, hogy a váradi püspökség történetének ezt a valóban hé-
zagpótló részét átadták a nyilvánosságnak. Kétszeresen érdekes 
és elevenbevágó ez most, amikor meg kellett érnünk, hogy Szent 
László örökéitűnek hitt nagy alkotása másodszor is megszűnjék, 
a közeli feltámadás minden reménye nélkül, 

Gyalókay Jenő. 

Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Magyarország törléneie 
1918—1920. 8° 354 lap. Magyar Szemle Társaság kiadása. Buda-
pest, 1935. 

A szerző ebben a művében az ezeréves magyar sors legszo-
morúbb fejezeteihez sorolható két forradalmi év eseményeit fog-
lalta össze. A történetírás egyik legértékesebb — ha nem is leg-
hálásabb — feladata, valamely nemzet életére tartósabban kiható, 
tragikus idők megörökítése. A benne szereplő vezető egyéniség ek 
jó és rossz tulajdonságaival egyetemben, a politikai hibák, bűnök 
és múlasztások kendőzetlen feltárása. Ezt a célt tűzhette maga 
elé a könyv szerzője akkor, amikor legújabb tanulmánya tár-
gyául a XX. század elejének magyar forradalmát választotta. 
Feladatát lelkiismeretesen oldotta meg. Az egyes kiemelkedőbb 
részek fölött nem halad sietve tova, hanem ellenkezőleg: azokat 
ízekre, darabokra szaggatja s tárgyilagos ítélet kíséretében köz-
vetlen közelünkbe hozza. Az események színesek, fordulatokban 
gazdagok s a közvetlenség erejével hatnak, mert akik irányítják 
vagy közöttük sodródnak, valóságos, élő emberek. A leírás ele-
vensége mindenekelőtt a finomvonalú és helyenkint meglepően 
találó jellemrajzoknak köszönhető. 

A mű első lapjain az októberi forradalom eseményeivel ta-
lálkozunk. A mozgalmat irányító Nemzeti Tanács működésével, 
azaz Károlyi Mihály hatalomrajutásának előzményeivel. 1918 no-



vember 16-án kiáltják ki a magyar népköztársaságot. Az ország 
feldarabolására kerül a sor. E sorsdöntő események tárgyalásának 
központjában a hadsereg szétzüllesztéscnek ténye áll. A szerző 
józan kritikával állapít ja meg, hogy a hadsereg együtttartásával 
s a fegyelem megóvásával az ország megcsonkítását nem akadá-
lyozhattuk volna meg. De Magyarország ú j határaira vonatkozó 
részletes megállapítások akkor még nem voltak. Egyes területek 
faji hovatartozása vitás volt; ezeknek sorsát bizonyos mértékig le-
hetett volna erélyes ellenállással befolyásolni. A külföldi példák 
azt mutatták, hogy a katonai ellenállás helyenkint értékes részleges 
eredményekkel járt. Ilyen volt például a karintiai németek maga-
tartása, akik katonai erővel akadályozták meg a karintiai szlovén 
nemzeti tanácsot, hogy a klágenfurti medencét Jugoszlávia ré-
szére elfoglalja. A katonai akció figyelmessé tette az antantot; 
népszavazást rendelt el, melynek eredménye ennek a területrész-
nek Ausztria kebelében való megmaradása volt. Sopron későbbi 
sorsa is azt igazolja, hogy erélyes ellenállással igenis lehetett volna 
helyi eredményeket elérni. Csakis a nyugatmagyarországi fel-
kelésnek, a fegvveres ellenállásnak köszönhető, hogy a vitás terü-
let egy része Sopron városával együtt Magyarországé maradt. 
De a Károlyi-kormány nem ezt az útat követte. Többet remélt 
attól, ha Magyarország megtagadja a világháborúban tanúsított 
méltóságteljes magatartását és feiesküszik a pacifista eszmékre. 
„Hogy a pacifizmus olyan eszme — mondja a szerző — melyet 
nem lehet egyoldalúan képviselni, arra nem gondolt." 

Károlyi következetesen haladt tovább azon az úton, mely a 
katasztrófák sorát hozta. Nem elégedett meg az 1918 november 
3-án kötött paduai fegyverszünettel — amelyik tudvalevőleg nem 
érintette Magyarország területét — hanem pár nap múlva a bal-
káni haderők parancsnokával. Franchet d'Esperay tábornokkal 
ú j fegyverszüneti tárgyalásokba bocsátkozott. Ennek eredménye 
lett a november 13-án Belgrádban létrejött második fegyver-
szüneti egyezmény, mely már Magyarország egyes részeinek ka-
tonai megszállását mondta ki. A helyzet tehát az volt, hogy a 
hazánkra nézve kedvezőtlen belgrádi fegyverszünet nem az an-
tant, hanem a magyar kormány kezdésére jött létre. Lehetséges, 
sőt valószínű — hangsúlyozza a szerző. — hogy Károlyiék bel-
grádi kirándulása nélkül is sor került volna a paduai fegyver-
szünetnek Magyarország hátrányára való módosítására, de ebben 
az esetben ez diktátum lett volna, amellyel az antant maga szegte 
volna meg a paduai fegyverszünetet. Ha az erre való hivatkozás 
gyakorlati értékű nem is lett volna, erkölcsi jelentőségét nem sza-
bad tagadni. 

November közepe táján minden oldalról ellenséges erők vo-
nultak Magyarországba. A Károlyi-kormány kitartott pacifista 
elve mellett. A még harcra vállalkozó határmenti fegyveres ala-
kulatok ellenállását maga sietett leszerelni. Ugyanekkor az ország 
belsejében teljes zűrzavar s fejetlenség lett úrrá. A forradalom 
szekere minden fék nélkül rohant a mélységek felé. Nem volt há-
talom, amelyik útjába álljon. A felszabadult romboló erők első-
sorban a hadsereg roncsaira vetették magukat. Linder után a 
hadügy élére Barta, Festetics, majd Böhm kerültek. Maga ez a 



körülmény is lehetetlenné tette a hadsereg nyugodt életét s a fe-
gyelem megszilárdulását. Pogány intrikája s a mindjobban érez-
hető bolsevista mozgalom aknamunkája ellen. Károlyi tehetetlen-
nek mutatkozott. De kedve sem volt szembeszállni a szélsőséges 
politikai áramlattal. Szinte ölhetett kézzel nézte az eseményeket, 
melyek az országot, a szomszédok területvágya által is támogatva, 
a bolsevizmus felé sodorták. 

A kormányzás 1919 március 21-én a kommunisták kezébe 
siklott át. A forradalom ezzel ú j fejezethez ért. A hatalmat a 
népbiztosok ragadták magukhoz. Hozzánemértő kezük alatt az 
ország a teljes gazdasági romlás örvényébe zuhant. Az elégedet-
lenség napról-napra nőtt. Fékentartására a proletárdiktatúra ve-
zetői a „terror'" alkalmazásához nyúltak. Túszok szedése és a ter-
rorkülönítmények vérengzései tartották rettegésben az ország la-
kosságát. Az ellenforradalom ennek ellenére tovább szervezke-
dett és június 24-én megmozdult. A Ludovika-Akadémia növen-
dékei elszántan viselkedtek, de a kísérlet nem volt kellőkép meg-
szervezve. Meghiúsulása után a vörösök még erősebb terrorral 
léptek fel. 

Időközben a szomszédhatalmak lépésről-lépésre történő előre-
nyomulása a diktatúra életét fenyegette. A tanácskormány az el-
lenállás eszközéhez folyamodott, s május 2-án a proletárság álta-
lános mozgósítását rendelte el. Csapatainak harcképessége érde-
kében minden lehetőt megtett. A bizalmi rendszert megszűntette, 
a parancsnokok fegyelmi fenyítő hatalmát visszaállította s a volt 
tényleges tiszteket kényszereszközök igénybevételével sorakoz-
tatta zászlaja alá. Az újjászervezett vörös hadsereg a régi veze-
tők alatt nagyszerű teljesítményeket mutatott fel. A csehek ellen 
május 20-án megindult támadás csakhamar sikerrel járt. Június 
"6-án Kassa, pár nap múlva pedig Eperjes is a vörös csapatok ke-
zei közé került. A vörös hadsereg június 22-ig a cseheket Bártfa, 
Igló és Besztercebánya vonaláig szorította vissza. További táma-
dását csak Clemenceau megtorlásokkal fenvegetődző jegyzékei 
szüntették meg. A tanácskormány június 22-én visszarendelte 
csapatait. 

Felsőmagyarország kiürítése után. a vörös hadsereg az oláhok 
ellen fordult. Július 20-án átkelt a 1 iszán és támadni kezdett. 
Ez alkalommal a szerencse elpártolt tőle. A Szolnoknál előnyo-
mult csapatokat Fegyverneknél a bekerítés veszélye fenyegette, 
mire vissza kellett vonulniok. magukkal rántván az északon elő-
nyomuló hadcsoportot is. Július 26-án a vörös hadsereg már tel-
jes rendetlenségben özönlött vissza Budapest felé. 29-én az oláhok 
átkeltek a Tiszán s a teljesen felbomlott vörös csapatokat üldözni 
kezdték. Közeledésükre a tanácskormány lemondott s a hatalmat 
a Peidl-kormánynak adta át. Történelmi szerepét ezzel befejezte. 

Hasznot a vörös háború nem hozott. Csak a megpróbáltatá-
sok idejét hosszabbította meg. Erkölcsi jelentőségét azonban nem 
lehet elvitatni. Tanulságai is értékesek, mert kézzelfogható bizo-
nyítékai annak, hogy szomszédaink hadseregeinek ebben az idő-
ben még kevés ellenálló képessége volt. és hogy a Károlyi-kor-
mány erélyes fellépéssel Magyarország területének egyrészét meg-
tarthatta volna. 



A vörös uralom bukása után az oláh megszállás súlyos napjai 
nehezedtek hazánkra. A november közepéig, vagyis a nemzeti 
hadsereg bevonulásáig terjedő átmeneti kort, a belpolitikai hely-
zet bizonytalansága, a központi hatalom tekintélyének leromlása 
és a kommunizmus bukása után lábrakapott ellenforradalmi han-
gulat elhatalmasodása jellemzik. „Egyetlen hely volt Magyar-
országon — mondja a szerző — amely felé mindenki bizalommal 
tekintett és ahol mindenki a helyzet magaslatán állt és ez a 
Horthy Miklós által vezetett nemzeti hadsereg volt. Ez volt az 
egyetlen szilárd pont abban az általános zűrzavarban, amely ak-
kor a magyar politikai életet jellemezte. A politikusok tehetetlen-
ségben vergődtek, de a hadseregben komoly, fegyelmezett, erős 
munka folyt." 

A társadalmi és gazdasági rend egyensúlya s az alkotmányos 
élet csak az oláhok kivonulása után állt fokozatosan helyre. Az 
állami élet megszilárdulásának első feltétele az államfő meg-
választása volt. Az ország közvéleménye egyhangúan Horthy 
Miklós, a magyar hadsereg megteremtője mellé állt, akit a nem-
zetgyűlés 1920 március elsején Magyarország kormányzójává vá-
lasztott. 

Rédvay István dr. 

Arthur Hausner: Die Polenpolitik der Mittelmächte und die ös-
terreichisch-ungarische Militärverwaltung in Polen, während des 
Weltkrieges. 5 képpel és 1 térképpel. Bécs, 1935. 

A szerző a lengyelországi katonai kormányzóságnak hosszabb 
ideig maga is vezérkari főnöke volt. így tehát a viszonyoknak hí-
vatott ismerője. Terjedelmes művében a katonai eseményeket 
érintve, beszámol a lengyelországi hadtápközigazgatásról (1914 
decembertől 1915 májusig) a piotrkowi és kielcei katonai kor-
mányzóság (1915 május—augusztus haváig) és a lengyelországi 
katonai főkormányzóság működéséről (1915 szeptembertől—1918 
őszéig). 

Alig a megszállt Szerbiát a magyar érdekközösségbe utalták, 
addig Lengyelországra Ausztria tette rá a kezét. Ennek megfele-
lően a kormányzóság egész tiszti, illetve tisztviselő kara osztrák 
állampolgárokból, főleg lengyelekből állt. 

A katonai főkormányzóság működésének megítélésénél nem 
szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak katonai, közigazgatási és gaz-
dasági tevékenységet kellett kifejtenie, hanem — tekintettel 
„Kongresspolen" kényes helyzetére — politikait is. 

A monarchia támogatta a lengyel légiók felállítását, hadsere-
gében alkalmazta is őket; annál nagyobb csalódást, sőt feltűnést 
keltett Oroszlengyelország lakosságának magatartása. A felszaba-
dulásnak éppenséggel nem örültek valami nagyon, mert hol az 
oroszok, hol a felszabadítók vették el a lakosság marháit, élelmét; 
sok lengyel család hajlékát felgyújtották, ezek hontalanul bo-
lyongtak, úgy, hogy sok közülük, főleg azok. akik az orosz állam-
tól fizetést, támogatást, stb. kaptak, az oroszokkal együtt vonul-
tak el és szították az elégedetlenséget. Feltűnő volt a lengvel ka-
tolikus papság orosz-barát magatartása, pl. a kielcei érseké (52. 



old.). Nemcsak a lakossággal szemben volt az osztrák-magyar ha-
tóságoknak nehéz a helyzete, melyet sok közeg még jobban elmér-
gesített, mert akaratlanul is megsértették rideg, bürokratikus mo-
dorukkal a lengyelek érzékenységét. Őket ugyanis ép úgy kell ke-
zelni, mint bennünket, vagyis szép szóval. Igen nagy nehézségek 
merültek fel nemsokára a német hatóságokkal is. 

A neves szerző állításait okmányokkal, eredeti akták, szerző-
dések. megállapodások stb. másolataival támogatja. A csatolt név 
jegyzék mindazon katonai és polgári személyek neveit közli, kik 
a kormányzóságban valaminő fontosabb szerepet játszottak. 

Ez a könyv nemcsak politikai, történelmi és katonai vonat-
kozásban igen érdekes ós tanulságos, hanem mint háborús köz-
gazdasági forrásműnek is elsőrangú értéke van. 

Suhay Imre. 

Weyer: Taschenbuch der Kriegsflotten. 30. Jahrgang 1956. Mit 
Benützung amtlicher Quellen herausgegeben von Leutnant zur See 
a. D. Alexander Bredt. Mit 815 Schiffsbildern, Skizzen und l 
litelbild und vier farbigen Flaggentafeln. Lwd. Mk. 10. Ausland-
spreis Mk. 7.50. 

Nemrég jelent meg a kitűnő Almanach 50-ik kiadása. A köz-
ismerten kiváló, jelentékenyen kibővült mű I. része a flotta-lis-
tákat, az összes hadihajók névjegyzékét mutatja be, beszámolva 
minden hajó nagyságáról, fegyverzetéről és páncélzatáról, továbbá 
gépeinek erejéről óránkinti gyorsaságáról, merüléséről és Legény-
ségének számáról. Minden nevezetesebb hajót, vagy typust képen 
és keresztmetszetben is bemutat a szerző. 

A II. fejezet a haditengerészet repülőiről számol be, nemes; ik 
az úgynevezett anyahajókat említi fel, de megtaláljuk azt is, 
hogy minden egyes ilyen hajó milyen számú repülőrajoknak, gé-
peknek alkotja úszó-bázisát. 

A 111. fejezetből az egyes államok tengeri haderejének felosz-
tását vehetjük ki. Feltűnő, hogy Anglia még a keletafrikai vizek-
ről is a Földközi-tengerre rendelte cirkálóinak zömét. Singapore- 
ban alig maradt számottevő angol hadihajó. 

A I\ . fejezet tüzérségi kérdésekkel foglalkozik. Nagyon ér-
dekes az V. fejezet a „Marinepolitik''. Itt különösen figyelemre-
méltó a geniálisan elgondolt német-angol tengerészeti egyezmény. 

A A 1. rész a kereskedelmi hajózással s a ha jóépítéssel fog-
lalkozik, míg a VII. részben a hadi- és kereskedelmi lobogókat 
ismerteti a szerző, s a különféle tengerészetek rangjelzéseit. Ugyan-
itt különféle távolsági- és átszámítótáblázatok állanak a szak-
ember rendelkezésére. 

Az 1935-i év a kereskedelmi tengerészeinek általábanvéve 
kedvezett volt. Már a Kelet-Afrikába irányult olasz szállítások is 
kedvező kon junktnrát nyújtottak. A világ legnagyobb hajója ma 
a francia „Normandie" a maga 79.280 tonnájával, követi az angol 
„Majestic" és „Rerengaría", ezek azonban régibb hajók, melyeket 
1919-ben a németektől vettek el. (Bismark és Imperátor volt a 
nevük.). Negyedik helyen áll az 1929-ben épült 51.656 tonnás né-
met „Bremen". 



Jelenleg a világon legtöbb kereskedelmi hajó — 6998 — an-
gol lobogó alatt jár. Ausztrália, New-Zealand, Kanada és a Do-
nuniumok hajói azonban nincsenek ebbe beleszámítva. Számban 
követik az angolokat az U. S. A. hajói (2553). aztán Japán (2146). 
Németország pedig már részben kiheverte a versaillesi béke áldá-
sait, mert horogkeresztes lobogója ismét 2070 hajóját díszíti. A 
francia kereskedelmi hajók száma csak H82. 

Olasz lobogó alatt 1041 hajó járt. Igaz. hogy az 1955. év fo-
lyamán az olaszok a háború miatt 500,000 tonna űrtartalmú járó-
művet vettek hozzájuk. 

1954-ben az angolok 189 ú j hajót építettek. Japán 155-öt, 
Németország 57-et, Hollandia 51-et, U. S. A. 21-et, Franciaország 
10-et, Olaszország pedig 6-ot. 

A mű kiváló segédkönyv tengerészeti kérdésekben. A raj-
zok, ábrák magas technikai színvonala a kiadó Lehmann cég ál-
dozatkészségét és kiválóságát dicséri. 

Suhaij Imre. 

Eduard Fischer: Krieg ohne Heer. Meine Verteidigung der Buko-
wina gegen die Russen. 1 térképvázlattal, 2. szövegvázlattal és 
15 melléklettel. Josef Lenobel kiadása, Bécs, I. Seilerstätte 22. 

Fischer tábornoknak, Bukovina hírneves védelmezőjének, 
nemrég megjelent műve, nemcsak mint emlékirat, de mint a kis-
háború modern tankönyve is igen figyelemreméltó. A szerző tár-
gyilagosan írta le, hogy miképen szervezte meg, úgyszólván sem-
miből, Ausztria legkisebb tartományának védelmét. Az ő tevé-
kenységéről jegyezte meg boldogult öreg királyunk is, hogy 
nálánál senkisem méltóbb arra, hogy a Mária Terézia-rendet 
megkapja. Meg is kapta, de már jóval királyunk halála után, 
15 évvel később. 

Fischer tábornok 1906-tól vezette a hírszerző szolgálatot Bu-
kovinában. Könyvében elmondja, hogy milyen nehézségekkel 
kellett megküzdenie, milyen nevetségesen kis összeggel (havi 100 
k.) kellett dolgoznia, egész Európának legjobban és leggazda-
gabban megszervezett kémrendszere, az orosz ellen. 

Már 1915 októberében egy Oroszországból visszatért bizalmi 
embere, egy kereskedő, jelenti neki, hogy 5 szibériai hadtestet 
a nvugati (európai) határra tolnak, téli hadgvakorlatok örve 
alatt. 

Egy másik kiváló bizalmi embere — a rossz bánásmód 
miatt az oroszoktól átszökött német származású altiszt — a nél-
kül, hogy egy fillér jutalmat kért, vagy elfogadott volna, 1914-
ben, a háború kitörésekor, Kamienec-Podolskiban régi ismerősét 
fedezte fel a hadseregparancsnokság egyik távirászában. A felü-
letes orosz altiszt eltávozott, fiatal felesége meglátogatására s 
kérte, helyettesítse őt a telefonnál. A bizalmi ember megtudta, 
hogy Iwanow tábornok a Russky- és Brussilow-féle hadsereggel, 
24 gyalogosztállyal. Kelet-Galicia felé fog támadni s nem észak-
ról, mint ezt vezérkarunk várta. 

Fischer ezeket a fontos jelentéseket továbbította, de XI. had-
testünk vezérkari főnöke rémlátásnak minősítette és főhadiszállá-



sunkon sem hitték el. Mindössze egy repülőgépet küldtek fel-
derítésére s mivel ez nem látott semmit, mert az orosz tömegeket 
éjjel mozgatták, az oroszok Brudermann hadseregét tönkre tették. 
Ezt követte Lemberg és Galícia megszállása. Ha Fischer jelen-
tését legalább megvizsgálták volna, valószínűleg máskép dőlt 
volna el a háború bevezető része. 

Sajnos, nem hitték el egy másik fontos jelentését sem, mely-
ben arról számol be, hogy a szibériai hadtestek már szeptember 
9-én meg fogják támadni hadseregeinket. 

Bukovina védelmét ez az erősakaratú kemény katona szer-
vezte meg, lelkesedéssel, gondossággal. 

Csak így volt lehetséges, hogy Fischer őrnagy néhány száz 
csendőrével, 78 pénzügyőrével, öreg népfelkelőivel és hucul pa-
rasztjaival, össze-vissza alig 9000 emberrel, kiknek még jórészt 
régi Werndl-puskájuk volt, 100 km-nél szélesebb fronton 80.000 
oroszt tudott 5 hónapon át feltartóztatni. Ezzel nemcsak Buko-
vinát mentette meg a Monarchia számára, de igen nagy érdemei 
vannak Magyarország megóvásában is, mert ha ő nem küzd halál-
megvetően maroknyi csapatával, az út hazánkba, a Mesti Ca-
nesti-hágón, és Kimpolungon át, a Felső-Tisza völgyébe nyitva 
állt volna. Főseregünknek jobb szárnyát fedezte Fischer. Nem-
csak katonailag, de külpolitikailag is rendkívül fontos volt sze-
replése. 

Hogy mennyire szerették volna az oroszok Fischer kezéből 
Bukovina védelmét kivenni, arra jellemző, hogv falragaszokon 
100.000 rubelt (kb. 250.000 koronát) és jó állami állást ígértek 
annak, aki Fischer őrnagyot valamelyik orosz parancsnokságnak 
élve kiszolgáltatja. 

A mű egyes vakmerőbbnél-vakmerőbb vállalatoknak egész 
sorozatát sorolja fel. melveket a derék csendőrök a népfelkelők-
kel együtt az ellenség oldalába és hátába intéztek. Meg kell még 
jegyezni, hogy a lakosság mindenütt segítette őket. 

1915 január elejéig vezette derék csoportját Fischer (akkor 
már ezredes), de súlyosan megbetegedvén, Bécsbe szállították. 
Helyette Papp őrnagy vette át a parancsnokságot. Bár súlyos 
beteg volt, már 6 hét múlva haza ment, hogy átvegye ismét a 
csendőrparancsnoki teendőket, melyeket most már a világháború 
befejeztéig meg is tartott. 

Ezt a művet mindenkinek el kell olvasnia, aki egyes múlasz-
tásokból tanulni akar, de megtanulhatjuk belőle azt is, hogy 
miként lehet a kis-háború, guerrilla harcok, segítségével sikeresen 
védekezni többszörösen nagyobb erővel szemben is. 

Suhay Imre. 

Timon Béla: Az 1838139. évi regnicolaris deputatio katonai vonat-
kozású munkálatai. Nagy negyedrét, fűzve. 115 oldal. 2 táblázat-
tal. Budapest, Madách könyvkiadó. 1955. 

Timon őrnagy, a m. kir. Hadilevéltár tagja, a budapesti Páz-
mány Péter-Tudományegyetem bölcsészeti karának elvégzése 
után, doktori értekezése tárgyául választotta a volt császári-
királyi hadsereg elhelyezésének és ellátásának ismertetését 



Magyarországon. Tárgya voltaképen az e kérdések szabályozására 
1858,39-ben működött országos küldöttség — „regnicolaris depu-
tatio" — munkálatainak ismertetése, de ennek megértéséhez rövi-
den vázolja a Monachia haderejének fejlődését is. 

Könyvét hat fejezetre osztja. Az elsőben az önálló magyar 
hadsereg felállításáért folytatott küzdelmeket vázolja, az 1715. 
\ III. t.-c. alapján felállított hadsereg megjelenéséig és az 1751. évi 
elhelyezési szabályzat tartalmát, amely alapja volt minden ilyen-
tárgyú intézkedésnek s lényegében 1838-ig volt érvényes. A má-
sodik fejezet foglalkozik az 1838/39. országos küldöttség össze-
hívásának előzményeivel. Gróf Cziráky Antal országbíró nem 
vállalta a bizottság elnökségét, helyébe Mérey Sándor somogyi 
főispán került. Katonai részről viszont báró Lederer lovassági tá-
bornok, magyarországi főhadparancsnok támasztott bürokratikus 
nehézségeket. A harmadik fejezet az országos küldöttség tárgya-
lásain szóbakerülő kérdések részletes ismertetésével foglalkozik, 
a negyedik az albizottságok munkálataival, az országos küldött-
ség teljes ülésének eseményeivel s annak döntéseképen azt a vég-
leges jelentést ismerteti, melyet ebben az ügyben Szögyény László 
nádorispáni ítélőmester szerkesztett, az 1859-ben összehívandó 
országgyűlés számára. Az ötödik fejezet ennek előkészületeit, a 
jegyzőkönyv további sorsát az országgyűlésen, végül az 1840. évi 
III. t.-c.-et ismerteti, amely, újból csak úgy intézkedett, hogy a 
végleges döntést elhalasztotta és újabb országos küldöttség kiren-
delését határozta el. A könyv utolsó fejezetében Timon leszűri a 
tárgyalások eredménytelenségének okait. Ezek nem annyira a 
rendek ellenzékeskedésében, hanem a kormány bizalmatlanságá-
ban látja. Másrészt viszont az ország is belátta az állandó had-
sereg szükségét; de annak fenntartása viszont többe került mint 
amennyit a rendek megadni hajlandók voltak. Befejezésül a 
szerző röviden megvilágítja a közös hadiintézmény továbbfejlő-
dését, Magyarország küzdelmét önálló hadseregért s rámutat 
azokra a mozzanatokra, amelyek nem a nemzetet fosztották meg 
államiságának egyik legfontosabb tényezőjétől — az önálló had-
seregtől — hanem a rendek rövidlátó politikájának, örökös szét-
húzásának lehet köszönni azt, hogy a nemzet önmaga mondott 
le róla. 

A munkához a szerző két táblázatot csatol. Az egyikből 
megismerjük az országban 1752 és 1838 között állomásozott kato-
naság tagozódását, a másikból pedig állományát. A tanulmány-
nak hadtörténeti szempontból igen értékes részei azok, amelyek 
ezekkel a kérdésekkel részletesebben is foglalkoznak, mert a ké-
sőbbi hadtörténetírók itt összegyűjtve kapják a W ill, és XIX. 
század osztrák-magyar hadseregének állományára, elhelyezésére, 
ellátására, továbbá a hadiadókra, különféle szolgáltatásokra és 
terhekre vonatkozó adatokat. 

Timon őrnagy rendkívül széleskörű, lelkiismeretes adat-
gyűjtés segítségével írta meg kitűnő tanulmányát. Munkáját 
anyagának alapos ismerete jellemzi, összeállításához az egykorú 
irodalom ismert munkáin kívül, az Országos Levéltár és a bécsi 
Staatsarchiv anyagát, főképen pedig Hadilevéltárunk „General-



kommandó "-irattárának idevágó, igen bőséges iratanyagát hasz-
nálta fel. Magyarázatai, következtetései helyesek, könyve had-
történeti forrásaink értékes gyarapodását jelenti. 

Markó Árpád. 

Bollettino dell Istituto Storieo e di Cultura dell Arma del Genio. 
1955. évf. II. füzet. Nagy 8°, 112 lap, számos képpel. Roma, 1955. 

Ennek a mindig nagyon értékes folyóiratnak múlt évi II. 
füzete is érdekelheti a hadtörténelemnek s a hadiépítészet segéd-
tudományként belekapcsolódó történetének 'minden művelőjét. 
Tartalmából röviden bemutatjuk: 

Brunei ti Carlo Mario-nak ,.11 Castello di Lerína" című tanul-
mányát. Ez a régi várkastély a XII. és XIII. században szüntelen 
civakodásnak és háborúskodásnak volt a színhelye a már akkor 
hatalmas és észak felé terjeszkedni akaró Genova s az 1168-ban 
alapított és függetlenségét féltő Alessandria között. A harc a 
felső-monferratoi szorosért, s az erős várkastélyoknak Ovadátó! 
Gaviig terjedő övéért folyt, amelynek középpontjában Lerína ál-
lott. Az 1198 és 1272 között többször fellángolt küzdelem ered-
ményeként, Genova végiil is hatalmába kerítette Lermát. 

Ezeknek a viaskodásoknak volt szenvedő tárgya a várkastély 
magva, a most is fennálló vaskos öregtorony, amelyet már 1184-
ből említenek a források. Erre a korra útal kerek formája, a 
földszinti bejárat hiánya, a vízszintes lövőrések alakja s a tető 
alatt levő nagy ablakok sora is. Inkább vár. mintsem lakóhely 
volt. Három emeletre épült s hajdanában fogas párta koronázta, 
amely később — ráépítés következtében — eltűnt. Idők múltával 
rendeltetése is megváltozott. Előbb erősség volt, azután tömlöc, 
ma pedig fáskamara. .,Sic transit gloria mundi!" 

Ehhez az öregtoronyhoz 1499-ben kezdette építeni Spinola 
Luca az ú j várkastélyt. Ezt a két tagot színtelen, stílustalan köz-
benső építmény köti egymáshoz. Egyetlen közös építészeti elemük 
ÍI mindhárom részen körülfutó kettős kordonvonal, amely négy 
évszázad történetét látszik ilyenformán összefűzni. 

Az új várkastély — már inkább lakóház, mint erősség — 
szabálytalan sokszög alakú. Abban a korban épült, amikor a tűzi-
fegyverek elterjedése a védelem súlypontját a kastélyt övező 
gátra tette át. Az öregtorony is vesztett fontosságából. Végül, 
1538-ban, a helység főterére néző nagy terem hozzáépítésével bő-
vült a várkastély. 

Bruzzo Carlo: „Note sulla porta del Molo Vecchio" címen, 
Genovának azt a kapuját mutatja be, amely elkerülte azokat a 
viszontagságokat, amelyek a többinek lerombolását okozták. Ez 
az egy, bár elhanyagolt és elcsúfított állapotban, ma is áll. Erős-
ség jellege már régen megszűnt, de mert erősen boltozott helyi-
ségei vannak, raktárul és lakóhelyül szolgált. Felső síkját rá-
építések torzították el: oldalához barakkok épültek, külső hom-
lokzatára pedig különféle elektromos vezetékek támasztékait sze-
relték. Most azonban hozzáfognak a sokáig elhanyagolt érdekes 
műemlék teljes helyreállításához. 

Grillo Raffaele: „Castelli medioevali a Racalmuto" címen, 
ennek a siciliai városkának középkori várkastélyait írja le. 



Racalmuto a saracenek alapítása, egy elpusztult antik város 
romjain. Neve arabul lerombolt falut jelent. A normann királyok 
uralkodása alatt épült akkori gazdájának, a Malconvenant csa-
ládnak, elég szerény várkastélya, amely azután későbbi urának, 
Chiaramontenak nevét vette fel. Csekély magaslatra épült s 
1181-ben már állott. A XIV. század kezdetén II. Chiaramonte 
Federico megszépítette és kibővítette. Ezt a hajdan elszigetelten 
állott építményt manapság hozzátámasztott újabhkori házak csú-
fítják el. Szabálytalan ötszögű alapra, nagyon szilárdan épült. 
Keleti homlokzata két vaskos kerek toronyra támaszkodik. Ma 
már az egész várkastély siralmas állapotban van. 

Racalmuto másik, „Castelluceio" néven ismert, várkastélyát 
Barresi Abbo építette 1229-ben II. Frigyes német-római császár 
uralkodása alatt. Csupán erősség és börtön volt. Alapja az ele-
ven sziklába van vágva. Derékszögű-négyszögalapon álló nagyon 
szilárd építmény. Külső falait se az idő. se az emberek rombo-
lása nem tudta elpusztítani, de belseje teljesen összeomlott. A kas-
télyt az újabb időben lebontott, lövőrésekkel áttört fal övezte. 
A természettől kevésbbé védett északnyugati oldalon, egymástól 
1 5 méternyi távolságban, kettős fala van. Délnyugati oldalán 
nagy sziklatömegek vannak; itt nyílik a bejárat. Az udvarból 
csigalépcső visz a felső emeletre, ahol körfolyosót és vigyázó-
tornyot látunk. Most piszkos juhakol van a várkastély belsejében. 

Betteiii (juido. a Maltai-Lovagrend nagymesterének — Jean 
de A allettenek — 1558 július 50-án kelt levelét közli, amely Bar-
tolomeo Genga hírneves katonai építész halálát adja tudtul 
Guidobaldo hercegnek. Ez annyiban minket magyarokat is érde-
kelhet. amennyiben a Genga-család három tagja, a XVI. század-
ban Magyarországon dolgozott. 

A „Notiziario" rovatban a belgiumi Cimay tűzvész követ-
keztében elpusztult régi várkastélyáról s a viareggioi „Tőrre Ma-
tilde" maradványairól találunk adatokat. Az utóbbi alkalmasint 
alaptalanul viseli a XI. században élt híres grófnő nevét. Ugyanez 
a rovat a római Santa Balbina-torony s a nápolyi Porta Capuana 
most folyó helyreállításáról, továbbá a siciliai Ravanusa görög 
templomának s a régi városi keleti körfalának, a legutóbbi ásatások 
során napfényre került maradványairól számol be. 

Gyalókay Jenő. 

Wulff Olaf: Az osztrák-magyar dunai hajóhad a világháborúban. 
1914—1918. Madách könyvkiadó, Budapest, VII., Károly körút 19. 

Nagy folyami-hajóhadunk háborús tevékenységének első le-
írása „Ausztria-Magyarország dunai flottilája az 1914—17-i há-
borús években" című munka, a közös hadügyminisztérium tenge-
részeti osztályának befolyása alatt készült és a szerző naplószerű 
jegyzetein alapult. 

Wulff altengernagy művének új kiadása azonban már nem-
csak saját naplójának feldolgozása, hanem foglalkozik azonkívül 
ama nagyobb szárazföldi hadműveletekkel is, melyek a folyami 
harcok indító okai voltak. Az átdolgozásban legjobb munkatársa 



volt Sokol Hans Hugó sorhajóhadnagy, tengeri háborúnk kitűnő 
krónikása. 

A nagyrészt gazdasági háború történelmében a dunai keres-
kedelmi hajózásnak, a hadseregek utánpótlása és a szűkölködő 
„Hátország" szempontjából betöltött fontos szerepéről a könyv 
külön fejezetben emlékezik meg. Ennek megírására Döbrentei Gá-
bor ny. fregattkapitány, a központi szállításvezetőség hajózási 
csoportjának vezetője volt a leghivatottabb. 

A cs. és kir. dunai flottilának a háború előtt voltak barátai, 
de ellenségei is. A hadseregben tulajdonképen csak kísérleti esz-
köznek tekintették, a háborúban azonban bebizonyította létjogo-
sultságát. 

1914 július 29-én a mi monitoraink acéltorkai kezdték meg a 
háborút és 1918 komor októberében ők fedezték a visszavonulást, 
feláldozva végül a „Bodrog" monitort. Ahol derék vasszívű és 
acélidegzetű tengerészeinkkel megjelentek, ott az ellenség néma 
félelemmel, nehéz körülmények között küzdő gyalogságunk ellen-
ben hangos örömmel fogadta őket. 

Sabac, Progar, Klenak, Jarak, Belgrád, Turnu-Severin, Rja-
hovo-Flamonda, Dinu, Cinghinarele, Sistov stb. a tanúi flottilánk 
kiváló harci tevékenységének, mely mindenütt, minden ered-
ménynél, nehéz súllyal esett a latba. 

De a kis vasördögök nem elégedtek meg folyamvízi habá-
raikkal! Mint valami hős wiking szelte át Wulff Olaf korvettkapi-
tány néhány kis sekélyjáratú hajójával a viharos Fekete-tengert 
és nemsokára a Dnjeper és a Bug vizein, mélyen az orosz biroda-
lomban, tűntek fel fürge őrnaszádjaink. 

A „Temes", „Maros", „Kőrös", „Bodrog", „Szamos", „Álmos", 
„Barsch", „Viza" neveket — tulajdonképen mindnyájukat fel kel-
lene sorolni — Clio ércbetűkkel örökítette meg a történelemben. 

A kitűnő munka felsorolja dic-sőségteljes folyami hadiflotti-
lánk egész működését a világháborúban. Ezt a működést a leg-
jobban Gömbös Gyula miniszterelnök jellemzi, midőn elöljáróul 
ezzel ajánlja a könyvet: 

„A Dunavölgyét — ezt a mindenkori hadak útját — csak 
az tartja igazán kezében, aki fegyveres erejével fő közlekedési 
vonalán, a folyamon is úr. 

A dunai magyar és más nemzetiségű hajóhadak ezt a törté-
nelem folyamán számtalanszor beigazolták. Csak Salamon, Zsig-
mond, Hunyadi jános, Mátyás és a török idők „sajkás" hadaira 
mutatok rá. 

Hogy ez a tény a modern hadviselésben is százszázalékig fenn 
áll, annak bizonysága a volt cs. és kir. dunai hajóhad szerepe a 
világháborúban. 

Hősies működésének jelentőségét és nagy eredményeit itt nem 
.kell méltatnom. Ezekről ez a könyv beszél, mely a német kiadás 
után most magyar nyelven is megjelenik. 

Olvassa el minél több magyar, hogy példát merítsen a múlt-
ból és nyitott szemmel nézze a jövőt." 

Suhay Jmte. 
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Golowin: Die Weltmacht Grossbritannien. Wehrgeopolitische 
Betrachtungen zur Gegenwart. Übersetzt von R. Freiherrn v. Cam-
penhauisen. Mit 14 Kartenskizzen. In Leinen geb. RM. 6, — Vor-
wort von Generalleutnant v. Cochenhausen. Verlag Karl Sieg-
mund Berlin, SW. 11. 1936. 

A szerző, Golowin orosz tábornok, a világháború előtt a 
szentpétervári hadiakadémián a stratégiát tanította; nagy törté-
nelmi tudással és politikai ismeretekkel rendelkező tudós katona, 
aki a világháborúban mint vezérkari főnök is megállta a helyét. 

Nemrég megjelent fenntebbi műve, a mai Anglia szerepét 
tárgyalja, rámutatva, mint találta meg Britannia az 1920-as évek 
utáni nehéz helyzetéből a kivezető útat, hatalmi tényezőinek, első-
sorban hadseregének fejlesztése által. A világbirodalom katonai 
biztonságának fejlesztése adja a könyv tenorját. 

Alig írták alá a versaillesi, trianoni, sevresi stb. diplomatiai 
remekműveket, már össze kellett hívni a nagyhatalmakat, hogy 
hajóhaduk kiépítésén össze ne marakodjanak. Létre jött nagy-
nehezen a washingtoni tengeri egyezmény, melyet azonban most 
már felrúgtak. Japán kilépett. A békekötés utáni években Anglia 
is igen nehéz helyzetbe került, melyből csak katonai (légi és ten-
geri) erőinek alapos kiépítésével tudta magát kihúzni, illetve ké-
pes volt magát annyira felvértezni, hogy most, midőn mindig 
kritikusabb idők elé megy John Bull birodalma, a mind fenye-
getőbbé váló helyzetnek szemébe tud nézni. 

Ezt a fegyverkezést, felkészülést tárgyalja a neves orosz ka-
tona-tudósnak, Golowinnak, nemrég megjelent műve. 

Az angol világbirodalom, az anyaországon kívül, a domini-
onokból, (Irland, Kanada, Austrália, Délafrika. New-Sealand, 
New Foundland) Indiából, a gyarmatokból, protektorátusokból 
(Uganda, Malaia, Nyassa) és az úgynevezett mandátum-részekből 
(Palestina. Transjordania, Tanganyika) áll. Kiterjedése 38,000,000 
négyzetkilométer, 450 millió lakossal. Ebből azonban az anya-
országra csak 45 millió lakos esik 245.000 négyzetkilométernyi 
területen! 

A birodalom politikai szerkezete igen bonyolult; az egyes ré-
szek alkotmányi, közigazgatási, sajátosságai között óriási különb-
ségek vannak. A dominionok pl. máris független államok, melye-
ket csak a király személye köt a birodalomhoz. 

Egészen különleges India helyzete. E név maga 700 kisebb-
nagyobb fejedelemséget, tartományt, országocskát, hűbéri uradal-
mat stb. foglal magában. 

A brit birodalom sok része látszólag csak igen lazán függ 
össze egymással, és mégis a világháború mutatta meg, mennyire 
erős az összetartozás érzése, mert a gyarmatok, India, a domin io-
nok katonai segítsége nélkül, Anglia hamarosan bele bukott volna 
a katonai erőlködésekbe. Ez a brit közigazgatás, gyarmatpolitika 
és emberi belátás, megértés, utolérhetetlen művészete. 

Golowin művének főcélja az, hogy reámutasson arra. minő 
katonai hatalmi eszközök állanak Anglia rendelkezésére, hogy a 
világ legnagyobb birodalma meg tudja őrizni helyzetét, illetve a 
békekötések után minő intézkedéseket tett erejének fejlesztésére. 



Első sorban áll a hajóhada. A régi mondás: „Britannia rules  
the wawes", a washingtoni konferenciával megdőlt, mert bizony 
Britannia nem uralkodik többé a tengereken. Az arány a nagy-
hatalmak között ez: 

Anglia; U. S. A.; Japán; Franciaország; Itália, mint 5 : 5.5: 
1.75: 1.75. 

A szerző igen szemléltetően számol be a hadiflotta stratégiai 
helyzetéről, feladatairól és bázisairól. 

Kereskedelmi hajókban ma még tagadhatatlanul Angliáé az 
elsőség, de a háború után feltűnő módon tört előre az U. S. A., 
melynek kereskedelmi hajóraja 1920-ig alig volt számottevőnek 
mondható. Harmadik helyen ma már ismét Németország áll. 
A dominionok erősen támogatják az anyaországot a hajóhad 
kiépítésében. A világ legerősebb hadihajója ma még angol, tonna-
tartalomra azonban a legnagyobb a Japán „Mutsu" csatahajó. 
Franciaország és U. S. A. sem maradnak el a hadihajók nagysá-
gát és fegyverzetét illetőleg. A hajóhad elosztásából azt lehet kö-
vetkeztetni, hogy Britannia a Csendes-óceánt angol beltengerré 
akarja tenni. 

Anglia szárazföldi hadserege ép oly komplikált, mint álla-
mainak gépezete. Tulajdonképen négy különféle hadserege van: 
a) az anyaország és Észak-Irland, b) India, c) a dominionok, és 
d) a gyarmatok hadserege. 

1 ényleg 210.000 katonája van jelenleg az anyaországban, 
165,000 Indiában, 20,000 a dominionokban és 55,000 a gyarma-
tokban. Ez összesen, beleszámítva a kisebb kontingenseket, kb. 
400.000 fő. melyhez még 200.000 tartalékos járul. Szükség esetén 
8—9 millió fegyverfogható férfi áll rendelkezésre. 

Az angol hadsereg haladt legtovább a motorizálás kérdésében. 
Szárazföldi hadseregénél is sokkal nagyobb gondot fordít 

Anglia légi haderejének kiépítésére. 
M íg 1920/23-ban csak 550 gépe és 1900 kiképzett pilótája 

volt. addig ez a szám 1950 ?2-ben 1200 gépre, 2900 pilótára szö-
kött fel. Azonban a legutóbbi évben a fentebb jelzett számok jó-
formán megkétszereződtek. A legutóbbi években különben kiépí-
tették a legnagyobb méretű légi közlekedési hálózatot az egész 
világbirodalomban. 

Az „Air Controll" (az ellenőrzés) pedig az imperialista poli-
tika ú j eszközeit képezi. Különös súlyt vet Anglia a suezi csator-
nának nemcsak vízi, de légi uralmára, az ázsiai naphta telepekre 
és az azokból a Perzsa-öbölbe és a Földközi-tengerhez vivő veze-
tékekre. 

Vezérfonalnak látszik, hogy Anglia meg akarja őrizni ismét 
teljes függetlenségét, az európai konstellációkkal egyáltalán nem 
számítva többé. Látszólag visszatér évszázados elvéhez a „Splen-
did Isolation"-hoz. 

Felemlítendő még, hogy a szerző, 1922-ben angol nyelven írt, 
New-^ orkban és Londonban megjelent „A Csendes Óceán problé-
mája a XX. században" című művében, 14 évvel ezelőtt, megjó-
solta mindazon nagy eseményeket, melyek azóta tényleg bekövet-
keztek. illetve jelenleg a szemünk láttára peregnek le, mint pl. 
a keletafrikai és földközi-tengeri bonyodalom. 



Mindenkinek, akit a világpolitika nagy problémái érdekel-
nek. fel kell figyelnie a kiváló munkára. 

Suhay Imre. 

A cs. és kir. 11. huszárezred emléklapja. 

Több mint 21 éve. hogy a vasi és zalai fiúkból alakult 11. 
huszárezred, a régi székelyhuszárok utóda, hadba indult. 

Többnyire az orosz hadszintéren küzdött a 6. lovas had-
osztály kötelékében, csak 1917. év március havában osztották be, 
tekintettel az ezred vitéz magatartására és eddigi veszteségeire, az 
egyes lovas századokat a gyaloghadosztályokhoz. 

A 11.-es huszárok 1920-ben megjelent háborús emlékkönyve 
szerint. 15 tisztjük és 556 altisztjük és huszárjuk halt hősi halált. 
Hány huszár tűnt el? Ezek tetemei ott porladoznak valahol Gali-
cia, Bukovina, Oroszország vagy Szibéria jeltelen sírjai alatt. Mi-
vel 1914-ben a tábori ezred létszáma kereken nem egészen 1000 lo-
vas volt, bizony a veszteségek súlyosaknak mondhatók, mert a de-
rék huszároknak több mint Y3 része nem tért haza. A tényleges 
veszteség persze lényegesen nagyobb volt. A forradalom okozta 
zűr-zavarban sok okmány, névsor eltűnt vagy megsemmisült, úgy 
hogy teljesen tiszta képet már sohasem fogunk kapni. 

A forradalom kitörése a fronton érte a századokat. A fel-
szólítás értelmében mindenki megindult hazafelé, ott hagyva min-
dent. Megmérhetetlen vagyon maradt el, került ellenséges kézre, 
vagy másként elveszett. Erről véleményt mondani most még lehe-
tetlen; a történelem lesz hívatva, hogy ez idők felett ítélkezzék. 
A 4 éven keresztül szívós kitartással védelmezett állások üresen 
várták az ellenséget. Sok derék harcos vére hiába folyt, rengeteg 
nemzeti vagyon veszett kárba. Az ország védtelenül várta, hogy 
az ellenség mit határoz róla. 

Hogy mégis hazakerült egy pár ló, egy pár fegyver, az tisz-
tán huszárjaink és vezetőik érdeme. így pl. a 6. század november 
18.-án déli 12 órakor. 19 napi menet után vonult be, 5 tiszttel. 50 
lovassal, 1 konyhával, 8 szekérrel és 85 lóval Szombathelyre. A 6. 
század volt az ezred egyetlen százada, amely híven kitartott s 
teljes felszerelésével, lóháton vonult be pótkeretéhez. Jutalmul 
minden huszár, ki a századdal Szombathelyre érkezett, egy-egy 
lovat kapott a katonai kincstártól. 

Amire azonban büszkék lehetnek a 11-es huszárok, az a ki-
tüntetettek nagy száma. Kb. 1800 legénységi és 102 tiszti kitünte-
tést kaptak. Az előbbiekből pl. 2 arany vitézségi érmet s a „nagy 
ezüstöt" 6-szor. Szívó Sándor ezredes, az egyedüli csapatvezér 
különben, aki nyílt ütközetben kerítette be az oláhokat és tétette 
le velük a fegyvert, a Vaskoronarend 2. osztályát kapta. A Vas-
korona-rend 5. osztályát 10 hős tisztnek adományozták. Köztük 
a balamutowkai hősnek, Báró Wimpffen Iván kapitánynak, ki 
súlyosan sebesülve fogságba esett; mire huszárjai ellentámadásba 
mentek át. az oroszok már Kiewbe szállították, ahol lábát ampu-
tálták s mint cserefogoly, műlábbal tért haza. 

„Csaknem 160 esztendős dicső mult után, megszűnt a 11. hu-
szárezred." Ezt a szomorú hírt hozta az Ür 1919. esztendeje. Szét-



széledtek az ezred tagjai a Monarchia minden részében, elváltak 
egymástól azok, kiket a háborús viszontagságok annyi büszke 
szomorúsága és baráti öröme kötött és köt mindig össze! 

160 éves fennállása után az ezred feloszlott; a 11-es huszár-
ezred — volt! De emléke tovább él azok szívében, akik a nagy 
világháborúban az ezred kötelékében vettek részt, az együtt átélt 
borzalmas véres napok, fáradság, nélkülözés, izgalom, a nyert csa-
ták és ütközetek diadalmámora, a pihenés órái, szóval a sok-sok 
csúnya ós szép emlék szorosan összefűzött minden 11-es huszárt. 

Ez az összetartozás megmarad mindaddig, míg az emberi agy 
az emlékeket megőrzi. Még unokáink is tudni fogják, hogy a 11-es 
huszárok a világháborúból — „megfogyva bár, de törve nem'" — 
dicsőségesen jöttek vissza. Ezt a kultuszt, ezt a régi szép magyar 
vitézi hagyományt ápolja az ezred még életben maradt tisztikara, 
minden hó 11.-én. Ezt a régi magyar hűséget bebizonyította azzal 
is, hogy díszes emlékszobrot emelt elesett huszárjainak. 1920.-ban 
elsőként adta ki Magyarországban a „Háborús emlékkönyv'"-et s 
mivel ez teljesen kifogyott, most az emléklapot, hogy az ifjú nem-
zedék tanuljon apái, az öreg huszárok példájából. 

Suhay Imre. 

Revue des Études Hongroises. Páris 1955, január—decemberi fü-
zet egy kötetben. 268 oldal, képekkel. 

Bár a Magyar iTudományos Akadémia támogatásával Moi-
nosy-Müller L. és Bárczy G. szerkesztésében Párisban megjelenő 
tudományos és irodalmi szemle, mint folyóirat, negyedévi füze-
tekben szokott megjelenni, tehát annak ismertetése lapszemle ro-
vatba való, mégis e helyen foglalkozunk annak, az 1955. évben 
összesítve, kötet alakban megjelent kiadásával, mert legnagyobb 
része II. Rákóczi Ferenc emlékével foglalkozik és méltó kiegé-
szítője a Rákóczi-év alkalmából Magyarországon megjelent ilyen 
tárgyú szakmunkáknak. 

A szerkesztőség hálás munkát végzett, kitűnő eredménnyel. 
Egyrészt közelebb hozta Rákóczi személyét, történeti jelentősé-
gét és helyzetét a francia olvasóközönséghez, másrészt pedig ed-
dig ismeretlen, vagy kevéssé méltatott külföldi Rákóczi-forrá-
sok feltárásával gyarapította ismereteinket, főleg a fejedelem 
franciaországi kapcsolatait és ottani tartózkodását illetően. 
A magyarországi Rákóczi-ünnepségekkel kapcsolatban, a magyar 
kormány Mányoki Ádám ismert Rákóczi-képéről művészi máso-
latot készíttetett és azt a francia kormánynak ajándékozta. A ké-
pet a versaillesi palota egyik termében adta át június 5-án dél-
után Magyarország párisi követe, Khuen-Héderváry gróf, előkelő 
meghívott közönség jelenlétében tartott díszes ünnepség kereté-
ben. A Revue címlapján ennek a képnek szép reprodukcióját 
látjuk. 

Első cikke Berzeviczij Albert emelkedetthangú bevezetése, 
Rákóczit ünneplő rövid méltatás. Pillias Emil francia történet-
kutató. aki már évek óta behatóan foglalkozik Rákóczi francia 
kapcsolatainak feltárásával és ismertetésével s akinek ezzel fog-



lalkozó munkássága már itthon is előnyösen ismert, értékes adat-
közlésekkel gyarapítja a Rákóczi-kor bibliográfiáját. Egyik köz-
leménye báró Besenwalnak, Franciaország danzigi követének, a 
párisi külügyminisztérium levéltárában talált levélgyüjteményé-
bői közli azokat a leveleket, amelyeket Rákóczi intézett hozza 
1712 november 10-től 1713 július 19-ig. 26 levelet ismerünk meg 
ŝ  belőlük Rákóczi kalandos tengeri útazását Lengyelországból 
I ranciaországba és ottani tartózkodásának első hónapjait. Tar-
talmi értékén kívül is érdekesek ezek a levelek, mert sok tekin-
tetben kiegészítik és megerősítik azt a képet, amit Rákóczi lelki-
alkatáról eddig magunknak alkothattunk. Nyelvészeti szempont-
ból pedig azért érdekesek, mert szemmelláthatóan meg lehet álla-
pítani a levelek mindig csiszoltabbá való írásmódján, Rákóczi 
különben is kitűnő francia nyelvtudásának haladását a francia 
környezetben. 

Pillias második közleménye azokat a titkos útasításokat is-
merteti — ugyancsak a párisi külügyminisztérium levéltárában 
talált okmányokból —• amelyeket Rákóczi 1717-től 1720-ig, tehát 
Párisból 1 örökországba való távozása után, Brenner apátnak, 
Párisban hagyott bizalmasának, küldött. Sok ú j adatot tudunk 
meg ennek a kétesjellemű embernek üzelmeiről, aki olyan nagy 
szerepet játszott Rákóczi Párisban hagyott vagyonának szeren-
csétlen kezelésében, és végül a Bastille tömlöcében magakezével 
vetett véget kalandos életének. Pillias 16 levelet közöl Rákóczi 
útasításaival. Ezeket a leveleket, illetve részben azok kivonatait 
(összesen 16 darabot) Brenner egy füzetbe gyűjtötte. Rákóczi le-
veleinek hangja mindvégig méltósággal teljes. Kitűnő kiegészítés 
azokhoz a magánlevelekhez és diplomáciai okmányokhoz, ame-
lyeket Rákóczi ezekben az években a francia udvarhoz és párisi 
befolyásos barátaihoz intézett. 

Ezen a két forrásközlésen kívül, Pillias Emil még egy külön, 
igen értékes tanulmányban foglalkozik a Rákóczi és XIV. Lajos 
közötti kapcsolat eredetének és részleteinek felderítésével. Mun-
kája tanúbizonyságot tesz nemcsak történetírói és kutatói alapos-
ságáról, hanem dologbeli készségéről is. Mint külföldi kutató, 
teljesen otthono-an mozog a Rákóczi-kor történetének talaján, 
nem egyoldalú: az eseményeket és a személyeket helyesen ítéli 
meg. Közleménye nagyon alkalmas arra. hogy a francia segítség-
ről itthon még gyakran hangoztatott, de teljesen téves nézeteket 
helyreigazítsa. 

Angyal Dávid mélyszántású cikkében Rákóczi emberi és fe-
jedelmi egyéniségére világít mély bölcseséggel és magasabb szem-
pontok szerint, minden lényegeset meglátó tekintettel. 

Lukinich Imre a kuruc felkelés utolsó hónapjainak történetét, 
a küzdelem befejezését és a szatmári békét ismerteti, minden 
részletre kiterjedő alapossággal rendkívül érdekesen. Ennek a 
cikknek azért is tulajdonítunk nagy jelentőséget, mert a francia 
olvasóközönség ebből ismerheti meg a felkelésnek mindazokat a 
végső tragikus fejleményeit, amelyeknek következménye volt 
Rákóczi bújdosása és Franciaországban való letelepedése. 

Moravcsik Gyula műtörténeti szempontból ismerteti a gre-
noblei városi könyvtár tulajdonában lévő fából faragott tripty-



chont. Ezzel a műemlékkel francia tudósok már behatóan foglal-
koztak. Moravcsik bebizonyítja, hogy ezt a X\ II—XA III. század-
ban készült műemléket, Gerasimos, heracleiai metropolita aján-
dékozta a Rodostóban lakó II. Rákóczi Ferencnek. A műemlék 
Rákóczi halála után — valószínűleg végrendeletében tett utasí-
tásai szerint — juthatott Rodostóból, könyveinek, kéziratainak 
egyrészével a grosboisi camalduli rendházba, Rákóczinak egykor 
kedvenc tartózkodási helyére s onnan a grenoblei könyvtár régi-
séggyii jteményébe, mint Rákóczi Ferencre emlékeztető nagy-
értékű műkincs. 

A könyv Rákóczival foglalkozó részét befejezi a Versailles- 
ban június 3-án tartott, már előbb említett Rákóczi-íinnepélv 
leírása. Khuen-Héderváry gróf ünnepi beszéde, Huismann György, 
a párisi szépművészeti múzeum főigazgatójának válasza, amely-
Ivei a képet a francia nemzet tulajdonába átvette és az ünnepé-
lven tartott hangverseny műsora, amelvnek számai II. Rákóczi 
Ferenc korából származó kuruc dalokból és egykorú francia zene-
művekből voltak ügyesen és művésziesen összeállítva. 

A kötetnek nem Rákóczival foglalkozó része is igen tartal-
mas. Ismerteti Komis Gyula méltatását Berzeviczy Albertről, a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöki székében betöltött 30 évi 
működésével kapcsolatban. Ugyancsak Berzeviczy Albertet mél-
tatja „Un grand Européen" címen Villái, L., toulousei egyetemi 
tanár. Sauvageot A. a párisi egyetemen a keleti nyelvek tanára, 
a magyar nyelvtudomány nem rég elhúnyt kiváló és úttörő mű-
velőjének, Gombocz Zoltán emlékének szentel meleghangú meg-
emlékezést. kellően hangsúlyozva, korán elhúnyt nagy tudósunk 
európai jelentőségét. 

Az értékes könyvet két irodalomtörténeti tanulmány fejezi 
be, Birkás Géza közleménye Mistral, híres francia költő magyar-
országi tartózkodásáról és magyar költőkkel, írókkal fűzött kap-
csolatairól, végül pedig Hankis János számol be az „Ember Tra-
gédiája'' főszereplőjének, Ádámnak jellemzésében található ma-
gyar vonásokról. 

Markó Árpád. 




