
nak azt a megállapítását, hogy erre a 
Szovjetuniót és Franciaországot „maga 
a történelem, a két ország természete 
és népeik akarata választotta ki". 
Egyebek között ezeken az elképzelése
ken alapult az a döntés is, hogy a 
Szovjetunióval való kölcsönös közele
désre, a szovjet—francia együttmű
ködés valamennyi területének fejlesz
tésére kell törekednie. 

Ennek az elgondolásnak a megvaló
sítása jegyében került sor de Gaulle 
1966. június—júliusi moszkvai látoga
tására is. Ezen a látogatáson és az 
ott folytatott tárgyalásokon — melyről 
a szerző részletesen beszámol — ala
pozták meg azt a tárgyalási sorozatot, 
melynek eredményeként tovább szé
lesedtek és mélyültek a két állam kö
zötti együttműködés határai. Ezek a 
megértés és együttműködés jegyében 
fogant megállapodások végeredmé
nyükben a nemzetközi stabilicáció és a 
béke támaszai lettek Európa és a vi
lág népei számára. 

De Gaulle belpolitikájáról szólva a 
szerző kimutatja, hogy erős személyi 
hatalmára támaszkodva nem csekély 
szolgálatot tett a francia nagytőkének. 
A termelés hatékonyságának a renta
bilitásnak és a versenyképességnek a 
jelszavaival folytatott gazdaságpoliti
ka — jegyzi meg a szerző — súlyosan 
érintette a munkások, az alkalmazot
tak és a kisiparosok helyzetét. Be 
Gaulle-nak ideig-óráig sikerült feltar
tani az ország dolgozóinak elégedetlen
ségét, akik szembeszálltak az állam
monopolista reakciós szociálpolitikával. 
Az 1968. májusi—júniusi viharos ese
mények során azonban feltárult az a 
mély szakadék, amely de Gaulle kül
politikai tevékenységének arányai és 
bátorsága, másrészt belpolitikájának, 
kiváltképpen szociálpolitikájának kor-

1949 áprilisában az amerikai munka
ügyi minisztérium auditóriumában 12 
nyugati ország külügyminisztere alá
írta az Északatlanti Szerződés alapok
mányát. Az ünnepélyes aktus után 
Truman, az USA akkQri elnöke, a kö-

látolt volta között tátongott. Mint Mol-
csanov írja, ezek az események jelen
tették de Gaulle politikai pályafutása 
hanyatlásának kezdetét. 

Befejezésül a szerző hangsúlyozza, 
hogy Charles de Gaulle egyénisége és 
politikája nem kis nyomot hagyott 
Franciaország történelmében. 1970. no
vember 9-én bekövetkezett halála — 
mint azt a Francia Kommunista Párt 
is hangsúlyozta — nem hagyott kö-
zönbösen egyetlen franciát sem. Nagy 
műveltségű, hallatlan munkabírású 
ember volt, akit tiszteltek és megbe
csültek az egész világon. 

„A világ szemében — írja Molcsa-
nov — életének több szakaszában ő 
személyesítette meg Franciaországot, 
mint a világ civilizációjának és béké
jének védelmezőjét. Elragadtatást vál
tott ki ennek a rendkívüli embernek a 
személyisége, jelleme, szeretete min
den érték iránt, hite önmagában és az 
ügyben, amelyért harcolt." 

Más oldalról viszont de Gaulle nem 
volt ideális alakja az „emberiség 
jótevőjének" és a haladó törekvések
nek. Nem ritkán éppen a konzervatív 
politikus arcát mutatta, aki gyakorla
tilag a kapitalizmus hanyatló világát 
szolgálta. Egy alkalommal maga a tá
bornok mondotta: „Engem olyannak 
kell elfogadni, amilyen vagyok, vagy 
egyáltalán nem kell elfogadni." A 
könyv írója, Molcsanov professzor is 
ilyennek láttatja de Gaulle-t. 

Minden, ami Charles de Gaulle éle
tével és munkásságával kapcsolatos, 
immár történelem. Számos kérdés, me
lyet megoldott, vagy megkezdett, ma 
sem vesztett időszerűségéből. Talán 
ebben foglalható össze Molcsanov mű
vének végső mondanivalója. 

Sztana Béla 

vetkező szavakkal fordult a vezető 
diplomatákhoz: „önök olyanok^ mint 
tizenkét háztulajdonos, akik közösen 
vállalják a szomszédságból adódó teen
dőket." 

Vajon mi célból alakult az „atlanti 
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lakásszövetkezet", és hogyan kerültek 
szomszédságba olyanok, akik földraj
zilag nagyon is távol esnek egymás
tól? Többek között erre is válaszol dr. 
Pálfy József és Novák Zoltán kitűnő 
könyve, az Atlanti paktum. Sokolda
lúan, meggyőző módon mutatják be a 
szerzők, hogy az „Atlanti ház" a hideg
háború jégkockáiból épült és tető alá 
hozása óta a háborús fenyegetés, az 
imperializmus agresszív szándékainak 
szülőhelye és szállása. 

Az imperializmus, az úgynevezett 
„szabad világ" politikusai, közéleti 
tisztségviselői még ma is gyakran hi
vatkoznak arra — hazug módon —, 
hogy a NATO-t történelmi szükségsze
rűségből hozták létre, bizonyos kelet
ről jövő fenyegetésekkel szemben. Az 
idézett könyv tények sokaságával, az 
adott társadalmi és történelmi helyzet 
objektív elemzésével bizonyítja, hogy 
pontosan az ellenkezője az igaz a nyu
gati állításoknak. A NATO a Szovjet
unióval, a szocialista országokkal 
szembeni háborús fenyegetés eszköze
ként jött létre, s célja — mint azt a 
szovjet külügyminisztérium már 1949. 
január 29-i nyilatkozatában leszögez
te: egy új háború szítását célzó po
litikai irányvonal megvalósítása, az 
angol, amerikai világuralom erőszakos 
megteremtése. 

A társadalmi haladás feltartóztatásá
ra, visszaszorítására, a szocialista és a 
kapitalista világrendszer békés egymás 
mellett élésének elvét tagadva szüle
tett meg az imperializmus agresszív 
katonai szövetsége, és létrehozói meg 
voltak róla győződve, hogy koalíció
juk eléri majd célját. 

A NATO szervezete a létrejöttét kö
vető évtizedben valóban „egészséges
nek" tűnt és fejlődött. 1952-ben Görög
ország és Törökország csatlakozott az 
Atlanti paktumhoz. 1955-ben kijátsz
va és megszegve a potsdami szerző
dést, Nyugat-Németország is csatlako
zott a NATO-hoz. 

A nemzetközi imperializmus agresz-
szív körei nyíltan, az egész világ bé
kéjét durván fenyegetve szervezték 
erőiket, számításaik azonban nem vál
tak valóra. A szocialista világrendszer, 
mindenekelőtt a Szovjetunió, a haladó 
nemzetközi közvéleménytől támogat
va, határozottan fellépett az új há
borúra szító agresszív erők ellen. Ezt 
a történelmi folyamatot, a nemzetközi 
erőviszonyok változását híven tükrözi 

a könyv. Bemutatja azt a lankadat
lan küzdelmet, amit a szocialista or
szágok, a Varsói Szerződés szervezete 
folytatott a békés fenntartásáért, meg
óvásáért, a békés egymás mellett élés 
eszméjének érvényesítéséért. 

Tények, dokumentumok sokaságával 
bizonyítják a szerzők, hogy a NATO 
építménye, minden szépítés, kozmeti
kázás és tatarozás ellenére, az eltelt 
25 év alatt megkopott, elvesztette azt 
a csillogást, amivel a burzsoá propa
gandagépezet a népeket megtévesztve 
övezte negyedszázadon keresztül. Az 
agresszív fenyegetés, a népek elleni 
cselszövés, a nemzetközi enyhülés ellen 
szövetkezett erők rideg, gyűlölt hajlé
ka az Atlanti paktum, s akik létrehoz
ták, azok között sincs meg az a 
„jószomszédi viszony", amiről egykor 
Truman beszélt. 

Mint a könyv fülszövege hangsú
lyozza, a NATO „első számú ellensége" 
a nemzetközi enyhülés, a népek béke
törekvése. A Szovjetunió és a többi 
szocialista ország következetes béke
politikája, a kollektív biztonság meg
valósulása előbb-utóbb megfosztja a 
NATO-t létalapjától. 

Az Atlanti paktum azonban ma még 
fenyegető valóság. Olyan tényező, 
amely — amíg létezik — potenciálisan 
magában hordja az agresszió, a hábo
rús konfliktus lehetőségét. A NATO 
születése pillanatától kezdve nem kato
nai védelmi szervezet, ahogyan létre
hozói reklámozták. A háborús fenye
getés, a katonai erőfitogtatás eszköze. 
Világosan kitűnik ez az Atlanti pak
tum katonai doktrínájából, fegyveres 
erői elhelyezéséből, támaszpont-rend
szeréből, a hadszíntér elosztásból. 
Mindezt igen részletesen, szinte tudo
mányos alapossággal tárgyalja az idé
zett könyv. 

De azt is sokoldalúan bizonyítják 
a szerzők, hogy a történelem egyik 
leghosszabb életű és legnagyobb erejű 
katonai csoportosulása minden erőfe
szítés ellenére célját nem érte el, alap
vető feladatát nem tudta teljesíteni. 
A szocialista világrendszer nem rettent 
meg soha a NATO fenyegetésétől és 
e világrendszer politikai, gazdasági és 
katonai fejlődését, erejének növekedé
sét a világimperializmus katonai szer
vezete sem tudta meggátolni vagy 
visszaszorítani. Az Atlanti paktum 
minden erőfeszítése ellenére sem tud-
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ta feltartóztatni a nemzetközi enyhü
lés kibontakozó folyamatát. 

A szocialista világrendszer politikai, 
gazdasági, de különösen katonai erő
fölénye ma már egyre nyilvánvalóbb. 
Jóllehet, az imperializmus makacsul 
védi pozícióit, mindent megtesz többek 
között a NATO agresszív fegyveres 
erejének növeléséért is, a szocializ
mus világrendszere az az erő, amely 

Az oszmán-török történelem legna
gyobb szultánjának, a „Nagy", „Pom
pás", „Kánuni" (Törvényhozó) néven 
emlegetett Szulejmánnak (1494—1566) 
hosszú uralkodása (1520. szeptember 
30 —1566. szeptember 6 ) a birodalom 
„aranykora", mely elválaszthatatlanul 
összefonódik a késő középkori ma
gyarság múltjának legsötétebb fejeze
tével, Nándorfehérvár elestével, a fél 
tucat pusztító hadjárattal, a mohácsi 
csatavesztéssel, Buda és az ország kö
zépső harmadának meghódításával. Ez 
magyarázza, hogy a nyugat-európai és 
török kutatók mellett a magyarorszá
gi turkológusok is nagy figyelmet 
szenteltek Szulejmánnak (Gévay, Re-
piczky, Vámbéry, Budenz, Szalay, Ve-
lics, Thury, Karátson, Takáts, Fekete 
stb.). Közülük az eddigi legjobb Szu-
lejmán-biográfiát a turkológia nagy tu
dósa. Fekete Lajos akadémikus írta 
meg (Szülejmán szultán), miniatűr ki
advány formájában. 

Káldy-Nagy Gyula munkája tudo
mányos, népszerűsítő célokat szolgái, 
stílusa közérthető, olvasmányos, cselek
ményvezetése érdeklődést fölkeltő, for
dulatokban gazdag. Jellege folytán bi
zonyító jegyzetapparátussal nincs el
látva, viszont vezető turkológusunk két 
évtizedes tudományos munkássága, 
valamint a lektorok (Perényi József, 
Székely György) kiléte biztosítja a mű 
számos újszerű megállapításának tu
dományos hitelét.* 

* Recenziónk megírása után jelent meg a 
szerző jegyzetekkel ellátott tanulmánya (Gy. 
Káldy-Nagy, Suleimans Angriff auf Euro
pa. — Acta Orientalia ASH. Tom. XXVIII. 
1974. Fase . 2., 163—212. o.) 

a legfőbb szerepet játssza az emberi
ség jövőjének alakulásában. Ez az erő 
állt szemben a NATO szándékaival az 
elmúlt negyedszázadban, s bizonyos, 
hogy ez a növekvő erő lesz a béke és 
a biztonság legfőbb garanciája a jö
vőben is. Dr. Pálfy József és Novák 
Zoltán jó könyvet írt erről, érdemes 
elolvasni. 

Ballagó László 

Szülejmán korának, a magyarorszá
gi török hódoltsági térület hadtörté
nelmének kutatása eddig csak megle
hetősen szerény eredményekkel di
csekedhet. 

Szülejmán életét és korát jórészt 
csak az egykorú elbeszélő forrásokból 
tárták fel a kutatók, a hódoltsági had
történelmet pedig még ennyire sem, 
a latin—magyar forrásanyag katasztro
fális pusztulása miatt. Inkább csak a 
kettős birtoklású peremvidékekről ma
radt fenn forrásanyag a bécsi és bu
dapesti levéltárakban, de a hódoltság 
belső területeiről (pl. a központi budai 
szandzsákról) alig tudunk valamit. 

Az oszmán-török levéltári források, 
a különféle defterek (iratok, jegyzékek) 
évszázadokon át feltáratlanul hányód
tak a sztambuli és európai levéltárak
ban, s bár lefordításuk, közzétételük 
és értekelésük — éppen a magyar oz-
manológusok jóvoltából — már a múlt 
század első felében megindult, a ka
tonai jellegű adatok publikálására el
vétve is alig került sor. Még napjaink
ban is csak Velics kétkötetes forrás
kiadványának (Magyarországi török 
kincstári defterek) mevadzsib-defterei 
(zsoldjegyzékei) és timár-defterei (a 
szolgálati birtokok jegyzékei), illetve 
Fekete Lajos és Káldy-Nagy Gyula 
némely publikációjának szórványada
tai nyújtanak valamelyes tájékoztatást 
a magyarországi török hódoltság mo
hamedán megszálló haderejéről és kü
lönféle nem mohamedán balkáni (rác) 
segédalakulatairól. 

Turkológusaink eléggé elhanyagolták 
a katonai jellegű oszmán-török def-

KÁLDY-NAGY GYULA 

SZÜLEJMÁN 
(Gondolat Kiadó, Budapest, 1974., 219 p.) 
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