
zem. Arra kívántam csak rámutatni,
hogy a leíró, elbeszélõ sorok mellett
(között) mindig megtaláljuk a törté-
nelmi ok-okozati összefüggésre mu-
tató gondolatokat.

A harmadik fejezet: Mohács
1526 augusztusában, ezt követi Bu-
davár 1686-os visszafoglalása, majd
négy fejezet (5�8.) az 1848�49-es
forradalom és szabadságharc össze-
csapásaiból. Isaszeg 1849 áprilisá-
ban, ahol � hogy a nyelvezetbõl is
legyen itt ízelítõ � �gyönyörû tava-
szi naplemente ellenpontozta a sza-
badságharc legvéresebb csatájának
végsõ szakaszát�. Komárom, 1849.
október 2-a: a szabadságharc au-
gusztus 13-án jogi értelemben lezá-
rult ugyan, de Komárom még ki-
tart. Nem a gyõzelemben bíznak,
hanem �megnyugtató fegyverleté-
teli feltételeket akarnak biztosítani
ellenállásukkal�. A dél-erdélyi Piski
(1849. február 9.), ahol Bem fölkö-
tött karral lovagolt dévai betegágyá-
ból a csatatérre; majd a Petõfi halá-
lát is jelentõ � 1849. július 31-én ví-
vott � segesvári csata zárja a sort.
Ezt követi PrzemyÑl eleste 1915.
március 22-én, végül a Don-kanyar
tragédiája 1943. január 12. és 27.
között.

A gyûjteményt gondosan össze-
állított Kislexikon és Szakirodalmi tá-
jékoztató zárja. Elõbbi a �jelentõsebb
személyek nevét, és a bemutatott
csaták szempontjából lényeges ada-
tait tartalmazza�, utóbbi az olvasó-
nak kínál további tájékozódási pon-

tokat a témában. Kéznél van hát
minden. Azt hiszem, az ilyen köny-
vekre mondják, hogy ha kötelezõ
volna, könnyen feledtetné, hogy az.

DUKAY NAGY ÁDÁM

(Coldwell Könyvek, Budapest, 2003, 
263 oldal, 4480 Ft)

HERMANN RÓBERT:

AAzz  11884488��11884499--eess  
sszzaabbaaddssáágghhaarrcc  
nnaaggyy  ccssaattááii

A szabadságharc elõzményeinek,
politikai és katonai eseményeinek
egyik legkiválóbb ismerõje és kuta-
tója Hermann Róbert hadtörté-
nész. Neve ahhoz az évek óta tartó
szívós munkához kötõdik, amely-
nek eredménye majdan minden bi-
zonnyal egy méltó Görgei-életrajz
lesz (reméljük, még a hadvezér szü-
letésének 2018-ban esedékes 200.
évfordulója elõtt). Pazar anyagis-
meretének beszédes bizonyítékai az
általa feltárt levéltári dokumentu-
mokat közzétevõ vaskos kötetek, a
gondozásában megjelent tanulmány-
gyûjtemények és a nevével fémjel-
zett rövidebb-hosszabb monográfi-
ák � a Madarász fivérekrõl, Poel-
tenberg Ernõ tábornokról, Hatvani
Imre szabadcsapatának drámájáról.
Az utóbbiak közül terjedelmével és
kiállításával is kiemelkedik a 2004

143Kultúra



tavaszán napvilágot látott kötet, Az
1848�1849-es szabadságharc nagy
csatái. Ebben az alkotmányvédõ,
majd függetlenségi háború nagy
fegyveres összecsapásait mutatja be
és elemzi. Az olvasói eligazodást
térképek és korabeli illusztrációk se-
gítik.

A szerzõ fontosnak tartja ki-
emelni, hogy csatát csak a fõhad-
színtéren több hadtest vívhat, míg a
dandárnyi vagy hadosztálynyi erõvel
lebonyolított összecsapás akkor is
csak ütközetnek nevezhetõ, ha a
gyõzelemnek kivételes jelentõsége
volt. Így a mellékhadszíntérnek szá-
mító Erdélyben Bem akkor is csak
ütközetet vívott, ha történetesen
kombinált orosz�osztrák erõkkel ta-
lálta magát szemben, mint például a
besztercei hadszíntéren.

Az akkori világ két nagyhatal-
mával szemben háborút viselni csak
ütõképes hadsereggel lehetett. Her-
mann Róbert részletesen ismerteti a
honvédsereg létrejöttének, felszere-
lésének, kiképzésének folyamatát, és
arra is utal, mi volt a gazdasági alap-
ja a magyar sereg mûködtetésének.
A legfontosabb az, hogy a nép bízott
a kormány által kibocsátott papír-
pénzben, vagyis bízott magában a
kormányban. E bizalmat a politikai
elit a reformkorban kifejtett munká-
jával érdemelte ki, amelynek révén
az érdekegyesítés sikere 1848-ban a
társadalmi békét és a forradalmi vál-
tozások támogatását is jelentette.
Ennek köszönhetõen állhatott a vé-

gül 160 000 fõt számláló honvédse-
reg több mint egyharmada önkénte-
sekbõl.

Az adott körülmények között
szerencsés volt, hogy a honvédgya-
logság nem ezredekre, hanem zász-
lóaljakra tagolódott (több mint 150
alakult belõlük), mivel ez nagyobb
mobilitást biztosított. De a honvéd-
ségnek nem a gyalogság volt a legki-
válóbb része, mint ez a 3. (fehértol-
las) és 9. (veressipkás) zászlóaljak le-
gendás hõsiessége révén a magyar
köztudatba beivódott, s nem is a hu-
szárság, hanem a tüzérség. �A cs. kir.
és az orosz tisztek meg voltak gyõ-
zõdve arról, hogy a magyar seregnek
francia tüzérei vannak, s igencsak
csodálkoztak, amikor kiderült, hogy
16-18 éves ifjoncok leckéztették
meg õket.� 

Az igazi olvasói csemegét persze
a csaták és ütközetek ismertetése je-
lenti. Az elsõ összecsapásra 1848.
június 12-én Karlócánál került sor,
az utolsó puskalövésváltásra 1849.
szeptember végén Komáromnál.
Ennek az idõszaknak felezõpontjá-
ban állnak a ma is ismert bra-
nyiszkói és piski ütközetek. Az elõb-
binél a szerzõ megjegyzi, hogy a �si-
kerbõl a hadosztály mellé kirendelt
Nádor huszárok is kivették a részü-
ket. Parancsnokuk, Emil Üchtritz
báró, miután belátta, hogy a lovas-
ság a meredek hágón felfelé semmi-
re sem használható, huszárait hátra-
hagyva s maga mellé véve az osz-
tálytrombitást, valamint három
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század honvédet, egy szûk mellék-
ösvényen megindult a hegyen fölfe-
lé, s közben tízpercenként egy ro-
hamjelet trombitáltatott a korné-
tással. A védõk csak azt hallották,
hogy valahonnan az oldalukból is
csapatok közelednek. Ez is arra in-
dította Deym vezérõrnagyot, hogy
ne erõltesse tovább a szoros védel-
mét.�

A piski ütközet több válságos
momentumát is rendkívül izgalma-
san tárja fel Hermann Róbert, aki-
nek könyve a szabadságharc 11 csa-
tájának és 28 ütközetének izgalmas,
lélekemelõ, de a tényekhez szigorú-
an ragaszkodó leírását tartalmazza.
Az ismertetések kiegészítéséül egy-
egy jelentõs honvéd ezredes, hon-
védtábornok vagy ellenséges vezér
rövid életrajzának közzététele szol-
gál.

KOVÁCS ISTVÁN

(Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004, 
408 oldal, 5880 Ft)

EEuurróóppaa  eezzeerr  éévvee
A középkor

A középkor történetérõl igényes és
mindenre kiterjedõ szintézist Váczy
Péter óta nem alkottak Magyaror-
szágon. Méltán merült fel az igény,
hogy mintegy hetven év történeti
kutatásait � magyar és nyugati törté-

nészekét � összefoglalják. A könyv
létrejöttének elsõdleges célja az volt,
hogy segítséget nyújtson az ELTE
történelem szakos hallgatóinak a
vizsgákra, szigorlatokra való felké-
szülésben. Klaniczay Gábor neves
történészek közremûködésével vá-
gott bele a munkába. 

Már a könyv nyitó gondolata is
szívet melengetõ, mely szerint a kö-
zépkor az európai történelem olyan
szakasza, amelyrõl jól esik gondol-
kodni. Középkornak az ókor és az
újkor közötti idõszakot nevezzük,
azt a közbülsõ periódust, amely át-
menetet jelent az európai civilizá-
ció lenyûgözõ kezdetei és modern
vívmányai között. Olyan mûvet
tart a kezében az olvasó, amely kiáll
a fejlõdés töretlensége mellett,
szemben a mostanában megjelenõ
történeti munkákkal, melyek több-
sége megkérdõjelezi a fejlõdést,
vagy épp egyenesen tagadja. A köz-
tes helyzet persze tele van kétértel-
mûséggel; ideális környezetet biz-
tosít az egymással vitatkozó értel-
mezéseknek, az elutasításnak és az
apológiának.

A középkor fogalma a rene-
szánszban született: a media tem-
pestas terminus 1469-ben bukkant
fel elõször Giovanni Andrea dei
Bussi, egy pápai könyvtáros beszé-
dében. Kronológiai meghatározása
vitatott, de ezen történelmi periódus
kezdeteként hagyományosan 476-ot
(az utolsó római császár székének
megüresedése), lezárásaként pedig
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