
nõrõl (Fábri Anna), valamint a
Fiuméban született Ödön von Hor-
váth és Mikszáth Kálmán kapcsolatá-
ról (Mann Jolán).

A kötet erénye egyben hátránya
is: nem kíván lezárt Fiume-képet
adni, hanem részelemzéseket, javas-
latokat kínál továbbgondolásra.
A széles értelmezõi környezetben
mozgó tanulmányok mûvelõdéstör-
téneti, történelmi és irodalmi szem-
pontokat vonnak be az elemzésbe, de
mindennek hátterében komoly filo-
lógiai munka áll. Ennek következté-
ben látható, miképpen alakítják a
Fiume-képet a múlt darabjai és a je-
len interpretációi. A többnemzetisé-
gû szerzõgárda igyekszik beemelni
saját nemzeti diszkurzusát is, így
nemcsak egyes személyek alkotják
meg szövegüket Fiuméról, hanem a
horvát és a magyar kultúra is. A Fiu-
me-szöveg kialakítása akkor válhatna
még érdekesebbé, ha még több kul-
turális nézõpontot (például az olaszt
vagy a németet) be tudnának vonni
az elemzésbe, és képesek lennének
azokat ütköztetni; a tanulmánykötet
ugyanis leíró jellegû, hiányzik belõle
bármiféle vitapozíció kialakítása, ami
elengedhetetlen feltételnek tûnik a
továbbgondoláshoz.

VALUSKA LÁSZLÓ

(Szerkesztette Kiss Gy. Csaba, 
fordította Ladányi István, ELTE BTK
Mûvelõdéstörténeti Tanszék � Kortárs
Kiadó, Budapest, 2004, 196 oldal, 1950 Ft)

AAzz  eellssooddoorrtt  vváárrooss
Emlékkötet a Budapestért
folytatott harcok 60.
évfordulójára 1944/45

Egy nemzet történelmében számos
olyan esemény van, melyek lanka-
datlanul foglalkoztatják az utókort.
Huszadik századi történelmünkben
ilyen a második világháború és kü-
lönösen Budapest hosszú, véres ost-
roma.

A Markó György � korábban a
Történeti Hivatal elnöke, még
elõbb a Hadtörténeti Levéltár veze-
tõje � által szerkesztett kötet külö-
nösen érdekes olvasmány. A törté-
nészi protokoll szerint ugyanis egy
ilyen témát a hadtörténet keretein
belül kellene tárgyalni, majdnem ki-
zárólag a harcoló felek katonai irat-
hagyatéka alapján. A publikált szö-
vegek többsége azonban, bár belül
marad a tudományos paradigmán,
sokkal szélesebbre veszi vizsgálódá-
sának körét.

A szép kiállítású kötetben egy-
aránt helyet kaptak az átfogó jellegû,
a problémát a �nagypolitika� di-
menziójában tárgyaló tanulmányok,
mint Borus Józsefé, amely a szem-
benálló felek tervein keresztül lénye-
gében arra a kérdésre keresi a választ,
miért kellett Budapestet rommá lõni
és lövetni, vagy Lippai Péteré, amely
a felmentési kísérleteket tárgyalja;
valamint az olyan � a harcok lefolyá-
sa szempontjából nagyon is fontos �
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részkérdésekkel foglalkozó szöve-
gek, mint például a német csapatok
légi ellátását tárgyaló, Kovács Zol-
tán András által jegyzett kitûnõ
munka. A gyûjteményben külön ta-
nulmány foglalkozik a román csapa-
tok szerepével és tevékenységük ér-
tékelésével Bernád Dénes tollából.
Mindemellett helyet kaptak olyan
kiváló szerzõk, mint Számvéber
Norbert, aki a páncélos alakulatok
jelentõségét vizsgálja, vagy Szabó
Péter, aki a honvédalakulatok rész-
vételére koncentrál.

A(z elvileg) száraz hadtörténészi
okfejtések egyrészt egyes � koránt-
sem véletlenül � kiemelt momentu-
mokon keresztül mutatják
be a két szembenálló fél el-
keseredett küzdelmét,
másrészt a csata emberi
dimenzióit is felvillantják.
Ebbõl a szempontból kü-
lön figyelmet érdemel
Kalakán László írása,
amely jelentõs mértékben
támaszkodik a még élõ
szemtanúk emlékeire. Hasonló irá-
nyú a kötet egyetlen nem hadtörté-
nész szerzõjének, Petõ Andreának a
tanulmánya is a Nõi emlékezet és ellen-
állás címmel. Mindkét szöveg �
amellett, hogy választott tárgyát kö-
rültekintõen mutatja be � érdekes
adalékokkal szolgál a történelmi em-
lékezet és tudat kialakulásának kér-
déséhez.

A kötet tanulmányainak külön
érdeme, hogy miközben a konkrét

problémakört � Budapest ostromát
� alaposan és a részletekre kiterjedõ-
en tárgyalják, egyúttal közelítõen át-
fogó képet adnak a hatalmas erõpró-
báról, amely hosszabb ideig tartott,
mint Franciaország 1940-es teljes
megsemmisítése. Emellett olyan ál-
talános érvényû kérdéseket is megvi-
lágítanak, mint például hogy miként
alkalmazhatók a harckocsi-alakula-
tok városi körülmények között, vagy
milyen hatékonysággal lehet légi
úton ellátni a csapatokat � természe-
tesen az adott technikai körülmé-
nyek között.

A nálunknál boldogabb sorsú
nemzetek történelmében a második

világháború vége egyértel-
mûen pozitív esemény, hi-
szen a náci megszállás után
az �angolszász� csapatok
vonultak be, demokráciát
és jólétet teremtve. Ná-
lunk a helyzet korántsem
egyértelmû, mert � aho-
gyan az a jelen kötet majd�
minden szerzõje számára

is visszatérõ probléma � a �felszaba-
dulás� a civil lakosság jelentõs részé-
nek életében csak egy pillanatig tar-
tott, és szinte azonnal kezdetét vette
egy másfajta megszállás, amely a ko-
rábbi üldözötteket is érinthette-érin-
tette.

A kötethez két nagyon értékes és
haszonnal forgatható melléklet is
társul. Ezek egyike Balog Péter ösz-
szeállítása Budapest korabeli közte-
rületeinek elnevezésérõl, a város ak-
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kori térképével kiegészítve. De szá-
momra nagy élményt jelentett a kö-
tet végén publikált, 1945. februári
német légi felvétel böngészése is.

Az új élet kezdeteirõl � a szer-
kesztõ ígérete szerint � a tervezett
második kötetben olvashatunk
majd.

ÖTVÖS ISTVÁN

(Szerkesztette Markó György, 
PolgART Kiadó, Budapest, 2005, 
416 oldal, 4490 Ft)

��ÁÁllll  aazz  iiddõõ  ééss  mmáállll  aa  ttéérr��
Babits István levelei a keleti
frontról és a hadifogságból
1915�1920

Megsárgult levelek minden család fi-
ókjában akadnak. A még élõ nagy-
szülõk mellett ezek mesélik a legtöb-
bet a család mindennapja-
iról: arról a világról,
amelyben éltek. Ezért fel-
becsülhetetlen érték egy-
egy levélgyûjtemény.

Babits István � Babits
Mihály öccse �, akinek le-
veleit kezében tartja az ol-
vasó, 1895. szeptember
21-én született. Édesapja
korán meghalt, így gimná-
ziumi tanulmányait a család csak
nagy anyagi nehézségek árán tudta
biztosítani. Bár a fiatalembert alap-

vetõen a statisztika vonzotta, a csalá-
di hagyományokhoz híven Budapes-
ten a jogi egyetemre iratkozott be.
A szûkös anyagi lehetõségek által ki-
jelölt keskeny mezsgyén építgette
volna karrierjét, ha egyik pillanatról
a másikra �ki nem üt� a világháború,
s a �boldog békeidõk� világát egyre
gyorsabb ütemben el nem nyeli. Ba-
bits István, hogy elkerülje a sorozást,
s reményei szerint tisztként szolgál-
hasson, önkéntesnek áll. A cs. és kir.
44. közös gyalogezredhez kerül,
amelynek kötelékében aztán 1916
legelején az orosz frontra vezénylik.
Végigcsinálja az állásháború ráesõ
részét, majd miután a Bruszilov-
offenzíva csapásai alatt egy rövid
idõre szétesik a front, véres harcokat
követõen orosz fogságba esik. Így
lesz õ is egy abból a sok százezer ma-
gyarból, akik a 20. század folyamán
hadifogolyként személyes tapasztala-
tokat szereztek Oroszország belsõ
életérõl. A fogságban több tábort is

megjár � minden tábor
külön világ. Éppen hogy
beleszokhatna a minden-
napi életbe, amikor kitör a
februári forradalom.
A hadifogolytáborokban
is megjelenik a politika:
megkezdõdnek a gyûlése-
zések, s velük a szociálde-
mokrata, késõbb a bolse-
vik agitáció. A tisztikar �

kinevezése idõközben megérkezett
otthonról � erõsen megosztott.
A Bajkál vidékét végül amerikai�ja-
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