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Magyarországon sem ismeretlenek a gyűjtői összefogással megvalósított militária 
tematikájú kötetek, amelyek általában egy-egy adott témát dolgoznak fel, mint például a 
m. kir. Csendőrség egyenruhái és felszerelése,1 vagy éppen a Károly csapatkereszt.2

Hasonló gyűjtői összefogásból született meg az Amerikában megjelent kötet, amely 
az Osztrák–Magyar Monarchia első világháborúban használt tábori sapkáival és hasonló 
fejfedőivel foglalkozik. A szerző, Brian Calkins szakmájára nézve grafikus és több mint 
25 éve gyűjt első világháborús katonai fejfedőket, a témáról 1990-ben már jelent meg egy 
kötete.3 Nem sokkal ezután fordult érdeklődése az osztrák–magyar tábori sapkák felé, 
2015-ben pedig a jelen recenzió tárgyát képező művében – mely már a második, bővített 
kiadás – igyekezett rendszerbe foglalni a gyűjtési területéről felgyülemlett információ
kat. A kötethez számos amerikai, valamint osztrák, olasz és cseh gyűjtő járult hozzá saját 
gyűjteményének darabjaival. 

Az ajánló és a rövid bevezetés után a könyv első fejezete egy kislexikon, amely a sap
kák készítésekor felhasznált alapanyagok felsorolását és rövid magyarázatát tartalmazza. 
Ez mindenképpen hasznos, hiszen a korban alkalmazott és mindenki által jól ismert anya
gok egy része ma már kikopott a mindennapokból. A különféle textíliák esetében hasznos 
annak ismertetése, hogy egyegy megnevezés pontosan milyen eljárással készített szöve
tet takar.

A következő, rövid rész az átvételi bélyegzőkkel foglalkozik, ebben is tetten érhető 
a szerző „gyűjtői szemlélete”, hiszen ezek a bélyegzések igen fontosak lehetnek egy-
egy darab eredetiségének megállapításában. Sajnos ennek a fordítottja is igaz, ugyanis 
a militaria-hamisítók gyakran pont ezekkel a viszonylag könnyen reprodukálható jelölé
sekkel próbálnak ügyeskedni. Bár a szöveg viszonylag jól összefoglalja az átvevőbélyeg
zők témáját, nagy hiányossága, hogy képanyag nem tartozik hozzá. Bár a kötet tárgyfo
tóin a későbbiekben számos átvételi pecsét megfigyelhető, jó lett volna legalább grafikus 
formában egy-két példával szemléltetni.

A kötet első nagyobb egysége azokat a tábori sapkatípusokat mutatja be, amelyek az 
első világháború idején rendszerben álltak az osztrák–magyar haderőben. Itt kezdődnek 
azok a kis, keretbe foglalt, nem mindig szorosan a kötet témájához kapcsolódó rövid írá
sok, amelyek egy-egy érdekességet mutatnak be az első világháború időszakából. Ezeken 
eléggé érződik, hogy az amerikai szerző főként a hazai olvasóközönségnek szánta művét. 
Például a nálunk is közismert Svejket a hasonló attitűdökkel rendelkező gomer Pyle ten
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gerészgyalogossal állítja párhuzamba. Utóbbi az 1960-as években futó televíziós komé
diasorozat révén lett népszerű figura Amerikában.

A következő fejezet foglalkozik a hazai terminológiában „extrának” nevezett tábori 
sapkákkal. Ezek többé-kevésbé megfeleltek a hivatalos előírásnak, azonban kereskedelmi 
forgalomban voltak megvásárolhatóak. Anyagminőség és kidolgozottság tekintetében 
általában felette álltak a kincstári daraboknak, és számos árkategóriában válogathatott az 
a katona, aki kicsit igényesebb megjelenésre vágyott. Ezek a saját tulajdonú extra fejfe
dők egyébként gyakoribbak is, mint a kincstári darabok, a gyűjtői piacon kevésbé számí
tanak értékesnek. Meg kell említeni, hogy az itt (43. o.) elhelyezett egyik „keretes érde
kesség” viszont téves információkat tartalmaz. A szóban forgó szöveg Lugosi Béláról szól, 
aki Drakula szerepei miatt ma is közismert figura. Az interneten, számos helyen elérhető 
életrajzok szerint Lugosi – akkor még Blaskó Béla – gyalogos hadnagyként szolgált a 
közös hadseregben az első világháború alatt. A valószínűleg magától Lugositól származó 
információ azonban nagyrészt valótlan. Egyfelől semmiféle hivatalos dokumentum nem 
támasztja alá, hogy valóban tiszt lett volna, másfelől megfelelő iskolai végzettség hiányá
ban nem volt lehetősége tiszti állás betöltésére.

A további két egységet a szerző a lovassági tábori sapkáknak szentelte, az előbbihez 
hasonlóan kincstári, illetve saját beszerzésű darabok felosztásában. Külön részt kaptak a 
tiszti társasági sapkák, ezek bemutatása azonban kissé zavarosra sikeredett, ugyanis egy 
egységben tárgyalja a mű a fekete, a tábornokok és a vezérkari tisztek által szabályosan 
viselt csuka- és tábori szürke darabokat, de ide kerültek a szabálytalanul viselt tiszti, sőt, 
zászlósi tábori szürke példányok is. Bár formailag hasonló fejfedőkről van szó, rendszer
tanilag hiba ezeket egyben bemutatni, hiszen a vezérkari tisztek és a tábornokok mereví
tett oldalú sapkái a tábori viselet részét képezik, míg a fekete sapkákat szolgálaton kívül 
lehetett hordani.

A kötet leghosszabb fejezete a kissé félrevezető Különleges egységek sapkái címet 
kapta, mivel itt mutatja be a m. kir. Honvédség és a cs. kir. Landwehr tábori sapkáit is. 
Ebből a részből – de a kötetből is – kilóg az osztrák csendőrség által viselt sisakról szóló 
fejezet, főként úgy, hogy a m. kir. Csendőrség által viselt kalapról nem esik szó, a bosz
niai csendőrségről pedig még említés sincs a szövegben. A kötet legelhibázottabb része 
a vasúti csapatokról szól, sajnos a szerző teljesen összemossa a katonai és a civil vasuta
sokat. Az itt bemutatott fejfedő egy polgári vasúttársasághoz tartozik, nem pedig a közös 
hadsereg vasúti katonáihoz. A repülőcsapatok fejezetnél látható, repülő jelvényekkel 
díszített fekete tiszti társasági sapka állítólag egy repülőtiszti hagyaték része – azonban  
gyanúra adhat okot az eredetiséggel kapcsolatosan az, hogy a fejfedő jól láthatóan tiszt
viselői gombokkal van felszerelve. A mellette szereplő illusztráció Emil Uzelac ezredes
nek, az osztrák–magyar repülőcsapatok parancsnokának széles körben ismert fényképe, 
érthetetlen, hogy a fejére miért kellett sapkát montírozni a kötet szerkesztőjének. A követ
kező, zenekarokról szóló rész igen rövid, azonban az itt bemutatott fejfedő katonai eredete 
kétséges. A felsoroltak mellett ebben a fejezetben kaptak helyet a rohamcsapatokhoz, az 
egészségügyhöz, valamint az autócsapathoz kapcsolódó sapkák. 

A mű következő egysége a szélsőséges időjárási viszonyok között viselt fejfedőket tár
gyalja. A meglehetősen ritkának számító, világos vászonból készíttetett nyári, valamint a 
magashegyi és téli viszonyok közt viselt tábori sapkák mellett egy trópusi sisakot is bemu
tat a szerző, ismét kissé kilógva a kötet tematikájából. 
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A nemzetiségi alakulatok és légiók címet viselő fejezet a bosnyákok feze, a tiroli és 
dalmát lövészek fekete tábori sapkája mellett a lengyel, ukrán és albán légiók fejviseletét 
mutatja be. Itt mindenképpen érdemes lett volna különválasztani a békeidőben is létező 
reguláris alakulatokat a háború alatt felállított nemzetiségi légióktól. Még egy ruházattal 
foglalkozó összefoglalásban is szerencsétlen megoldás egy kalap alá venni az igen magas 
harcértéket képviselő bosnyák alakulatokat az albán segédcsapatokkal. Mivel az ukrán 
légió sapkái közül szerepel a kötetben eredeti példány, felesleges volt mellé még egy 
másolat fotóját betenni. A 99. oldalon látható albán qeleshe eredetisége kétségbe vonható, 
ugyanis nem a világháború alatt használt kokárda van rátűzve, hanem az ALBANIEN-
feliratú emlékjelvény.

A szerző a továbbiakban egy-egy rövid leírást szentel a sapkarózsáknak és a sapka
gomboknak. Előbbiek bemutatásánál sajnos a honvédségi verzió kimaradt, bár a kötetben 
a korábbi oldalakon megjelenik. A 105. oldal jobb alsó képén látható sapkarózsa zászlósi, 
tehát az angol „junior officer” felirat téves. Itt kapott helyet néhány szokatlan kialakítású 
korabeli tábori sapka is. A tábori sapkákon viselt jelzéseket és díszeket a következő rész 
tárgyalja, valamint itt látható számos sapkajelvény. 

Az utolsó előtti fejezet az első világháborús militaria gyűjtésének egyik kevéssé ismert 
területéről szól. Bár a fémdetektoros kincsvadászat a nagy háború csataterein is dívik,  
a talaj a szerves anyagból készült tárgyakat általában nem őrzi meg. Kivételt jelentenek 
azonban az Alpok magashegyi harcterei, ahol a jég és az alacsony hőmérséklet jó állapot
ban őrzi meg a szövetet és a bőrt, így a tábori sapkákat is, amelyeket megfelelő szakér
telemmel helyre lehet állítani. A kötetben több ilyen módon megőrzött fejfedő is látható.  
A globális felmelegedés hatására egyre több lelet kerül elő, ami morális kérdéseket is fel
vet, mert nagyon gyakori, hogy a tárgyak emberi maradványokkal együtt, sok esetben az 
elesett katona tetemén kerülnek napvilágra. A „leleteknek” pedig komoly pénzbeli érté
kük van a nemzetközi militariapiacon.

Az utolsó fejezet a hamisítványokról szól, a kötetet pedig egy rövid, főként német kife
jezéseket tartalmazó szószedet és irodalomjegyzék zárja. 

Összességében elmondható, hogy a szóban forgó mű leginkább egyfajta gyűjtői útmu
tató, sajnos számos hibával. Ennek oka az is lehet, hogy egy tengerentúli szerzőnek nyil
ván jóval nehezebb az elsődleges forrásokhoz hozzájutnia (szabályzatok, rendeletek, visz
szaemlékezések, fényképek) mint európai kollégájának. A világhálón, gyűjtői körökben 
számos hamis információ, tévhit kering, melyeket nehéz kiküszöbölni. Sajnos a körül
mények erre a munkára is rányomják a bélyegüket, bár a szerző láthatóan próbált alapos 
munkát végezni. A hibák egy részéért kárpótol a bőséges képanyag, néhány kivételtől 
eltekintve valóban szép és ritka tárgyakat lehet tanulmányozni az illusztrációkon, melye
ket archív felvételek kiegészítenek ki. Némelyik tárgyfotó gyengébb minőségű, ez a más 
gyűjtők által hozzáadott tárgyaknál figyelhető meg. Az egyébként igényes megjelenésű, 
puha kötésű könyv elsősorban az amerikai és a nyugat-európai vásárlók számára lehet 
vonzó, főként kedvező ára miatt. A komolyabb, német nyelvű szakirodalommal sem szak
mailag, sem ár-érték arányban veszi fel a versenyt.

Bálint Ferenc


