
megrendezett kiállítással Nándorfehérvár 1456. 
évi megvédésének és Hunyadi János illetve 
Kapisztrán Szt. János halálának 550. évfordu
lójára emlékeztek. 

Sallay Gergely Pál és Závodi Szilvia a 
2006. szeptembere és decembere között láto
gatható „Trench Art - A lövészárkok művé
szete" című kiállítást ismerteti. A vendégkiál
lítás amerikai-magyar együttműködésben, az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium támoga
tásával jött létre, s kiegészült a Hadtörténeti 
Múzeum saját anyagával. Három nagy egy
ségben kerültek bemutatásra az első és máso
dik világháborúból származó háborús emlék
tárgyak, illetve a Hadtörténeti Múzeum 
Lőszergyűjteményéből válogatott lőszerhüve
lyek. A cikk végén közzétett katalógusban a 
kiállításon szereplő tárgyak leírása olvasható. 
Mindkét írás arra világít rá, hogy bármilyen 

sikeres is legyen egy-egy időszaki bemutató, 
egyszeri és megismételhetetlen volta révén, 
katalógus, tárgylista híján, tudományos érté
kéből meglehetősen sokat veszt, ezért fontos, 
hogy a kiállításokról legalább egy ismertető 
jelenjen meg. 

A Hadtörténeti Múzeum Értesítőjének ki 
lencedik száma borítójával a béltartalomra 
rímel: a lőszerhüvely-vázák IV. Károly alak
ját övezik, egyébként az első világháborús 
időszaki kiállítás tárlóját ábrázolják. Az írá
sokat kísérő képanyag jó minőségű a kiad
ványban, amelyet változatlanul jellemez a 
hadtörténeti tárgyi emlékeink népszerű for
mában, de tudományos igénnyel történő be
mutatása, a sokoldalú témaválasztás. Széles 
érdeklődésre számot tartó, nívós kötet szüle
tett - várjuk a következőt. 

Mándi Hajnalka 

HERMANN ROBERT, ZAKAR FETER (SZERK.) 

A F O R R Á S O K B Ű V Ö L E T É B E N 

Ünnepi tanu lmányok Katona T a m á s 75. születésnapjára 

(Belvedere Meridionale, Sz.eged, 2007. 544 o.) 

Katona Tamás születésnapja alkalmából 
tanítványai, barátai, tisztelői vaskos tanul
mánykötettel tisztelegtek a történész előtt. A 
mü szerkesztői - egykori tanítványai - , Her
mann Róbert és Zakar Péter összesen huszon
négy szerzőt kértek fel arra, hogy legújabb 
kutatási eredményeikből egy-egy tanulmány
nyal járuljanak hozzá a kötethez. Természete
sen maguk a szerkesztők is közöltek cikket 
volt tanáruk tiszteletérc. 

A kötet így összesen huszonhat tanul
mányt tartalmaz, melyek közül kettő a re
formkorral, négy a dualizmus időszakával, 
egy pedig a második világháború korszakával 
foglalkozik. Az többi, vagyis tizenkilenc ta
nulmány (azaz a kötet majd kétharmada) az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc té
makörében született. Katona Tamás és tanít
ványai érdeklődési körét tekintve ezek az ará
nyok nem véletlenül alakultak így. A 
tanulmányok közül - szintén nem véletlenül -
összesen tizenhat hadtörténeti témájú, és hét a 
forrásközlések száma. 

A két szerkesztő előszavában megemléke
zik Katona Tamás eddigi tevékenységéről, 
egyetemi oktatói és témavezetői, forráskiadói, 
szerkesztői és hadtörténészi munkásságáról. 
Néhány rá jellemző idézettel ismertetik meg a 
történészt esetleg nem ismerő olvasót - van-e 
ilyen? - a sajátosan „Katonás" meseszövéssel, 
és tisztelegnek az ünnepelt előtt. „A fiatalabb 
történész generáció képviselői közül sokan az 
ő tanítványai, igazi iskolateremtő egyéniség, 
aki visszavonhatatlanul rányomta bélyegét az 
1848/49-es forradalom és szabadságharcról al
kotott képünkre." Ezután a szerzők szerinti be
tűrendben haladva olvashatjuk a tanulmányo
kat, melyek összesen 528 oldalt tesznek ki! 

Ballá Tibor „Közös hadsereg kontra hon
védség, avagy a birodalmi érdek elsőbbsége. 
Ferenc József magyar katonái a dualizmus ko
rában" című értekezése az első. A szerző rö
viden bemutatja az Osztrák-Magyar Monar
chia haderejének felépítését, majd a gazdag 
irodalomra támaszkodva számba veszi a dua
lizmus korának magyar kiegészítésű közös és 



m. kir. honvéd alakulatait, a hadkiegészítés 
rendszerét és az azt szabályozó törvényeket, a 
katonatiszti réteg társadalmi beágyazottságát, 
valamint a haderővel kapcsolatos sajátosan 
magyar érdekeket és követeléseket. A tanul
mány röviden bemutatja a magyar csapatok 
részvételét a dualizmus korának hadjárataiban, 
valamint az alakulatok karhatalmi bevetéseit. A 
szerző végkövetkeztetése: „az ország lakossá
gához képest megfelelő arányban képviseltette 
magát a közös fegyveres erőben" és megfelelő 
módon járult hozzá annak kiadásaihoz. 

Csikány Tamás „Baj van Köpecen!" cím
mel a már korábban közzétett és Bécsben álta
la feltárt források alapján igyekszik bemutatni 
a székelyföldi Köpec község 1848. december 
9-i elpusztítását, valamint az ahhoz vezető ese
ményeket. A tanulmány így meglehetős rész
letességgel, alulnézetből enged bepillantást 
abba az elkeseredett küzdelembe, melyet ma
gára hagyatott helyzetében a székelység vívott 
1848/49 telén. 

A következő írás Csorba György „Egy tö
rök-magyar szövetség ajánlata 1849-ből" cí
mű munkája. A szerző általában a török levél
tárakban található 1848-49-es magyar vonat
kozású iratokra és egy általa fellelt érdekes 
forrásra hívja fel a figyelmet. A levelet, me
lyet a szerző francia nyelven közöl, Batthyány 
Kázmér magyar külügyminiszter Ali pasa tö
rök külügyminiszterhez írta. Az iratban „Bat
thyány egy török-magyar szövetség, sőt egy 
olyan föderáció tervét vázolta fel Al i pasának, 
amely Kelet-Európában rendezhetné a fennál
ló nemzetiségi konfliktusokat, és egyben mél
tó vetélytársa és ellensúlya lehetne az orosz 
birodalomnak." Csorba az iratközlés elé írt ta
nulmányában röviden bemutatja az 1848^1-9-es 
török-magyar diplomáciai viszony történetét, 
majd megállapítja, hogy még nem akadt olyan 
török irat nyomára, mely e - magyar részről 
minden bizonnyal kétségbeesett - külpolitikai 
kísérlet török oldalát világítaná meg. 

A kötet negyedik tanulmánya - Dér Dezső 
„A kassai 20. honvédzászlóalj, avagy egy si
kertelen alakulatszervezés története 1848^9-
ben" - a honvédsereg egy viszonylag rövid 
életű alakulatának történetét dolgozza fel. Az 
1848 őszén Kassa központtal Sáros, Abaúj és 
Torna vármegyei újoncokból felállított 20. hon
védzászlóalj a Pulszky alezredes által szerve
zett északi magyar hadtest állományába tarto
zott, feladata az Észak-Magyarországra betö
rő Schlik-hadoszlop elleni védekezés volt. Az 

1848. december 11-i budaméri ütközet idején 
azonban az alakulóban lévő zászlóalj 6 száza
dából mindössze kettő volt lőfegyverrel ellát
va, a többiek csak kaszával rendelkeztek. A 
vereséggel végződött összecsapás után a zász
lóaljat Miskolcon igyekeztek újjászervezni és 
felszerelni. Erről részletesen beszámol a szer
ző, a ruházat és a fegyverzett mellett megem
líti az élelmezés és az egészségügy problema
tikáját is. A tanulmány foglalkozik továbbá a 
tisztikarral, valamint azokkal a harci cselek
ményekkel, melyekben a zászlóalj 1848 de
cember és január folyamán részt vett. 1849 
február elejéig követhetjük nyomon az ese
ményeket, akkor a 20. honvédzászlóalj egysé
gei az 52. honvédzászlóalj kötelékébe kerül
tek beosztásra, a tisztikar egy része pedig az 
alakulat újjászervezését kapta feladatul. 

A következő tanulmány - Erdődy Gábor 
„Belgiumi radikális sajtóvélemények a ma
gyarországi polgári forradalmi átalakulás kér
déseiről 1848-ban" - az 1830-ban újonnan 
létrejött belga monarchia 3-3 korabeli liberá
lis-demokratikus-radikális republikánus hír
lapja és hetilapja (L'Independence beige, 
L'Éclaireur, Le Liberal liégeois, valamint Les 
Débats beige, L'Indispensable, Le Débat so
cial) vizsgálatával igyekszik bemutatni a radi
kális belgiumi közvélemény 1848-as Magyar
ország-képét. A szerző hat fejezetben, idő
rendben haladva ismerteti a magyar 48-as 
események belgiumi visszhangját, majd az 
1848 végén megjelent összegző értékeléseket. 
A lapok közül erre az időszakra egyedül a 
L'Independence beige tette magáévá „az 
Ausztriától elszakadásra törekvő, s nemzeti
ségieket elnyomó magyarokról terjesztett el
marasztaló érveket," a többi öt lap „a magya
rok harcában egybehangzóan a demokratikus 
legitimitás elvére alapozott, valamint a szlá-
vokra támaszkodó Habsburgok ellenforradalmi 
törekvéseivel szembeni alkotmányos és törvé
nyes önvédelem lényét emelte k i . " 

Gángó Gábor „Vihar után. (Szerkezet és 
kontextus Eötvös József uralkodó eszméiben 
az 1848-as mozgalmak fényében)" című ta
nulmánya Eötvös említett kétkötetes munká
jának rövid elemzésére vállalkozik. A szerke
zetileg is két részre osztható, „az első és a má
sodik kötet egymáshoz való viszonyát prob
lémafeltárás és megoldási javaslat viszonyá
nak" felmutatni kívánó mü célja egy olyan 
terv megfogalmazása volt a Habsburg Biroda
lom számára, amely lehetővé tehette volna 



annak alkotmányos, polgári-liberális monar
chiává fejlesztését. A tanulmány célja e nagy 
politikaelméleti mű bemutatása, szerkezeté
nek, mélyrétegeinek feltárása révén. 

A kötet következő tanulmánya Hajagos 
József „A felső-tiszai hadtest élelmezési rend
szere 1848 decemberétől 1849 március köze
péig" címmel ismét a szabadságharc témakör
éhez kalauzolja vissza az olvasót. A szerző -
aki korábban már társszerzője volt két, a had
test iratanyagát a megalakulásától 1849 febru
ár elejéig közzétevő kötetnek - ezúttal egy vi
szonylag kevéssé emlegetett témát, a katonák 
élelmezését veszi górcső alá. A tanulmány 
bemutatja a hadtest élelmezési rendszerének 
kiépülését, működését és annak problémáit, 
részletesen szól a katonai vezetők és a kor
mánybiztosok ez irányú tevékenységéről. 

A kötet egyik szerkesztője, Hermann Ró
bert „A tizenhatodik aradi vértanú - Ludwig 
Hauk" címmel írt cikket a kötetbe. Tanulmá
nya A vértanúk könyvében (szerk.: uő. Buda
pest, 2007. 281-285. o.) megjelent írására tá
maszkodva, de annál jóval részletesebben mu
tatja be a közvélemény előtt teljesen isme
retlen aradi vértanú életútját. Hauk cs. kir. 
hadseregben töltött évei bemutatása után is
merteti az októberi bécsi forradalomban, majd 
a magyar oldalon Erdélyben és a Bánságban 
játszott szerepét is. Hermann a források segít
ségével igyekezett a legteljesebben feltárni 
Hauk eddig eléggé ismeretlen és téves adatok, 
legendák által torzított életútját, ahogy a per 
és a kivégzés okait és lefolyását is. 

Egy másik aradi vértanú tevékenységének 
eddig kevéssé feltárt részleteivel ismerteti 
meg az olvasót Hernády Zsolt „A hadi pa
rancsnok. Schweidel József tábornok pesti vá
rosparancsnoksága 1849-ben" című tanulmá
nya. Az aradi vértanúként mindenki által 
ismert tábornok 1848 késő nyarán tért haza 
huszáraival és állt a magyar kormány szolgá
latába. Részt vett a szeptemberi dunántúli ha
dieseményekben és egészen december köze
péig a feldunai hadtestben szolgált. Kiújuló 
sömöre miatt 1848 december és 1849 május 
között betegszabadságon volt. Május 9-én 
azonban már új beosztásába nevezték ki: „Pest 
város hadiparancsnokává." Schweidel mind
össze két hónapig töltötte be ezt a tisztséget, de 
ez alatt a rövid idő alatt rendkívül sokrétű irá
nyító és szervező tevékenységet folytatott. 

Szintén egy 48-as honvédtábornokról, a 
Hadügyminisztérium Ujoncozási és Pótlova-

zási osztályát és a lovasság szervezését irányí
tó korábbi cs. kir. huszárlisztről szól Kedves 
Gyula „Répásy Mihály honvéd tábornok a 
szabadságharc lovassága élén" című tanulmá
nya. A tábornok előéletét és szabadságharc 
alatti tevékenységét is részletesen bemutató 
írásában a szerző nagy teret szentel Répásy 
hadseregszervezö munkájának és a lovas csa
patnem fejlesztése érdekében elért eredmé
nyei ismertetésének. 

1848 diplomáciatörténete már nem először 
fordul elő a kötetben egy forrásközlés erejéig. 
Kemény Krisztián „Adalékok az 1848-ban a 
frankfurti német nemzetgyűléshez küldött ma
gyar követség történetéhez" című írása négy 
újonnan fellelt, Szalay László által írt levelet 
közöl 1848 tavaszáról és őszéről, emellett ter
mészetesen röviden bemutatja a követség tör
ténetét is. A levelek közül három hivatalos 
ügyekkel foglalkozó magánlevél, melyek a 
minisztériumnak szóló jelentések kísérői vol
tak, egy pedig a szeptember 17-i jelentés. 

Szintén 1848^1-9-cel foglalkozó tanulmány 
Kovács István „A Kolodziejski-család leghí
resebb tagjai, avagy merénylet Bem tábornok 
ellen" című írása. A szerző két testvér, Fran-
ciszek Ksawery és Wincenty Kotodziejski 
életét követi nyomon, és rajtuk keresztül a 
szabadságharc történetéből tár elénk érdekes 
részleteket. Mindkét fivér a lengyel légióban 
szolgált, de Ksawery a Bem tábornok elleni 
1848. november 10-i sikertelen merényletével 
vált ismertebbé. 

Kurucz György „Válogatás Festetics Ta
sziló központi birtokigazgatásának 1848. évi 
ügyirataiból és protocollumaiból" címmel újabb 
forrásközléssel gyarapította a kötet anyagát. A 
szerző az 1848. március 17. és 1848. október 
31. között keletkezett 13 irat segítségével azt 
igyekszik bemutatni, hogyan tükröződnek az 
áprilisi törvények, a különböző országos és 
megyei rendeletek, a nemzetőrség és honvéd
ség szervezésére kiadott utasítások, majd a 
háború pusztításai az egykori uradalmi birtok
igazgatási iratokban. 

A következő tanulmány - Marjanucz Lász
ló: „A törvényhatósági önkormányzat hely
reállítása Szegeden" - a kiegyezést követően 
helyreállított szegedi önkormányzat kezdeti 
tevékenységével foglalkozik. Összefoglalójá
ban arra a következtetésre jut, hogy a polgári 
önkormányzat kialakításával kapcsolatos v i 
ták során a főtisztviselői hatáskörök és azok 
fedezetéül szolgáló gazdasági eljárások kér-



désében Szeged városa vitatkozó partnere volt 
a kormánynak, míg a központi rendeletek vég
rehajtását szolgáló ügyrendi vitákban jobban 
hajlott a kompromisszumra. 

Molnár András „Deák Ferenc reformkori 
leveleiből (1832-1848)" címmel 21 eddig még 
nem publikált Deák-levelet közöl, jórészt az 
1840-es évekből. A levelek többsége magyar
országi közgyűjteményekből, a többi magán
gyűjteményekből származik. A levelek nagy
részt a rokonság, barátok, ismerősök magán
ügyeivel, hétköznapi gondjaival foglalkoznak, 
de jól szolgálják a szerző célját: Deák szemé
lyes kapcsolatainak és életmódjának bemuta
tását is. 

Ismét 1848 történetéhez tér vissza Nagy 
Sándor forrásközlése: „A szerb felkelés ki
robbanása 1848 kora nyarán - egy határőrvi
déki katona-bürokrata szemével." Karlóca sza
bad katonai község a délvidékről Budára me
nekült polgármestere, Wenzel Steiger hadbíró 
százados a közölt irat szerzője, aki 1848. júli
us 13-án írta meg a magyar hadügyminiszté
riumnak a szerb nemzeti mozgalom kibonta
kozásáról, majd a Katonai Határőrvidék közi
gazgatásának összeomlásáról általa tapasz
taltakat. Az iratközlés ugyan német nyelvű, 
így a németül nem olvasók kevésbé haszno
síthatják, a szerző azonban nem annyira a 
konkrét eseményleírásra, hanem a levélíró lá
tásmódjára helyezi a hangsúlyt, és az irat elé 
írt tanulmányában az eseményeket egykorúan 
vagy később megítélő kortársak és történészek 
nézőpontjait igyekszik bemutatni. 

Pelyach István „Batthyány Lajos gróf mi
niszterelnöki kinevezésének történetéhez" cí
mű tanulmánya újabb adalékot szolgáltat az 
esemény Károlyi Árpád és Urbán Aladár által 
már rekonstruált történetéhez. A közölt forrás 
Rengey Ferdinánd, Szeged város országgyű
lési követének, a március 15-én Bécsbe utazó 
delegáció tagjának beszámolója Szeged kö
zönségének. Ebben Rengey a szem- és fültanú 
hiteleségével adja elő a Bécsben történteket. 
Pelyach forrása arra nyújt új információt, 
hogy a Batthyány miniszterelnöki kinevezését 
elérni igyekvő magyar küldöttek március 16-
án délelőtt már azt is mérlegelték, hogy István 
főherceg esetleg kinevezhetné-e a miniszter
elnököt, természetesen a megfelelő felhatal
mazások birtokában. 

Az 1848^19. évi szabadságharc egyik sza
badcsapatáról szól Pete László „A Frange-
pán-csapat" című tanulmánya. Az olasz nem

zetiségű volt cs. kir. katonákból és szintén 
olasz polgári személyekből létrejött alakulat 
mindössze három és fél hónapon keresztül 
működött. Ez alatt az idő alatt azonban részt 
vett az alsó-ausztriai és a Simunich elleni had
járatokban, valamint Lipótvár védelmében. A 
vár feladásakor szűnt meg, amikor tagjai fog
ságba estek. 

Pollmann Ferenc rövid, de informatív ta
nulmányában - „Dualizmuskori honvédségünk 
vezérkari főnökeiről" - egy, a szakirodalom
ban is előforduló félreértést tisztáz egyértel
műen, ugyanis bizonyítja, hogy 1918 előtt a 
magyar honvédségben nem létezett sem saját 
vezérkar, sem vezérkari főnöki beosztás. 

Reznák Erzsébet „»A nemzet csak jogost 
akarjon...« Kossuth Lajos levele Bobory Ká
roly országgyűlési képviselőhöz Ceglédre" 
címmel olyan forrást jelentetett meg, amely 
jóval a szabadságharc után, 1870-ben keletke
zett és Kossuth magánlevele a ceglédi Népkör 
elnökéhez. Kossuth a levélben megköszöni a 
ceglédi Népkör tiszteletbeli elnökévé történt 
megválasztását, majd természetesen kifejti a 
közösügyes törvényekkel kapcsolatos kritiká
ját is. Ez utóbbi miatt igazán érdekes kézbe 
venni a levelet. 

Rosonczy Ildikó „Paszkevics és az orosz 
hadsereg 1831-ben lengyel földön" címmel a 
lengyel történettudományi kutatások eredmé
nyei alapján tekinti át Paszkevics 183l-es fő-
parancsnoki tevékenységét. Ezt a szerző ter
mészetesen összeveti a fővezér 1849-ben Ma
gyarországon kifejtett tevékenységével és 
megállapítja, hogy a két fővezérség között ha
sonlóságok fedezhetők fel. A mindkétszer 
eredményes tábornagy egy hatalmas birodal
mi hadsereg élén, korlátozott katonai tehetség 
birtokában is látványos eredményeket tudott 
elérni. Míg azonban lengyel földön a háború 
mielőbbi befejezése érdekében a tárgyalások 
is napirendre kerültek, Magyarországon az 
osztrák fél ezt nem engedte. 

Szintén 1848-49-es témájú Süli Attila „A 
székely határvédzászlóaljak története" című 
tanulmánya. Az erdélyi szorosok védelmére 
1849 tavaszán felállított alakulatok leginkább 
a honvédzászlóaljakhoz hasonlítottak, de nem 
sorolták őket közéjük. Feladatuk a határvéde
lem volt, és elsősorban a honvédi szolgálatra 
alkalmatlanokat osztották be ezekbe a zászló
aljakba. A szerző részletesen ismerteti a határ
védzászlóaljak szervezését, elhelyezésüket, fel
szerelésük és személyi állományuk összetéte-



lét, bemutatja a nyári hadjáratban játszott sze
repüket, és mellékletben közli mind a hat 
zászlóalj tisztikarát. 

Az egyetlen tanulmány, amely kilép a 
XIX. század „bűvköréből" Szakály Sándor 
„Egy katonai attasé felmentése és nyugállo
mányba helyezése 1941-ben" című munkája, 
melyben Aday János alezredes szófiai és an
karai magyar katonai attasé nyugállományba 
helyezésének körülményeit és okait tárja fel, 
és ennek kapcsán röviden vázolja a Horthy-
korszak katonatisztje és a politika viszonyára 
vonatkozó korabeli szabályokat. A publikáció 
Werth Henrik, a Honvéd Vezérkar főnöke ál
tal a honvédelmi miniszterhez írt, Aday szol
gálatból való eltávolítását javasló levelének 
közreadásával zárul. 

Ezután Szörényi László irodalomtörténész 
Arany Jánostól közöl egy kevéssé ismert részt 
a költő Elveszett alkotmány című vígeposzá
ból „Vadonffy Bertalan instanciája a Magya
rok Istenéhez. Az elveszett alkotmány kiha
gyott segélykérése" címmel. A szövegközlés 
után írt tanulmányban arra a kérdésre keresi a 
választ: miért húzta ki Arany még a megjelenés 
előtt az idézett részt az eposz szövegéből. A 
szerző arra a következtetésre jut, hogy a költő 
visszariadhatott „a magyar nemzeti sors olyan 
irgalmatlan ábrázolásától, amelyet ez a segély
kérés sugall." 

Vizi László Tamás „»Emelte a honfiúi ke
gyelet.« A székesfehérvári vértanúk emlékosz
lopa" címmel a városi Halesz-kertben 1888. 
augusztus 15-én felavatott emlékoszlop felál
lításának történetét dolgozza fel. Ismerteti az 
1849 augusztusi felkelés történetét, aminek 
leverése után néhány nappal később Pesten 
kivégeztek hat elfogott székesfehérvári nem
zetőrt. Az ő emlékük megörökítésére merült 
fel az 1880-as években emlékoszlop állításá
nak gondolata, amely még abban az évtized

ben megvalósult. A később szoborral kiegé
szített emlékmű történetét bemutató tanul
mánya után a szerző a függelékben közreadja 
az avató és köszöntő beszédeket is. 

A kötet utolsó tanulmánya a másik szer
kesztő, Zakar Péter forrásközlő publikációja. 
„Az aradi rendház 1848-49. évi naplója" cí
mű írás arra vállalkozik, hogy közölje a Su-
jánszky Euszták minorita szerzetes által írt 
história domus teljes 1848-49-re vonatkozó 
részét. Mivel az eddigi munkák csak az októ
ber 5-re és 6-ra vonatkozó részeket tették köz
zé, a szerző 1848. szeptember 9-től 1849. ok
tóber 2-ig közli a naplóbejegyzéseket. A 
napló azért érdekes, mert Sujánszky a feljegy
zésekben nem csak a helyi, de az országos, sőt 
az európai eseményekre is kitérve adott képet a 
korszakról. 

A kötetet Katona Tamás müveinek biblio
gráfiája zárja, melyet Balog Éva állított össze, 
és összesen 90 tételt tartalmaz. 

A tanulmánygyűjtemény tematikája és 
színvonala okán haszonnal forgatható mind a 
történészek, mind az érdeklődők által. A re
cenzens véleménye szerint Kemény Krisztián 
és Süli Attila tanulmányainál illett volna láb
jegyzetben megjegyezni, hogy első változatuk 
ugyanezen címmel már közlésre került a Had
történelmi Levéltár évkönyvében (Ad acta. A 
Hadtörténelmi Levéltár Evkönyve 2005. szerk.: 
Lenkefi Ferenc, Budapest, 2006. 57-68. o.), 
illetve a Hadtörténelmi Közlemények hasáb
jain (Hadtörténelmi Közlemények 2005/1-2. 
szám 121-140. o.). 

Mindemellett elmondható, hogy a szerkesz
tőktől megszokott precizitással elkészített kötet 
a tanítványok igazi tisztelgése a történetíró és 
oktató előtt. Aki teheti, mindenképpen vegye 
kezébe a kötetet! 

Solymosi József 


