
Uraiban) és az 1893. (Hadarovszk) különleges 
kórházi lágerből. 

Figyelemre méltó Leonid Resin írása a nácik 
oldalán harcoló kozákok, csecsének, 
turkesztániak, kalmükök, oroszok, ukránok 
kötelékeiről, amelyek elsősorban a megszállt te
rületeken folytattak írtóhadjáratokat a védtelen 
lakossággal szemben: a fasiszta tervek szerint 
mintegy 50 millió szláv elpusztításával kellett 
volna német életteret teremteniük. Az úgyneve
zett „Róna" („Orosz Felszabadítási Hadsereg") 
például a magyar büntető különítményekkel 
együtt gyilkolta az életben maradottakat 
Brjanszk, Orlov és Kurszk körzetében. Az össze
foglaló bemutatja Vlaszov tábornok és hadsere
ge útját is a háború végéig, majd a kötelékéhez 
csatlakozott katonák és családtagjainak sorsát. 

A tragédiák zárófejezetét Viktor Semskov 
moszkvai történész írta meg „A szovjet állam
polgárok hazatelepítése és további sorsa (1944-
1956)" címmel. A hadifogságból mintegy másfél 

Nem először írom le, hogy a lassacskán elha
ló tudományos könyvkiadás utolsó mentsvárai a 
különböző vidéki műhelyek - levéltárak, mú
zeumok, könyvtárak — lesznek, ha a gazdasági 
helyzet nem lehetetleníti el őket (is). Amíg ez -
remélhetőleg soha - nem következik be, addig 
számíthat az Olvasó arra, hogy színvonalas, 
szakmailag igényes kiadványokat is a kezébe 
vehet, még akkor is ha esetleg azok a kivitele 
kevésbé tetszetős, illetve a példányszáma ala
csonyabb. 

Ilyen kiadvány a Zala Megyei Levéltár kiadá
sában megjelenő Zalai Gyűjtemény legújabb 
kötete, amely Zala (vár)megye hadtörténeti 
eseményeinek, vonatkozásainak egyes részleteit 
tárja az Olvasó elé. A XVII. századtól a XX. szá
zadig felölelő időszakot kilenc történész, had
történész tanulmánya, forrásközlése reprezen
tálja, így gyakorlatilag valamennyi fontos, a 
(vár)megye életében meghatározó eseményről, 
történésről képet kapunk. 

Kelen ik József, a Hadtörténeti Intézet és Mú
zeum Hadtörténeti Osztályának a vezetője a 
XVI-XVII. században rendkívül fontos végvár, 

millió katona tért először haza, a tisztjeiknek 
azonban (125 000 fő) hat esztendeig kényszer
munkán kellett becsületüket helyreállítaniuk. A 
nácikhoz csatlakozott ún. „felszabadító" önkén
tesek zöme akasztófán, vagy kivégzőosztag 
előtt bűnhődött. A koncentrációs táborokból 
szabadultak jelentős része visszatérhetett el
pusztított otthonába. 1952-ben még csaknem 
500 000 volt szovjet állampolgár tartózkodott a 
nyugati, megszálló zónában, akik nem akartak 
visszatérni a.Szovjetunióba. Jelentős részük né
met állampolgár lett, a besszarábiaiak és mold
vaiak pedig elfogadták a román letelepedési 
engedélyt. 

A könyvet dokumentumok, fényképek, tér
képek, rövidítés-magyarázat és bibliográfia egé
szíti ki. Adatgazdag, gondolatébresztő munkát 
végzett a két nemzet húsz szakértője, érdemes 
megismerkedni a leírásaikkal. Éles hangú fel
szólítás ez a mű az emberi életek védelmében. 

Bencze László 

Kanizsa ellen vetett végházak létszámadatait 
vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a 
XVII. századra a véghelyek katonái a katonás
kodást — gazdasági okok miatt, zsold hiányában 
- csak mintegy mellékfoglalkozást tudták „űzni" 
és minden más munkából biztosították megél
hetésüket, nem egy esetben nem is az 
„erősségben" éltek, hanem a környező falvak
ban, mintegy „bejáróként", amolyan milicista-
ként látva el feladatukat. Nem kell tehát megle
pődnünk azon, hogy az ezen véghelyeken 
szolgálók létszáma és „minősége" igencsak el
ütött a XVI. századi katonákétól. 

Szita László, a Baranya Megyei Levéltár nyu
galmazott igazgatója tanulmányában a Kelenik 
József által vizsgált időszak után öt évtizeddel 
megindult törökellenes felszabadító háború 
egyik fontos eseményéről, Kanizsa felszabadítá
sáról írt. A szerző jól hasznosította a bécsi és a 
karlsruhei levéltárakban általa feltárt iratanya
got, így mutatva be az 1688 és 1690 közötti 
Kanizsa elleni „blokádharcot", a harcokban 
részt vett magyar csapatokat, illetve a magyar 
katonák tevékenységét, a vár elfoglalását. Érde
kes az erősség átadásáról készült kapitulációs 
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okmány minősítése is, amely a szerző szerint a 
Magyarországon feladott török végvárak okmá
nyaival összehasonlítva a legkidolgozottabbnak 
tűnik. 

Bariska István, a kőszegi Városi Levéltár 
igazgatója - a kötet legterjedelmesebb tanulmá
nyában - Bezerédy Imre kuruc brigadéros 
„árulásának" történetét dolgozta fel. írása vég
következtetése: Bezerédy ugyan nem lett áruló
vá, de áldozattá igen, aki a szabadságharc ha
nyatlását látva maga is ingadozóvá vált és mint 
ilyen került „törvény elé". Elítélése és kivégzése 
példa statuálásának (is) felfogható „...sokakért 
és e sokak miatt is meg kellett hozni a pataki 
ítéletet... »másokat is ösztönző halál által«". 

A kötet következő része 1848-1849-es 
„blokkot" foglal magában. Molnár András, a 
Zala Megyei Levéltár levéltárosa, a kötet szer
kesztője Zalaegerszeg nemzetőreiről készítette 
el írását, melyben a zalaegerszegi nemzetőrség 
megszervezéséről, személyi összetételéről ad 
áttekintést és tizenegy dokumentumot is közöl, 
amelyek az egerszegi járási nemzetőrzászlóalj 
életébe engednek betekintést. írásából megtud
hatjuk, hogy a nemzetőrség tagjai döntő több
ségükben céhekbe tömörült kézművesek vol
tak, de tíz százalék feletti volt az értelmiségiek 
aránya is és a legtöbben 31 és 40 év közöttiek 
voltak. 

Hermann Róbert a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Hadtörténeti Osztályának alosztályve
zetője fontos forrást közölt a kötetben. Az 1848-
49-es magyar forradalom és szabadságharc ma
gyar honvédsége drávai hadtestének (VII. had
test) hadinaplóját adta közre, bevezetővel és a 
tőle megszokott alapos jegyzetekkel. Amint írta, 
a napló inkább visszaemlékezés, mint napló, hi
szen Bayer József ezredes, az összeállító, emlé
kezetből, okmányok nélkül készítette el az 
anyagot aradi fogságában. Munkája azonban így 
is fontos forrása lehet az 1848-as esztendő nyári 
történéseinek, a horvát betörésnek. 

A kötet szintén 1848-49-es témájú forrásköz
lése Pordán Ildikó középiskolai tanár nevéhez 
fűződik. Ő László Károlynak, a haláláig Kossuth
ért rajongó egykori tüzértisztnek a naplójából 
adta közre az 1848. szeptember 25-e és 1849. 
április 24-e közötti időszakban íródottak részle
teit. 

László személye azért is fontos, mert az emig
ráció időszakában Kossuth titkára volt, az Egye
sült Államokban pedig iratainak kezelője. László 
Károly regényes életútjának minden eseményét 
bemutatni szinte lehetetlen, de mint a Hunyadi
szabadcsapat tagja, majd tüzértiszt, számos 
fontos és érdekes eseménynek volt a szemtanú
ja, résztvevője. Kár, hogy a közlés címében jel

zett 1849. április 24-e helyett a közreadott rész
letek 1848. december 31-ével lezárultak! 

A levert szabadságharc után a magyar váro
sok nem lelkesedtek a hozzájuk beszállásolt 
császári és királyi csapatokért. A helyzet a ki
egyezést követően sem változott azonnal, de 
mivel 18Ó8. december 5-én megszületett a ma
gyar királyi honvédség felállítását elrendelő tör
vénycikk, némileg módosult a települések hoz
záállása a katonaság elhelyezéséhez. Ez történt 
Nagykanizsa esetében is, amelynek vezetése a 
kezdeti elutasítás után, polgárai véleményével 
megismerkedve úgy döntött, hogy a város szá
mára „honvéd zászlóaljat" kér. Ennek a folya
matnak a bemutatását végezte el írásában Foki 
Ibolya, aki munkájához a korabeli iratok közül 
az üggyel kapcsolatban keletkezett négyet köz
re is adott. Ezek közül a kanizsai polgárok kér
vénye rendkívül érdekes, hiszen a polgárok 
külön terheket is hajlandóak voltak vállalni a 
honvéd zászlóalj érdekében, igaz nem feledve 
azt, hogy a városban állomásozó katonaság a 
bevonultatott ifjak számára megfelelőbb, mint a 
távoli vidékekre történő utazás és az ottani ka
tonáskodás és a katonaság jelenléte gazdasági 
előrelépést is eredményezhet. 

Az I. világháború időszakába kalauzol el 
bennünket már Káli Csaba forráspublikációja. A 
szerző Teleki Béla gróf I. világháborús naplóját 
tette közzé, természetesen nem teljes terjede
lemben. A rendkívül érdekes, eredeti napló a 
frontok mindennapjaiba enged bepillantást és 
jelzi azt a hangulatot és viszonyt, amely az I. vi
lágháború frontjait még jellemezte, ám ami a II. 
világháború frontjain már szinte elképzelhetet
len volt. Ez a hangulat-megjelenítés adódhat 
természetesen a naplót vezető személyiségéből 
is, de valószínűbben a háború jellegéből. 

A jegyzetekkel ellátott anyagban feltűnik né
hány fiatal tiszt neve, akik az ún. Horthy-
korszakban a magyar király honvédség magas 
rendfokozatú és beosztású tábornokai lettek. Jó 
lett volna ha Káli Csaba ezen esetekben erre 
utalást tett volna, így pl. Heyszl József főhad
nagy- 1944-ben Heszlényi József vezérezredes, 
a 3. hadsereg parancsnoka - vagy Krantz Vilmos 
főhadnagy - 1944-ben mint Hellebront Vilmos 
szolgálaton kívüli vezérőrnagy a Szálasi kor
mány tárca nélküli minisztere - esetében. 

Ahogy az I. világháború logikus folytatása 
volt a II. világháború, úgy annak tűnik a kötet 
befejező tanulmánya, Szabó Péter, a Hadtörté
neti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Osztálya 
alosztályvezetőjének írása is. A szerző a tőle már 
megszokott alapossággal mutatja be a zalai ala
kulatok történetét 1938 és 1945 között, ami a 
hiányos forrásanyagot tekintve nem volt túl 
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egyszerű feladat. Érthető, hogy a szerző a ma
gyar 2. hadsereg kötelékében a keleti hadszínté
ren eltöltött időszakról írt a legtöbbet, de vé
gigkísérte a zalai alakulatok harcainak utolsó 
szakaszát is. Tanulmánya függelékeként közre
adta a zalai alakulatok parancsnokainak, illetve 
egyes esetekben tisztjeinek névsorát is. Itt né
hány apró hiba is becsúszott. Magasabb pa
rancsnokoknak csak a dandárnál magasabb se
regtestek parancsnokait és a dandárok parancs
nokait nevezték az adott időszakban. A 9- gya
logdandár parancsnoka Székely János tábornok 
és nem gyalogsági tábornok volt, akit az egyéb
ként néha egymásnak is ellentmondó korabeli 
iratok tanúsága szerint 1940. július 8-án váltott 

fel beosztásában Szécsy (és nem Széchy) Imre 
ezredes, aki csak 1941. május l-jével lett tábor
nok és kezdetben csak megbízott, nem kineve
zett parancsnok volt. Egyébként a 17. honvéd 
gyalogezred „elődjének", a 3- határőrezrednek 
1938. május l-jétől volt a parancsnoka. Oszlányi 
Kornélt a 9. könnyű hadosztály parancsnoki 
posztján Német Béla ezredes - 1944. január 1-
jétől vezérőrnagy - váltotta 1943. augusztus 10-
én, de addig is ő volt már - mint megbízott 
könnyűhadosztály-parancsnok - a seregtest 
élén 1943. június 26-ától, másutt július 14-étől. E 
beosztásában 1944. április 14-éig - másutt ápri
lis 19-éig - szolgált. 

Szakály Sándor 
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Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra: 

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak. 

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetében -
külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát. 

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség. 

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal 
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt 
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.) 

5>. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos -
nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetús írógéppel. Az esetleges javításokat a második és 
harmadik példányra is kérjük rávezetni. 

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab számokkal számozza, 
a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással. 

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes 
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet. 

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott 
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári, 
kézirattári és bibliográfiai adatokat. 

9. Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.) 

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg. 

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a 
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat 
hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét. 


