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Buda visszavívásának, oszmán uralom alóli 
felszabadításának háromszázadik évfordulóján 
szinte példátlan vállalkozás eredményét ve
hették kézbe a korszak kutatói . Budapest 
Főváros Levéltárának kiadásában együtt ta
nulmányozhatók tizennyolc mai európai állam
beli levéltárakban található, a Bécs sikertelen 
1683-as oszmán ostromától ós a magyarországi 
visszafoglaló háború kezdetétől a történelmi 
Magyar Királyság területének oszmán uralom 
alóli teljes felszabadítását rögzítő 1718-as 
pozsareváci békekötésig terjedő korszak vo
natkozó forrásai: iratok, jegyzékek, levelek, 
naplók, feljegyzések, térképek, metszetek, 
röpiratok, sajtótermékek, kéziratos és kiadott 
kortárs művek. Ez alapján minden eddiginél 
jobb lehetőség nyílik az egyetemes európai 
összefogás és a magyar erőfeszítés reális feltá
rására. 

A kép azonban még most sem lehet teljes. 
Mindenekelőtt az egykori szemben álló fél for
rásainak a teljes hiánya fájdalmas. Ugyanis 
a kötet szerkesztőinek bevezető szavait idézve : 
„A hivatalos álláspont szerint az isztambuli 
levéltárak korabeli forrásanyagának feltárat-
lansága nem teszi lehetővé az elmélyült kuta
tómunkát ." A közvetlenül érintett egykori 
hadműveleti terület iratanyagának bemutatá
sában is kényszerű hézagok támadtak. A ju
goszláviai levéltárakat csak a szlovéniaiak és 
a késve megérkezett, így pótlólag bekerült 
horvátországiak képviselik. Ismét csak a be
vezető szavaival: „Az ismételt megkeresések 
ellenére a minden bizonnyal terjedelmes és 
nagy értékű szerb forrásanyag ismertetése 
hiányzik." Tegyük hozzá: a szerbiai levéltárak
ba az új államiságnak megfelelő területi ille
tékesség alapján bekerült, a történelmi Ma
gyarország déli területeivel kapcsolatos forrá
sok is hiányzanak. A legsúlyosabb hiányt 
magyar szempontból azonban az jelenti, hogy 
a magyar államiságot a hódoltság korában 
őrző Erdélyre, továbbá az oszmán felvonulási 
területként jelentős Moldvára és Havasalföldre 
vonatkozó források ugyancsak nem kerülhet
tek be a kötetekbe. Ahogyan a szerkesztők írják: 
„Többszöri felkérés ellenére a Román Állami 
Levéltárak Főigazgatósága elzárkózott a te
matikus levéltár- és anyagismertető elkészíté
sétől. Az illetékes levéltári szervek arra hivat
koztak, hogy az anyag szétszórtsága, vala
mint a rendelkezésre álló pénzügyi és személyi 

feltételek elégtelensége miat t nem áll módjuk
ban a kérés teljesítése." A fentiekhez azt kell 
még hozzáfűznünk, a hasonló indokokra hi
vatkozó spanyol és portugál levéltári vezetők 
lehetővé te t ték, hogy magyar kutatók oda
utazva, elkészítsék az ismertetőket. Más orszá
gokban, így Belgiumban, Franciaországban, 
Lengyelországban, a levéltárak mellett könyv
tárak és múzeumok is csatlakoztak az elő
munkálatokhoz, hogy az általuk őrzött állagok 
bevonásával teljesebb lehessen az ismertető. 

A mű élére R. Várkonyi Ágnes írt nagyívű 
történeti bevezetőt. Annak a felismerésnek a 
szellemében, hogy a magyarországi felszaba
dító háború európai nagyságrendű esemény
sorozat volt, és hogy azokban az években 
„Európa és Magyarország története egybe
íródott", idézi fel az oszmán világgal folyta
to t t európai harcokat. Bemutatja, hogy egy
maga egyetlen európai ország sem tud ta fel
tar tózta tni az eredendően Európán kívüli 
hatalomnak a keresztény világba való beha
tolását, és kezdettől jelen volt az európai 
összefogás szükségességének felismerése. Ez 
mégis sokáig késett, folytatja elemzését a szer
ző, mivel Európát az oszmán veszedelemnél 
jobban lekötötték a maga belső problémái. 
Ezután annak felidézése következik, hogy a 
kereszténység összefogását mind türelmetle
nebbül a teljes megsemmisüléssel fenyegetett 
Magyar Királyság államféríiai követelték, ám 
Bécs 1683-as oszmán ostromáig mindhiába. 
Bekövetkezett azonban a fordulat, „a szinte 
végleges megosztottságba jutó Európa mintegy 
a végső veszélyben megtalálta a közös cselek
vés módját". Az ezúttal első ízben felmérhető 
hatalmas levéltári anyag ismeretében a szerző 
ezzel kapcsolatosan részletesen elemzi a Buda 
1686-os felszabadítását eredményező nemzet
közi összefogás megvalósulását és annak gaz
dasági, politikai, államhatalmi bázisát. A tör
téneti bevezető tanulmány a továbbiakban a 
Szent Liga oszmánellenes háborújával kap
csolatosan azzal foglalkozik, miért torpant meg 
a támadás lendülete, milyen okok vezettek a 
hadműveletek elhúzódásához. Befejezésül 
hangsúlyozza R. Várkonyi Ágnes, hogy a 
Porta európai hatalmának megtörése, az osz
mán hatalomnak a magyar területekről való 
kiszorítása kedvezőbb fejlődési lehetőségeket 
teremtett , ám a fejlődés alapvető követelmé-
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nye, az országegyesítés elmaradt. A Habsburg-
birodalmon belül a dinasztikus-nagyhatalmi 
politika következtében Erdélyt, Horvátorszá
got és a kialakított katonai határőrvidékeket 
közvetlen bécsi irányítás alá helyezték, és még 
az e területek nélküli Magyar Királyság álla
misága is megsemmisülni látszott. Ez eredmé
nyezte a kuruc küzdelmeket, amelyeket a 
korabeli Európa nem értet t meg. 

A nagylélegzetű bevezető tanulmány után 
a mai államok hivatalos megnevezése szerinti 
magyar alfabetikus sorrendben következik a 
levéltári anyagok közzététele. Az egyes álla
mok levéltárismertetői azonos szerkesztői elvek 
szerint épülnek fel. Rövid történeti bevezető 
ismerteti az adot t terület egykori oszmán
ellenes részvételét. Ez t követően a forrásokat 
ma őrző intézmények fontosabb adatai követ
keznek hivatalos állami és magyar nyelven. 
Ehhez csatlakozik a források leírása és jellem
zése. Befejezésül a válogatott levéltári és tör
téneti szakirodalom következik. Az államok 
szerinti csoportosításban való tájékozódást 
nagy mértékben megkönnyíti a függelék, amely 
kronológiát, név-, hely- és intézménymutatót 
tar talmaz. Emeli a kötetek színvonalát a ko
rabeli államhatalmi viszonyokat rögzítő tér
képek, továbbá a forrásokat közelebb hozó ké
pek közreadása. 

Természetszerűleg minden szerkesztői egy
ségesítési elv ellenére is nagy eltérések vannak 
a tizennyolc államtól érkezett anyagban. 
Ennek okai egyaránt kereshetők az egyes 
államok egykori elődeinek történelmi szerepé
ben, különböző iratőrző hagyományokban, a 
mai levéltári rendszerekben, a fennmaradt 
iratanyag terjedelmében, a korábbi feltáró 
munka mélységében, a korszakra vonatkozó 
adott történeti irodalom mennyiségében és 
minőségében, valamint a ma érvényesülő tör
ténetszemléletben. 

A történeti bevezetők közül a Belga Király
ságé, a Bolgár Népköztársaságé és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaságé elsődle
gesen a magyarországi oszmánellenes háború 
idején mutatkozó belpolitikai hatásokkal, a 
Csehszlovák Szocialista Köztársaságé, a Dán 
Királyságé, a Francia Köztársaságé, a Lengyel 
Népköztársaságé, a Német Demokratikus 
Köztársaságé, a Németországi Szövetségi Köz
társaságé, az Osztrák Köztársaságé, a Spanyol 
Királyságé és Vatikánváros Államé a hadmű
veletekben játszott történelmi szerepvállalással 
foglalkozik, míg a Holland Királyságé, Nagy 
Britannia és Észak-Írország Egyesült Király
ságé, a Svéd Királyságé ós a Szovjet Szocia
lista Köztársaságok Szövetségéé igyekszik az 
egykori országról röviden teljes bel- és kül
politikai áttekintést adni, végül az Olasz 
Köztársaságé és a Portugál Köztársaságé meg
elégszik azzal, hogy összegzőén felidézi a ma
gyarországi hadszíntéren történteknek az 

adott területen keletkezett forrásokban való 
tükröződésót. 

Az iratőrző intézményekről adot t tájékoz
ta tás mélysége is erősen eltérő, mégis az a 
meghatározó, hogy az egyes mai levéltárak 
és az egykori hivatalok, intézmények bemuta
tása, a forrásanyag őrzési rend szerinti ismer
tetése nemcsak általános tájékoztatást ad, 
hanem rendkívül fontos iránymutatást is a 
kutatómunkához. 

Budapest Főváros Levéltárának kiadványa 
így sorrendben megismertet az egykori Bra
bant Hercegség, Flandriai Grófság, Liège 
Püspökség, Namur Grófság, a bulgáriai pasa-
likok, a cseh korona országai, a Dán Királyság,. 
a Francia Királyság, az Egyesült Németalföldi 
Tartományok, Krajná Hercegség, a Lengyel 
Királyság, az Angol Királyság, a Szász Válaszó-
fejedelemség, a Brandenburgi Választófejede
lemség, a Badeni Őrgrófság, a Bajor Választó
fejedelemség, a Vesztfáliai Hercegség, Münster 
Hercegérsekség, Paderborn Hercegérsekség, 
Pvietberg, Landberg-Velen, Lippe és Haves tadt 
Birodalmi Grófság, Soest és Köln Szabad 
Birodalmi Város, a Toszkánai Nagyhercegség, 
a Savoyai Hercegség, a Mantovai Hercegség, 
a Nápolyi Hercegség, a Modenái Hercegség, a 
Velencei Köztársaság és más kisebb itáliai 
államok, a Portugál Királyság, a Svéd Király
ság, a Spanyol Királyság, az Orosz Birodalom 
és az Egyházi Állam, valamint a Habsburg
birodalom központi szerveinél keletkezett, illet
ve az örökös tartományaiból származó magyar 
vonatkozású és a magyarországi háborúval 
kapcsolatos forrásaival, sőt áttekintést ad 
az egykori Pozsony, Nyitra, Komárom, Gömör, 
Zólyom, Hont, Szepes, Abaúj, Torna vár
megye, valamint egy sor, e vármegyékben élt 
családnak, e vármegyékben tevékenykedett 
egykori állami és egyházi testületnek, e vár-
megyékbeli városnak, továbbá a horvát ren
deknek és a zágrábi püspökségnek az oszmán 
ellenes harcokra vonatkozó forrásairól is. 

Míg a mai belgiumi, dániai hollandiai, szla
vóniai, brit, NDK-beli, NSZK-beli, olasz
országi, ausztriai, portugáliai, spanyolországi, 
svédországi levéltárak — részben az óriási 
iratmennyiség mia t t kényszerűen —• megelé
gedtek az iratjelzetek közlésével, az ugyancsak 
mai bulgáriai, csehszlovákiai, franciaországi, 
lengyelországi, szovjetunióbeli, vatikánvárosi 
és horvátországi levéltárak nagyvonalú gesz
tussal az iratok regesztáit is közreadták. 

A fent elmondottak alapján jelen kétkötetes 
mű lényegesen hozzásegíti a magyar kuta tókat 
ahhoz, hogy európai látásmóddal láttassák 
mindazt a megpróbáltatást, háborús szenve
dést, újrakezdéssel járó nehézséget, amely 
végül is elvezetett oda, hogy — a kötet élén 
beköszöntőt írt Farkasinszky Lajosnak, Buda
pest Főváros Tanácsa általános elnökhelyette
sének szavaival — „Magyarország végre meg-
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indulhatott a békés gazdasági-társadalmi fej
lődés útján, s visszatalálhatott Európához". 

Amikor befejezésül újólag üdvözöljük e 
nagyszerű vállalkozást, egyúttal reményünket 
fejezzük ki, hogy a most kimaradt államok 
forrásainak hasonló bemutatása is mielőbb 

A Magyar Hírmondó sorozat eddig ismeret
len hungarica közreadásával gazdagítja az ol
vasók ismereteit. A kötetet válogatta, szer
kesztette, fordította, a bevezetést és a jegy
zeteket írta Zachar József. 

A szómagyarázatokkal gazdagított kiadvány 
Zachar József kutatásai nyomán bemutatja a 
hol franciának, hol németnek mondott erdélyi 
származású Jeney Lajos Mihályt, mintegy 
megcáfolva Markó Árpád neves hadtörténész 
megállapítását: „Zrínyi Miklóson kívül nem 
élt a XVII . , de a XVII I . században sem olyan 
hadi műveltséggel rendelkező magyar kato
nánk, aki a hadtudomány, hadművészet elmé
leti kérdéseivel behatóan foglalkozott volna, s 
ilyen tárgyú magyar könyvek sem jelentek 
meg." A levéltári és könyvészeti kutatások 
alaposságának szükségét bizonyítja, igazolja 
Zachar József feltáró munkája. 

A magyar nyelven most először közreadott 
értekezés, mint arra a címlap is utal , 1759-ben 
jelent meg Hágában francia nyelven. Bizonyá
ra ez is közrejátszott, hogy szerzőjót kortársai 
franciának hitték, annak ellenére, hogy mun
káiban ilyen megfogalmazással találkozunk: 
„.. .gondolataimat egy olyan nyelven kell ki
fejeznem, amely számomra idegen.. ." 

A bécsi hadilevéltárban (Kriegsarchiv) fel
lelhető iratokon Michael v. Jeney, Geney, 
Geneyne, Jeny, Jenay, Jeneyne, Jenney, 
Jennay változatokban találkozhat a kutató 
Jeney Lajos Mihályra utaló iratokkal. A ke
resztnevét illetően a francia és porosz levél
tárakban fellelhető források Luis, Lajos, az 

elkövetkezhet, és ezáltal a háromszáz eszten
dővel ezelőtti egyetemes történeti jelentőségű 
magyarországi eseménysorozat még teljeseb
ben megismerhető lehet. 

Zachar József 

osztrák levéltárak anyagai Michel, azaz Mihály 
megnevezéssel jegyzik. Tudnunk kell, hogy 
Bercsényi László altábornagy, a francia hu
szárság főfelügyelője 1747. július 23-án kelt 
felterjesztésében azt kéri a hadügyminiszter
től, hogy kinevezhesse saját huszárezredében 
hadnagynak nemes Jeney Lajost. Ezt követően 
1747-től 1753-ig a Bercsényi-huszárezred nyil
vántartásában folyamatosan fellelhető Jeney 
hadnagy. 

A kiadvány önálló tanulmánynak elfogad
ható „Bevezetése" bemutatat ja a század há
borúiban idegen hadakban Európa csaknem 
valamennyi hadszínterét megjárt, majd tér
képészként tevékenykedett katona-író jelleg
zetes XVI I I . századi magyar sorsát, a kitűnő 
mérnöki és térképészeti ismeretekkel rendel
kező Jeney pályafutását, akinek végül is 
császári-királyi vezérőrnagyként magyar föl
dön dobbant utoljára a szíve 1797. február 26-án 
Pécsett, ahol a Mindenszentek temploma mel
letti temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Jeney hivatásos katona volt, de a kor szel
leme, a felvilágosodás eszméi nem hagyták 
érintetlenül; ez külön aláhúzandó írói teljesít
ményének hazai elismerésénél. Nemes Jeney 
kapitány sokat látott , nagytudású katonaként 
a XVI I I . századi kisháborús hadviselés leg
jelentősebb tapasztalatait adja közre írásaiban 
kortársai (és az utókor-?) okulására. A had-
történetírás a jelen munkával újabb, ösztönző 
felismerésekkel gazdagodott a huszár, majd 
mérnök-geográfus életútjának munkássága 
alapján. Talán nem közömbös it t arra utalni, 

J E N E Y 

A PORTYÁZÓ, 
AVAGY A KISHÁBORŰ SIKERREL VALÓ MEGVÍVÁSÁNAK 
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KORUNK GÉNIUSZA SZERINT 

(Hága, 1759) 
(Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986. 293 o.) 
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