
majd tábornokként erődítményparancsnok, 
több katonai vonatkozású leírás szerzője, a 
jelen és talán több más mű alkotója méltó 
arra, hogy életét — és nem utolsó sorban 
munkásságát — megismerje az utókor és an
nak mérlegelésével döntsön hovatartozásáról. 

Egy könyvismertetés szűk keretei, annak 
ellenére, hogy a recenzens megkísérli a kiad
vány átfogó bemutatását, nem adhatnak tel
jes képet sem a szerzőről, sem művéről. 

összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy 
Zachar József munkája elismerésre méltó szín
vonalon mutat ja be e hungaricát, mely magyar 
nyelven most lá tot t először napvilágot, s je
lentős értékkel gazdagítja a magyar katonai 
szakirodalmat. Dicséret illeti a Magvető 
Kiadót, amely vállalta a könyv megjelenteté
sét. 

Csendes László 

V. A. ZOLOTARJEV—M. N. MEZSEVICS—D. E. SZKORODUMOV 

OSZMANSZKAJA IMPÉRIA I ROSSZIJA 
Analiz osznovnüh koncepcij monografii 

„Vo szlavu Otyecsesztva Rosszijszkovo" * 
(Izdatyelsztvo „MiazV, Moszkva, 1984.) 

A monográfia Oroszország történetének 
egyik legérdekesebb, eseményekben igen gaz
dag időszakát, a XVII I . század második felét 
vizsgálja. A feudalizmus Oroszországban ekkor 
érte el fejlődésének legmagasabb pontját, a 
nemesség „aranykorát", de ezzel egyidejűleg 
bontakozott ki az új, a kapitalista termelési 
mód fejlődésének korszaka is. Az országban 
rohamosan növekedett az ipari termelés alap
já t képező kézműipari üzemek száma: 1767-
ben 663, a század végén már kb. 1200 a szá
muk. Erőteljesen fejlődött a -kohászat is. 
Oroszország a század végére a kohászati ter
mékek előállítójává, a külföldi piacok egyik 
legerőteljesebb ellátójává vált . 

Az ország gazdasági erősödése hozzájárult a 
tudomány és a kultúra fejlődéséhez. A XVII I . 
század második felében sokoldalú tudományos 
tevékenységet folytatott M. V. Lomonoszov, 
ekkor vált ismertté egy sor más tudós és fel
találó is, köztük M. I . Kulibin, I . I. Polzunov, 
E . Ejler stb. 

A XVII I . század második felét példátlan 
külpolitikai és katonapolitikai aktivitás jelle
mezte: Oroszország a század második felében 
mindent összevetve 21 éven át viselt háborút. 
A fél évszázad ala t t az ország területe jelentő
sen gyarapodott, lakosságának száma kétsze
resére (36 millió) növekedett. 

Ezzel egyidőben az orosz társadalom mélyén 

* Az Oszmán Birodalom és Oroszország. Az orosz 
haza dicsőségére (Moszkva, 1984) c. monográfia alap
koncepciójának analízise. 

önkényuralom- és jobbágy ságellenes mozgal
mak bontakoztak ki. Az országot hatalmas 
parasztfelkelések hullámai rázták meg, melyé
ket a cári hadsereg könyörtelenül vérbefojtott. 

Oroszország kül- és belpolitikájának sajá
tosságai a XVI I I . század második felében 
abból a szükségszerű felismerésből eredtek, 
melyek a hadügy gyorsított fejlesztésére és az 
ország katonai ütőképességének erősítésére 
irányultak. 

A V. A. Zolotarjev vezette szerző kollektíva 
részletes értékelést ad az orosz hadsereg álla
potáról, fejlődéséről a vizsgált időszakban, 
miközben a legnagyobb figyelmet a hadsereg
építés olyan fontos területének bemutatására 
fordítja, mint a fegyveres erők kiegészítésének 
és szervezetének rendszere. A szerzők rámu
ta tnak, hogy Oroszország ütőképes katonai 
erejének alapvető feltételét a hadsereg állo
mányának haladó feltöltési rendszere adta, 
az melynek alapjait annak idején I . Péter a 
hadkötelezettség bevezetésével rakta le. 

A hadköteles újoncokkal való feltöltés lehe
tővé te t te az azonos nemzetiségű, nagylétszá
mú tömeghadsereg létrehozását, a huzamos 
ideig ta r tó katonai szolgálat pedig a személyi 
állomány magas fokú szakmai kiképzését. 
A monográfia ugyanakkor utal a tisztek sorai
ban a külföldiek túlsúlyba kerülésére és az 
ebből eredő veszélyekre, valamint a katona
tömegek kiképzési és nevelési rendszerének ki
alakításánál ennek káros kihatásaira. 

Az évszázad első negyedére kialakult orosz 
hadsereg szervezetének állapotát és fejlődését 
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értékelve a szerzők utalnak arra is, hogy állo
mányában megjelent az újfajta gyalogság és 
lovasság, korszerűsödött a tüzérség szervezeti 
struktúrája, változott a fegyvernemek rész
aránya stb. A monográfia levonja azt a követ
keztetést, hogy az orosz hadsereg szervezeti 
struktúráját tekintve magasabb szinten állt, 
mint alapvető ellenfeleinek hadseregei. 

A monográfiában vizsgálatra kerültek olyan 
fontos tényezők is, amelyek az orosz hadsere
get korának egyik legerősebb hadseregévé vál
toz ta t ták . A szerzők bemutatják, hogy a ka
tonai nevelés milyen szerepet játszott a csa
patok kiképzésének rendszerében és hogy an
nak milyen jelentősége volt a XVII I . század 
második fele háborúiban az orosz fegyverek 
sikereiben. 

Az Oszmán Birodalom, melyet Marx a kö
zépkor egyetlen kiemelkedő katonai hatalmá
nak nevezett,1 hagyományosan Oroszország 
egyik legnagyobb ellenfele volt. Az Oszmán 
Birodalom azonban a XVI I I . század második 
felére teljesen elveszítette katonai ütőerejét. 
A Birodalom katonai mechanizmusának két 
alapvető része hanyatló állapotba került : a 
feudális feltöltésű lovasság és az állandó 
zsoldos hadsereg, melynek magvát a janicsár 
gyalogság képezte.2 

A válság alapvető okául az oszmán társa
dalom katonai szervezetére épülő ún. tima-
rióta földművelési rendszer szolgált. Az or
szágban kezdetét vette a fejlett feudális viszo
nyoknak megfelelő „új társadalmi-politikai 
rend kialakulásának folyamata".3 Az állami 
feudális birtoklás kiszorította a magánfeudális, 
feltételesen birtokló katonai hűbéri adomá
nyok rendszerét, és helyére új típusú magán
földbirtok-viszonyt állított. Az új típusú föld
birtokost „a hadköteles feladatoktól eltérően" 
mái" jobban érdekelte a gazdaság, és ha csak 
egy módot talált , kibújt a katonai szolgálat 
kötelezettsége alól.4 

E folyamat egyenes következményeként a 
feudális lovasság létszáma fokozatosan csök
kent. Az Oroszország elleni (1768—1774) há
borúban például létszáma már csak kétezer 
fő volt. A feudális feltöltés komoly fogyaté
kosságai miat t fegyveres erői alulmaradtak az 
európai, köztük az orosz reguláris hadseregek
kel szemben. A csak háború idejére hadrendbe 
állított katonák sem egyénileg, sem harcászati
lag nem voltak felkészülve arra, hogy alegy
ség-kötelékben tevékenykedjenek. 

Az Oszmán Birodalom hajdan jó tulajdon
ságokkal rendelkező állandó zsoldos hadserege, 
de főleg annak janicsár hadteste, huzamos 
ideig felülmúlhatatlan volt. Kortársak kieme-

1 K. Marx: Hronologicseszkie vipiszki II. Archiv 
Marsa i Engelsza. T. 6. Moszkva, 1939. 189. o. 

2 Uzincsarsüi, I. H.: Osmanli tarihi. C. 3. Ankara, 
1954. 270. o. 

3 Problemi isztorii Turcii. Moszkva, 1978. 55. o. 
4 Müler, A. F.: Turcija. Aktualnie problemi novoj 

j Bovejsej isztorii. Moszkva, 1983. 20. o. 

lik a janicsárok kiváló harcképzettségét, fe
gyelmezettségét, bátorságát és állandó készen
létét. Jó tulajdonságaik közé sorolták például 
mozgékonyságukat, ellátás és az élelmezés 
iránti igénytelenségüket, magas fokú önural
mukat , s a megszabott feladatok teljesítésében 
meglepő kitartásukat.3 

Az állandó zsoldos hadsereg állapota azon
ban idővel komoly változást szenvedett. Kép
letesen szólva valamennyi mutatójában elöre
gedett : a katonák öltözetétől és fegyverzetétől 
kezdve egészen a csapatok kiképzéséig és a 
parancsnoki kar gondolkodásának színvona
láig. 

Az egykor kiváló képzettségükkel és fe
gyelmükkel dicsőséget szerzett janicsárok kéz
művességgel, kereskedelemmel és családalapí
tással kezdtek foglalkozni. Közülük nagyon 
sokan a kaszárnyákat csak a negyedévenként 
járó bérük átvételére keresték fel. A kereske
dés és az üzérkedés tárgyává olyan bizonyla
tok léptek, amelyek alapján a janicsárok pénz
állományt kaptak. Ennekkövetkezményeként 
a hadtest létszáma fokozatosan növekedett 
(1776-ban 43 ezer, 1800-ban 55 ezer, 1809-ben 
110 ezer) és a janicsárok soraiba olyan emberek 
kerültek, akiknek a katonai szolgálatról alig 
voltak ismereteik. A hadtest ellátásának ki
adásai az államkincstárt terhelték. A kiadások 
a XVI I I . század végére már 20 millió frankot 
te t tek ki, ugyanakkor a janicsárok harcérté
küket tekintve a mélypontra süllyedtek. 

Nem állt jobban a helyzet a zsoldos lovas 
hadtestben sem. Ami a hadtest tüzérségét 
illeti Sz. Sou megjegyzése szerint a XVI I I . 
század végére csupán szánalmas karikatúrája 
maradt önmagának, noha Bizánc bevételénél, 
vagy az arab világ6 gyors lerohan ásánál I . 
Szelim alat t döntő szerepet játszott . A had
test létszámát 1778-ban 3258 fő képezte, ezek 
közül azonban csupán 550 fő bizonyult alkal
masnak a ki tűzöt t feladatok teljesítésére.7 

A hadtest fegyverzetét alkotó lövegek, harci 
lehetőségeiket tekintve, alul maradtak az orosz 
és a többi európai hadseregekben rendszeresí
t e t t tüzérséggel szemben. 

A katonai-szakmai kiképzésben rendkívül 
alacsony színvonalon álló állandó zsoldos had
sereg és annak feudális feltöltési rendszere, 
valamint létszámának fokozatos csökkenése a 
timarióta földbirtoklási rendszer felbomlása 
folytán a fegyveres erők általános katonai 
hanyatlását eredményezte. 

A monográfiában részletes elemzést kapnak 
az 1768—1777. évi és az 1781—1791-es orosz— 
török háborúk. Azok a súlyos vereségek, ame-

5 Lybyer, A. H.: The Government of the Ottoman 
Empire in the Time of Suleyman the Magniflcient. 
Cambridge, 1915. 108., 109. o. 

6 Ubicsina, A.: Izobrazsenie szovremennogo szoszto-
janija Turcii v geograficseszkom, sztatiszticseszkom, 
religióznom i voennom otnosenni. Szankt-Petyerburg, 
1854. 91. o. 

7 Shaw, S. J.: History of the Ottoman Empire and 
Modern Turkey. V. I. Cambridge, 1976. 121. o. 

— 549 — 



lyeket a török hadsereg ezekben a háborúkban 
elszenvedett, az orosz hadsereg szervezésének, 
kiképzésének és fegyverzetének fölényével, 
továbbá orosz katonai elmélet és hadművé
szet erőteljes fejlődésével magyarázhatók. 

Oroszországnak a törökök ellen vívott há
borúiban egy sor kiváló képességű hadvezér 
és flottaparancsnok tűn t fel, köztük P . A. 
Rumjancev, G. A. Potyemkin, A. V. Szuvorov, 
F . F . Usakov stb. Az újkor nemzeti hadművé
szeti iskolájának kialakulását a szerzők nem 
csak a háborúk történetével összefüggéseivel 
vizsgálják, hanem az említett hadvezérek ós 
flottaparancsnokok elméleti és gyakorlati tevé
kenységével is. Az ilyen vizsgálati eljárás le
hetőséget nyújtott számukra az orosz hadsereg 
hadászatában és harcászatában lezajlott evo
lúciós folyamatok értékeléséhez és az azok fej
lődését elősegítő törvényszerűségek feltárásá-

A Balkán-félszigeten elő, hajdan az Oszmán 
Birodalomhoz tar tozott népek nemzetközi vi
szonyai és államaik kialakulása történetének 
vizsgálata még ma is a történész-kutatók 
figyelmének középpontjában állanak. Az utób
bi időben a Szovjetunió és más szocialista 
országok tudósai nagy figyelmet fordítanak az 
Oszmán Birodalom a balkáni tartományainak 
kérdéseire. Részletes és komplex vizsgálat 
tárgyát képezik a soknemzetiségű Oszmán 
Birodalomban lezajlott reformfolyamatok kér
dései. Konkrétan kutat ják annak történetét, 
hogy az új nemzeti forradalmi felszabadító 
erők harca a török elnyomás ellen milyen he
vességgel bontakozott ki, mégpedig azon török 
uralkodó körök ellen, amelyek a leigázott terü
leteken az elavult elnyomó rendszer 
újjáalakítására, felújítására törekedtek. H a 
számításba vesszük azt a körülményt, hogy 
az Oszmán Birodalom reformja (amely az 
1830—1850-es Tanzimat első szakasza néven 
vált ismertté) a Nyugat-Európában zajló első 
ipari forradalom befejeződésének időszakára 
és Angliának, Franciaországnak, Ausztriának 
Délkelet-Európa és a Közel-Kelet elleni ter
jeszkedése megindulásának idejére esik, nyil
vánvalóvá válik az Oszmán Birodalom és 

hoz. Az archív források, hadtörténeti anyagok 
és okmányok, továbbá a monografikus fel
dolgozások analízise alapján a szerzők arra 
következtettek, hogy a vonalharcászat kötött 
szabályai és dogmái leküzdésére irányuló 
folyamat és a manőverező hadászatra való át
térés Oroszországban előbb zajlott le, mint 
több európai országban. 

A szovjet hadművészetnek mély társadalmi 
gyökerei vannak, minthogy az az orosz had
művészet minden haladó vonását magán viseli. 
Pontosan ezért őrzi meg jelentőségét a múlt 
hadművészete kialakulásának és fejlődésének 
filozófiai-történeti átgondolása. ; 

A könyv nem csak a hadtörténészek hanem 
a szovjet és külföldi olvasók érdeklődésére ia 
számot t a r tha t . 

V. N. Verevkin-Ráhalszkij 
V. M. Zaporozsec 

a nyugati uralkodó körök és hatalmak politi
kai-gazdasági viszonyai vizsgálatának fontos
sága.1 

Ilyen kutatásra vállalkozott a szovjet V. I. 
Seremet2 kelet-kutató, aki a keleti kérdésnek, 

1 Mezsdunarodnie otnosenija na Balkanah. 1815— 
1830. Moszkva, 1983.; Mezsdunarodnie otnosenija na 
Balkanah. 1856—1878. Moszkva, 1986.; U isztokov 
formirovanija nacii v Centralnoj i Jugo-Vosztocsnoj 
Jevrope. Moszkva, 1984.; Formirovanie nacionalnih 
nezaviszimih goszudarszt na Balkanah (konyec XVIII— 
70-e gödi XIX v.). Moszkva, 1986.; Oszmanszkaja 
Impéria: Szisztéma goszudarsztvennogo upravlenija, 
szociálno i etno-religioznie problemi. Moszkva, 1986. 
stb. 

2 V. I. Seremet: Az Oszmán Birodalom és Nyugat-
Európa. A XIX. század második harmada. Nauka 
Kiadó, Moszkva, 1986. 312 o. A könyv tagolása: Beve
zető. I. fejezet. Az Oszmán Birodalom gazdasági, szo
ciális fejlődése a XIX. század 30—50-es éveiben és a 
nyugat-európai hatalmak érdekei. Az európai piacok 
és az Oszmán Birodalom mezőgazdaságának fejlődése. 
A külpiac hatása a termelésre és a feldolgozó iparra. 
II. fejezet. Az Oszmán Birodalom külkereskedelmének 
alapvető tendenciái. Kereskedelem Franciaországgal. 
Az osztrák és angol kereskedelem sajátos viszonyai. 
III. fejezet. A kiszorító rendszer és a kereskedelmi, hajó
zási egyezmények 1838—1856-ban. Az Oszmán Biroda
lom és az európai országok közötti megállapodás. A ki
szorító rendszer törvényesítése. IV. fejezet. Az Oszmán 
Birodalom és a keleti kérdés kiéleződése 1849—1852-
ben. Az Oszmán Birodalom és a Délkelet-Európában, 

V. I. SEREMET 

OSZMANSZKAJA IMPÉRIA I ZAPADNAJA JEVROPA 

Vtoraja trety 19. v. 
(Izdatyelsztvo „Nauk-a", Moszkva, 1986. 312 o.) 
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