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A szerző célja — ahogy erre az előszó
ban kifejezetten utal is — a végvári 
rendszer XVI. századi történetének mo
nografikus szinten való összegzése. E 
szintézisre annál is inkább szükség orolt, 
mivel a végvári rendszerről írott korábbi 
(s egyetlen!) összegzés 1911-ben látott 
napvilágot. Ugyanakkor az azóta eltelt 

* időszak részeredményei, újonnan föltárt 
forrásai, valamint a marxista történet
szemlélet egyrészt lehetővé tette, más
részt megkövetelte e téma vonatkozásá
ban is az új szintézist. 

A könyv első fejezete a végvári rend
szer létrejöttének fő tényezőjével, a tö
rök veszedelemmel és hódítással foglal
kozik. A szerző áttekinti a török külpo
litikát, valamint a török birodalom gaz
daságának és társadalmának fő jellegze
tességeit vizsgálja. Az expanzió fő okát, 
helyesen, abban látja, hogy a termelő
erők fejletlensége követelte meg az ál
landó hódítást. A hódítás korlátai között 
helyesen ismerte fel a szakirodalom a 
nagy távolságból eredő problémákat, 
amelyeket Perjés Géza az akciórádiusz 
fogalmával jelölt. Szántó Imre ezzel kap
csolatban azt az álláspontot foglalja el, 
hogy „Szulejmán és utódai ezt a szabály
szerűséget még nem ismerték fel, sőt ki
fejezetten arra törekedtek, hogy akciórá
diuszukat a magyar területeken átlépve 
a Német-Római Birodalom felé meghosz-
szabbítsák". Ehhez, a szakirodalomban 
máshol is feltűnő nézethez azt a meg
jegyzést fűznénk, hogy egy későbbi idő
szakban (a tizenötéves háborúban) a tö
rök hadvezetés bizonyíthatóan felismerte 
a nagy távolságból eredő hátrányokat. 
Mindez azonban hódító célkitűzésein nem 
változtatott, a Porta az „akciórádiusz" 
meghosszabbítására törekedett különböző 
eszközökkel (Magyarországon való felel
tetés, a hadjárati idő meghosszabbítása). 
A török hódítás minősítésében viszont 

teljesen egyet kell értenünk a szerzővel; 
a török birodalom Magyarország elfogla
lására törekedett, s mivel alacsonyabb 
szinten állt a meghódított népeknél, a tö
rök hódítás súlyos veszélyt jelentett Ma
gyarország fejlődése szempontjából. 

A második fejezetben a védelmi vonal 
szervezetéről olvashatunk. A szerző vá
zolja előbb a török, majd a királyi Ma
gyarország végvári rendszerének kiépü
lését. Ezután részletesen foglalkozik a 
magyar várépítkezés problematikájával. 
A várrendszer belső hierarchiáját (kisebb 
palánkok és nagyobb várak), együttes 
funkcionálását sok példával illusztrálva 
mutatja be. Felhívja a figyelmet a vár
tartomány és a vár szerves kapcsolatára 
is; arra a tényre, hogy a vár fontos sze
repet játszott a termelőmunka biztosítá
sában is.' 

A harmadik fejezet a végvári katona
ság összetételével, létszámával, szerveze
tével foglalkozik. Szántó Imre utal arra a 
felemás helyzetre, hogy az erős központi 
hatalom, valamint a pénz hiánya miatt 
egy sajátos réteg, az ún. vitézlő rend 
(deklasszálódott nemesek és volt jobbá
gyok) szolgált a várakban. A várak fenn
tartását részben a váruradalom, részben 
a hódoltságban megadóztatott falvak biz
tosították. A szerző hangsúlyozza a hódolt
sági akciók kettősségét; egyfelől akadá
lyozták a török ellátását, másfelől vi
szont pusztították a hódoltsági magyar 
jobbágyság termelőerőit. Helyes az a 
megállapítása is, hogy a török feltartóz
tatásában a legnagyobb terheket Ma
gyarország vállalta, bár a Habsburg bi
rodalom anyagi támogatása sem lebecsü
lendő. A királyi Magyarország végvári 
katonaságát 12—18 ezer főre becsüli a 
szerző. 

A negyedik fejezetben a Habsburg-bi
rodalom külpolitikáját elemzi Szántó Im
re. Ez a tényező szintén abba az irányba 
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hatott, hogy Magyarországon a status quo 
változatlan maradjon. A végvári rend
szer fenntartásához viszont, saját védel
mük érdekében, az Örökös tartományok 
és a német birodalom is jelentős össze
gekkel járult hozzá. Reálisnak tűnik a 
Habsburg-segítség lényegében pozitív ér
tékelése; megakadályozta Magyarország 
teljes integrálódását a török birodalom
ba, s ennél többre a XVI. századi török 
birodalommal szemben a szintén sokfelé 
lekötött Habsburg-birodalom nem is lett 
volna képes. 

Az ötödik fejezet a végvári rendszer 
fenntartásának költségeivel foglalkozik. 
A szerző elemzi a különböző jövedelmi 
forrásokat (adók, váruradalmak, hódolt
sági birtokok stb.), amelyek jövedelme 
igen labilis volt. Ennek következtében a 
végvári katonaság sokszor nem kapta meg 
zsoldját, amelynek következtében rablás
ra, fosztogatásra kényszerült. 

A hatodik fejezetben Szántó Imre a 
végvári katonaság helytállásának eszmei 
alapjait vizsgálja. A polgári történészek 
úgy vélték, hogy a végvárakban meg
szűntek az osztályellentétek és megvaló
sult a „nemzeti összefogás". A szerző ez-

Ki mondhatná meg, hány külföldre 
kényszerülő thökölyánus kuruc katona 
ajkán fakadt föl fájó-keservesen az éhek: 
„Piros csizmám nyomát / Hóval fedi bé 
az tél"? Minden bizonnyal senki sem. 
Csupán azt konstatálhatjuk: aggodalmuk 
nem volt alaptalan, mert „históriai láb
nyomaikat" ugyancsak befedte a feledés 
hava! Miért történt ez így? Miért nem 
fordította „orcáját" — a nagy költő sza
vaival élve — ez a „rossz csillagú Ma
gyarország" azok felé a hol „vitéz", hol 
„kajtor" katonák felé, akik három évti
zeden át „kergették a labanc hordát", 
vagy bújtak előlük „ordasok közt nád
ban, gazban, sárban"? — nehéz lenne 
megválaszolni ! Akár csak azt a kérdést, 
hogy a nyugat-európai kortársaktól gyak
ran „katonai géniusz"-nak nevezett „kú

zel szemben példák sorával bizonyítja, 
hogy mind a vitézlő rend és a jobbágy
ság, mind pedig a vitézlő rend és a ne
messég között érdekellentétek is voltak. 
A török elleni küzdelemben fontos szere
pet játszott a vallási indíttatású ideoló
gia is, amely a kereszténység védelmét 
hangsúlyozta („a kereszténység védőbás
tyája Magyarország"). 

A hetedik fejezetben a szerző a végvári 
harcok szerepével, jelentőségével fog
lalkozik. Megállapítja, hogy bár több más 
tényező is szerepet játszott, de „mindez 
nem változtat azon, hogy a végvári har
cokban Magyarország népeinek sikeres és 
eredményes önvédelmi harcát" lássuk. 
A munkát részletes és alapos jegyzetap
parátus és bibliográfia zárja. 

Szántó Imre könyve a XVI. századi 
végvári rendszer szinte valamennyi fon
tos kérdésével foglalkozik, s úgy véljük, 
hogy e szintézis eredményeit a korszak
kal foglalkozó kutatók hasznosítani tud
ják majd munkáikban, amelyek eredője 
— hiszen ez irányba mutat Szántó Imre 
könyve is — a XVI.—XVII. századi vég
vári rendszer monográfiája. 

t Tóth Sándor 

ruc király" miért kapott olyan fölöttébb 
szerény helyet a nagy magyar katonák 
pantheon j ában? Válasz helyett ismételten 
csak regisztrálni tudjuk a megdöbbentő 
tényt: nemhogy könyv, monográfia, de 
még hosszabb tanulmány sem született a 
három évszázadnyi idő alatt a XVII. szá
zadi kuruc hadsereg és annak hadművé
szete történetéről*! Ügy véljük, ez a tény 
önmagában is indokolja annak a megál
lapításnak a jogosságát, hogy Thököly 
Imre és hadinépe legalábbis amolyan 
„históriai félárnyék"-ba került a magyar 
történetírásban és hadtörténetírásban és 
ezen keresztül a nemzeti közgondolko
dásban is. 

Ezen a méltánytalan helyzeten javít 
nem is keveset Benczédi Lászlónak a kö
zelmúltban megjelent könyve, amely a 
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