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Archívum Rákóczi amim, XII. kötet. Kiadta a Magyar Tud. Akadémia történelmi bizottsága, Budapest. 1935.. nagv 8-ad rét, 640
oldal.
Folyóiratunk legutóbbi füzetében ismertettük az Archívum
Rákóczianum-sorozat újabban kiadott XI. kötetét, amelyet Lukinich Imre egyetemi tanár szerkesztett. Ez a kötet II. Rákóczi
Ferenc felségárulási perének okmányanyagát tartalmazta, e per
történetének összefoglaló leírásával. A most megjelent XII. kötet
első része folytatja és befejezi a felségárulási per okiratainak közlését és napvilágra hozza a Lehmann-per okiratait, (összesen 45
okmány). Második része Rákóczi birtokainak, — a felségárulási
per következményeként elrendelt, — elkobzásával foglalkozó iratokat ismerteti (összesen 54 db-ot). Harmadik része azokat a leveleket közli (összesen 200 db-ot), amelyet Rákóczi 1708 és 1711
között báró Károlyi Sándor tábornagyhoz intézett.
A történetkutatók munkáját és az olvasók tájékozását lényegesen megkönnyíti a kötetet befejező név- és tárgymutató, főleg
pedig a kötetben közölt okmányok, levelek rövid tartalomkivonatával szerkesztett bő tartalomjegyzék.
Lukinich professor nagyjelentőségű vállalkozásának értékére
már mult számunkban hívtuk fel olvasóink figyelmét. A magyar
történetkutató és olvasóközönség hálás lehet a Tud. Akadémiának
és Lukinich Imrének, hogy a Rákóczi-kor történetére nélkülözhetetlen okmány-közlések gyűjteményét ezzel a két értékes kötettel gyarapította. A Lehmann-per részletes adatait eddig alig ismertük. Ebből az okmány-közlésből még sok újabb adatot tudunk
meg a szökés előkészítéséről és körülményeiről, főleg pedig a későbbi fejleményekről és ezzel feleletet kapunk azokra az önként
felmerült kérdésekre is, amelyek a Lehmann-perben érdekelt többi
egyén további sorsára vonatkoznak. A felségárulási perrel kapcsolatos birtokelkobzások okmányainak közléséhez Lukinich rövid
bevezetést írt, amelyben összefoglalja az elkobzások történetét.
Főszerepe ebben az ügyben a szepesi kamarának volt, amelyik,
szolgálati ügybuzgóságból Rákóczi letartóztatása után azonnal felvetette a birtokelkobzások kérdését abban a meggyőződésben,
hogy az udvar Rákóczit bizonyára már igazolt és megdönthetetlen
vádak alapján tartóztatta le, tehát okvetlenül el is fogja itélni.
Bécsben azonban egyelőre még nem láttak tisztán ez ügyben és az
összes letartóztatottak vagyonának összeírását és a szepesi kamara
által leendő kezelését csak néhány hónap múlva, akkor rendelték
el, amikor már a vizsgálatot vezető bizottság előadója terjedelmes
szakvéleményben kifejtette Rákóczi és fogolytársai bűnösségét. Az
összeírást, elkobzást báró Thavonath-nak, a szepesi kamara elnö-

kének utasítására külön biztosok intézték. Egyelőre csak összeírták és zár alá vették az elkobzandóknak megjelölt birtokokat.
A formális elkobzásra csak akkor került sor, amikor Rákóczi börtönéből kimenekült, s amikor szökését a haditanács úgy értelmezte. hogy az, a felségárulás beismerésének tekinthető. Az összes
Rákóczi-birtokok és ingóvagyon kezelésével az udvari kamara
báró Thavonath-ot bízta meg, aki nagyszabású programmot dolgozott ki feladatának végrehajtására. Az események azonban keresztülhúzták számításait, mert a Rákóczi-felkelés megindulásával
a helyzet megváltozott és a Rákóczi birtokok önmaguktól kerültek vissza jogos uruk kezébe. A Lukinich Imrétől felkutatott és
közölt okmányok rendkívül értékesek nemcsak gazdaságtörténeti
szempontból, hanem azért is, mert sok adatot nyújtanak a jobbágy-viszonyok. etnográfiái, földrajzi és társadalomtörténeti kérdések tekintetében is.
Rákóczinak Károlyi Sándorhoz intézett és itt közölt leveleinek
eredeti példányait a gróf Károlyi-nemzetség bpesti levéltárában
őrzi. A Károlyi-nemzetség Rákóczi halálának 200 éves évfordulója alkalmából felajánlotta e levelek közzétételi jogát a Magy.
Tudományos Akadémiának. Mivel ezek a levelek, az annak idején
Thalv Kálmán-tól szerkesztett Archívum Rákóczianum II. és
III. kötetében közzétett levéltári anyag kiegészítésének tekinthetők, az Akadémia elnöksége úgy döntött, hogy a levelek az
Archívum Rákóczianumnak ebben a XII. kötetében lássanak napvilágot. Sok levél tartalma nem volt ismeretlen, mert azokat Márki,
Éble és mások is ismerték és felhasználták. Értékük is különböző,
de jelentőségük abban áll, hogy kiegészítik, sőt majdnem teljessé
teszik a fejedelmi kancellária iktatókönyveinek azt az anyagát,
amelyet az Archívum Rákóczianum IT. és III. kötetében már közzé
tettek. Különösen értékesek azok a levelek, amelyek a szatmári
békét megelőző tárgyalásokkal foglalkoznak, mert bennők néhány
jelentős, ú j és felhasználható adat gyarapítja a korszak forrásainak gyűjteményét.
Markó Árpád.
A magyar huszár. A magyar lovaskatona ezer évének története.
— Ajtai/ Endre és Péczely László szerkesztésében írták Szakonyi
Lajos. Markó Árpád. Doromby József. Rudnyánszky
Ferenc,
László József. Erdélyi Gyula. Rédvay István és a szerkesztők. —
Budapest, 1936. Reé László kiadása. 1—346. lap.
Több szerző írta könyvet mindig bizonyos idegenkedéssel
szokott kezébe venni a kritikus olvasó, s rendszerint joggal. Elmélet és tapasztalat egyformán arra int, hogy az ilyen kolligátumszerű művekből hiányozni fog a teremtő egyéniség kezenyoma, az
egységes életszemlélet frissesége. Szigorúan szakszerű kiadványoknak a személyi specializálódás és munkamegosztás esetleg hasznukra lehet, a művelt, de a céhtől távol álló közönség számára
írottaknak semmiképpen.
Az a tiszti kutatócsoport tehát, mely most a magyar huszárság történetével lép az érdeklődők elé, nem könnyű feladatra vállalkozott. S ha az eredmény mégis örvendetes, gyarapodása a ma-

gyár hadi történet irodalmának, méltó arra, hogy minél többen
olvassák és tanuljanak belőle, úgy ez nem azt jelenti, hogy a
sok gazda okozta egyenlőtlenségeknek sikerült valami közös nevezőre hozott előadásmód révén fölibe kerekedniök. — erre
kísérlet sem történt, valamennyi szerzőnk stílusa egyéni s egymásétól elütő — hanem valami mást. Hadd kezdjük rövid megbeszélésünket mindjárt igaz elismeréssel: a könyv lelki uniformisát nem külsőség szabta, de az a nagy elfogulatlanság, mellyel
írói munkájukhoz nyúltak.
Ez a legelsőben feltörekvő megjegyzésünk. Gondolom, jóval
többet jelent, mint ha beköszöntőül a hozzáértést emelnők ki.
Ezt nem is említjük: szólam volna, illetve mit sem mondana,
írónál, ha megérdemli, nevét a komoly készültség természetes
velejáró s ettől az egész mű olyan szakszerűen széteső lehetett
volna, hogy szinte olvashatatlan. Azonban ezekről a lapokról
nem dogmatikus, önmagában tetszelgő, megfenekletten leszűrt
tudás szól hozzánk, hanem idomulni kész. más lehetőségeket is
számbavevő összefoglaló lelki tevékenység. Lehetnek hiányai,
vannak ifi. meg lehetett volna másképpen is írni. talán több forrás
alapján — kevesebb előítélettel bajosan.
Ez a fenntartás nélküli elismerésünk és meggyőződésünk természetesen olvasás közben alakult ki s nem is azonnal, hiszen
megvallhatjuk, bogy a munka áttanulmányozását egy elvi aggály
szem előtt tartásával kezdettük meg. Tehát szinte elfogultan.
T. i. a címet s a feldolgozott témakört nem ítéltük egészen egybeillőnek. Dr. Erdélyi Gyula önmagában plasztikus, szép összefoglalása, az I. fejezet, mintegy alapvetésképpen a honfoglalók
lovasseregét veszi szemügyre, tehát egy csapáson látszik haladni
a közvéleménnyel, mely a huszárság fejlődését és alakulását tudvalevőleg töretlen vonalúnak szereti tekinteni a magyarság feltűnésétől egészen napjainkig. Ez puszta hiedelem s Erdélyi a források ismeretében természetesen sohasem is beszél huszárokról. Ám ez az argumentum e silentio a nagvközönség felvilágosítására úgy véljük, nem volna önmagában eléggé nyomatékos. Örömmel tapasztaljuk azonban, hogvan kopik el a beidegzett tarthatatlan hagyomány a továbbiakban, Ajtay Endrének a
középkorra vonatkozó fejezetei során. Annyira, hogy végül szinte
magunk is helyeseljük, hogy a kiindulás a megszokott alap elfogadásával történt. Az elavult felfogás formai megigenlése, ez
a látszólagos áldozat könnyen lehet, hogy nagyobb hatást fog
biztosíthatni, mint a rideg kritikai szempont maradéktalan érvényesítése. A világos, lépésről-lépésre haladó, jól tagolt, közérthető
előadásnak, ígv talán egvszerűbb a dolga, s kevesebb zökkenő
árán fog hozzájárulni a kutatók körében már elintézett legenda
végleges és általános felszámolásához. Hogy az idevágó célzat
megvan, egészen kétségtelen. Bizonyos fokig kifejezi már a kettős cím is, maga a szöveg pedig, egyenesen kidomborítja. S ez
már önmagában elegendő ahhoz, hogv a széles rétegeknek szánt
fejtegetések egyetemes érdeket és tudománvos jelentőséget nyerjenek. Hogy azután ugyanaz a munka a honfoglaláskori harcosban
s a török veszedelem reágenseképpen felbukkanó huszárban,
ugyanannak a lovas szellemnek megtestesülését látja s ezt sok-

szorosan hangsúlyozza, az előbbi megállapításnak semmiképpen
sem mond ellene, mert tagadhatatlan, hogy a magyar könnyű lovas, hívták légyen akárhogyan, tulajdonképpen évszázadokon át
ugyanaz maradt, legfeljebb a különböző korok szétágazó háborús szükségletei szerint különböző megbecsülésben részesült. Ez
a lényegében egységes alakulás és folyamat mindenesetre jócskán
megkönnyítette szerzőink munkáját, s el kell ismernünk, hogy a
reájuk kedvező kerek egészet inspiráló tényállást szerencsésen
kihasználták. Olvasmányunk végére érve, úgy találjuk, hogy ha
nem is egy kéz írta, egy lélek fűtötte az egészet s reméljük, hogy
ezt az olvasóközönség is meg fogja érezni valamiképpen.
Ami most már a történeti hatás- és fogalomkeltést illeti, annak közismerten több módja van. Szerzőink, mint ezt a szerkesztők előszava tételesen is megvallja, nem mindig az intézmény
elvi fejlődését tartották szem előtt. Minél inkább közeledünk a
közelmúlt esztendei felé, annál nagyobb helyet foglal el a szövegben egyes hadi események, esetleg huszárbravúrok leírása, néha
elemzése. Ezekben a részekben a művelődéstörténet, a vérbeli
tudományos szempont nem egyszer, mintha elrejtőznék. Egy-két
sor tartalmazza a legfontosabb elvi megállapításokat. Ami kétségkívül növeli az előadás lendületes voltát, de az olvasónak talán
éppen a legtöbb tekintetet érdemlő rétegét állítja némi nehézség,,
t. i. a hámozgatás problémája elé. Ha általában háromféle olvasó
van: a tanult historikus, a felületes érdeklődő, s a tanulnivágyó
laikus, úgy éppen az utóbbi az, ki leginkább a rövidebbet húzza,
mert a historikus kevés szóból is megérti a fejlődésbeli lényeget,
a második csoport ilyesmit nem keres, a harmadik ellenben, ha
végül is összegezni akarja, mit tanult a könyvből, félős, hogy
dadogóra fogja a mondókáját s nem marad egyéb az elméjében,
mint több-kevesebb hősies név emléke. Bizonyos, hogy szerzők
nem ezt akarták, sőt az is meglehet, hogy aggodalmunk nem egészen megokolt, hogy valami erősen elméleti iróasztalszemszögr
diktálta, de nem hallgathatjuk el. hogy ebben a tekintetben meszszemenő előzékenységet látunk az ú. n. nagyközönség iránt. Pedig
tapasztalatunk szerint ez a bizonyos nagyközönség illendőségből
talán kölcsönveszi a jólhangzó című könyveket, ha ügyesen megkörnyékezik, esetleg vásárol is belőlük, de azután végigfutva
az előszót s megnézve a képeket, bizony félreteszi a kötetet, tanulásra sem kedve, sem ideje nem lévén.
A fentemlített s általunk, nem éppen hemzsegő tömege ellenére. igen sokra tartott második csoport ellenben némi töprengési időre fog szorulni, míg leszűri a szövegből, hogy a török
hódoltság huszárkordonja igazi, sőt egyetlen nemzetmentő tényező
volt, de a törökkel összenőtten. azzal együtt elmaradt az európai
hadügyi fejlődés sodrából, hogv eme javában egyoldalú örökség és fegyvernemmegoszlás mellett természetes, és adott a Rákóczi-mozgalom nagvobb ütközetekben állandóan jelentkező katonai inferioritása. Hogy a huszárság XVIII. századbeli modernizálása, beigtatása az európai állandó seregek szervezetébe, inkább a porosz, mint a bécsi hadvezetőség műve. Mindez benne
van Ajtay, Marko és László feldolgozásában egészen félreertnetetleniil, de nem annyira kiemelten, hogy mindenekelőtt ez csenHadtörténelmi
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elülne ki belőle. Az irányvételt természetesen tudatos elvi elhatározás és gyakorlati megfontolások sugalmazták. Hibának nem
minősíthető, hogy célravezető-e, azt könyvük hatásából az írók
fogják legjobban eldönthetni. Nekünk bizonyos kételyeink
vannak.
Mi a munka meghatározó és alakulástörténeti részeit érezzük
a leglényegesebbeknek. Azt, ami az előbb említett elfogulatlanságból folyik, azt a tényt, hogy, semmit sem hallgatunk el, nincs
mit kimondani, nem mernének. Nemcsak a ne quid falsi dicere, de
a ne quid veri non dicere jóval kényesebb elve is lelkiismeretesen
kiteljesül soraikban, Ajtav bátran foglal állást a köztudomás
szerint veszedelmes eredetkérdésben, Markó szemmell áthatóan
elismeri Rákóczi némely magyar ellenfelének katonai kiválóságán és érdemein felül jóhiszeműségét is, László kiemeli, hogy a
hadsereg magyar ezredeinek XA 111. századbeli elnémetesedése nem
annyira a dinasztia, mint inkább egyes túlbuzgó főurak műve,
Rédvay szinte megbélyegzi a A ilágos után halálba menekülő
huszár olajnyomatos hagyományát. S Péczelv László a szerencsétlen véget ért Ferenc Ferdinánd trónörökös, monarchiamentő
nem éppen magyaros szellemű terveit tökéletes tárgyilagossággal
ismerteti, mintha csak azt mondaná, hogy megvalósulásuk talán
lehetetlenné tette volna a világháborút s még mindig jobbat jelentett volna, aminthogy igaz is — az ország testének darabokra
tépésénél.
Abból, ami a munkában nincsen vagy csak röviden érintetten van meg. kiviláglik az is, hogy a magyar katona múltja
távolról sem azonos a huszárságéval. Szerencsére, hiszen sem a
tulajdonképpeni középkor, sem a legújabb idők hadseregei nem
tudtak volna helyt állani, csupán könnyű lovasság birtokában.
De XTA—XA . századi felbukkanásától kezdve huszár nélkül elgondolhatatlan a magyar hadiszervezet. Nemcsak a török hódoltságnak a fegyvernem zenith jét jelentő másfél évszázada, de
a világháború keserűen dicsőséges évei is másképpen alakulnak. a huszárság felderítő szerepe nehéz s véres elő- és utóvédharcai vagy akár gyalogszerrel vívott küzdelmei nélkül.
Ezeknek a nemzetfenntartó küzdelmeknek lélekkel egybegyűjtött. de egyúttal kritikus foglalatát vesszük ebben az érdemes, jóhiszemű, s becsületes erőfeszítéssel megírott kötetben,
mely, ha a dolog természetéből folvóan egészen újat keveset hoz
is, — újból kiemeljük — a laboratóriumi kutatás emlegetetlen
eredményeit elterjeszteni hivatott. Megérdemli s szívből kívánjuk,
hogy sikere legyen.
Külön ki kell emelnünk a nagyszámú, s rendkívül világos és
instruktiv csatavázlatot, melyek tökéletessége mellett a képek
némileg háttérbe szorulnak. Ez utóbbiak között t. i. akad egy-két
kevésbbé sikerült is. Akárcsak sajtóhiba, melyekről azonban nem
akarunk szólni; a következő kiadásokból úgyis kimaradnak. Különösen fontos lesz ebből a szempontból a tartalmilag sem teljes
forrásjegyzék revíziója.
Tóth Zoltán.

Dr. Héj.ja Pál: A tábori egészségügy Buda visszafoglalása korában. 8°, 226 1. A Honvédorvosok Tudományos Egyesületének
kiadása. Budapest, 1956.
Szorgalom, tárgyilagosság, az adatok helyes értékelése, az
ok és okozatok összefüggésének éles meglátása s az összehordott
hatalmas történelmi forrásanyag biztoskezű elrendezése jellemzik
azt a művet, melyet a szerző Buda visszafoglalásának 250 éves
évfordulóján bocsátott a nyilvánosság elé. A munka, amint előttünk fekszik, igazolása annak, hogy a történetírás jórészben érzék
és rátermettség dolga.
A szerző, művének minden elismerést és megbecsülést érdemlő
szerkezeti felépítésén kívül, elsősorban azzal irányíthatja magára
a magyar tudományos élet figyelmét, hogy e téren úttörő munkát
végzett. A történetírás eddig meglehetősen elhanyagolt területén
szántott végig. Mégpedig olyanon, amelyiken való tájékozódás a
történetírónak felbecsülhetetlen értéket jelent.
A XVII. században az orvosi hivatást a sebészettel nem tartották összeegyeztethetőnek. Az orvoslást ennek megfelelően két
önálló munkakörrel bíró rend: az orvosok és a sebészek (chirurgusok, borbélyok) végezték. Előbbiek kizárólag belgyógyászattal foglalkoztak. Kiképzésüket külföldi egyetemeken nyerték s hazánkban letelepedve, kiváltságos társadalmi helyzetre tettek szert.
Az orvosokkal szemben, a borbélyok feladata a sebészet volt.
Céhekbe tömörültek s gyakran, nagyobb járványos betegségek
idején, az orvosokat is helyettesítették. Szolgálatukat önfeláldozóan végezték s sokszor egyetlen felcser vállaira nehezedett az
egész város betegeinek ellátása. Népszerűségük jóval nagyobb volt,
mint a tudós doktoroké.
A háborúskodások vérveszteségei, de különösen a járványos
betegségek hatalmas emberáldozatai, az uralkodókat és a vezéreket a tábori egészségügy megszervezésére késztették. A tábori
egészségügy alapját az olasz Horatius Monti, korának egyik legnagyobb tudósa rakta le: „Hogyan gondozzuk a hadsereget; a
katonák megbetegedései s azok gyógykezelése'", című munkájával.
A tábori egészségügy irodalmának kifejlődése után tettekre került a sor, s a nyugati államok hadseregeiben a tábori orvosi és
sebészi kar lassan otthonra talált.
A császári hadsereg e tekintetben meglehetősen elmaradt.
Állandó tábori orvosi és sebészi kara ebben az időben még nem
volt. Ezeket az egyes háborúk tartamára átmenetileg szerződtették. A hadvezetőség gyakran a bécsi egyetemhez fordúlt azzal a
kéréssel, hogy a katonák között dúló betegségek gyógykezelésére tanácsot és orvosokat adjon.
A XVII. század császári hadseregének egészségügyi viszonyairól érdekes adatokat tartalmaz az 1684. évben Bécsbe került Luca
Antonio Portio neves nápolyi orvos műve: „De Militum in castris
sanitate tuenda". Ebben a több részre tagolt munkában többek
között a következőket olvashatjuk: „A vezérek gyakran csak rossz
ivóvíz felett rendelkeznek, ami pedig a legtöbb betegség kútforrása. Máshol jó a víz, de a katonák a harc, a menetelés, vagy a
gyakorlatoktól kifáradva felhevült állapotban, meggondolatlanul

sok vizet isznak, ami pedig az embernek épp annyira ártalmas^
mint a lónak, a szamárnak, vagy öszvérnek!! "
A tábori orvosok és sebészek életéről Cramer János György, a
rajnai seregek tábori chirurgusa, 1756-ban megjelent könyvében
a következőket mondja: „Amikor a fárasztó menetelések után minden muskétás bevonul a táborba s pihenő napjain sátraiban felüdül, a tábori orvos akkor sem pihen, hanem gyógykezeli és látogatja betegeit. Menetelés alatt pedig, míg a katona meghatározott úton halad, a tábori orvos vagy sebész, a gyaloglás fáradalmaitól kimerült katonákat ide-oda szaladgálva támogatni kényszerül. Ráadásul ócsárolják tudományát ezek a kiéhezett és elcsigázott szerencsétlenek, különösen ba érvágást merészel javasolni
egy pohár pálinka helyett, mely szerintük ilyen esetben minden
gyógyszernél hatékonyabb" . .. ,.Ha befejeződik a háború, ami a
mai körülmények között nem tarthat sokáig, elsőnek a tábori orvost és a sebészt szólítják fel távozásra".
Héjjá dr. a sok értékes adat felsorolása után, a sebesültek
gyógykezeléséről és ellátásáról tájékoztat, majd a tábori kórházaknak Buda ostroma alkalmával betöltött szerepét írja le részletesebben. A művet a Budavár ostrománál jelen volt egyik tábori
sebész érdekes naplószerű feljegyzésének ismertetése fejezi be.
Rédvay István dr.
Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. Tizedik rész.
I. kötet. Grill könyvkiadó vállalata Budapest, 1956. 8°, 307. oldal,
10 vázlatmelléklettel.
Bánlaky altábornagy sorozatos munkájának újabb kötete
hagyta el e napokban a sajtót. Ez a kötet a Hunyadiak korának
első részével, közelebbről Hunyadi János hadjárataival, és a fellépését megelőző hadihelyzettel és küzdelmekkel foglalkozik. A
szerző részletes hadtörténelmi munká jának előző köteteivel lapunk
régebbi számaiban már foglalkoztunk és kellően méltányoltuk általános és hadtörténeti értéküket.
A Hunyadiak korának első részével foglalkozó könyv Albert
király hadjáratait, a huszita, lengyel és török háborúkat ismerteti.
Részletesen tárgyalja az Erzsébet ós I. Ulászló között dúló pártküzdelmeket. Nándorfehérvár ostromát (1440): azután Hunyadi János hadjáratainak ismertetésére tér át. A hadjáratokat nagyon
áttekinthetően csoportosítja. Az első időszakba sorolja az I. Ulászló
haláláig terjedő küzdelmeket, a szerencsétlen várnai csatáig. A
második korszakban Hunyadi főkapitánysága, a harmadik korszakban pedig Hunyadi kormányzósága alatt vívott harcok ismertetésével foglalkozik. Azután következik V. László korszakának
és a Cilleiek ellen viselt háborúknak vázolása, végül az 1456. nyarán kezdődő nándorfehérvári hadjáratnak és a július 22-én vívott
emlékezetes nagy csatának leírása.
A szerző követi eddigi jól bevált módszerét. A harcok, hadműveletek leírásánál a hangsúlyt azok szakszerű kidomborítására
veti és a tanulságot elmélkedések, megjegyzések alakjában vonja
le, kellően megvilágítva mindazokat a külföldi befolyásokat is,
amelyek a magyar hadszervezet akkori kialakulására hatással

voltak. Helyesen állapítja meg, hogy Hunyadi János nemcsak korának, hanem Európának is egyik legnagyobb embere volt, akinek hadvezéri képességeit — sajnos — külföldön alig ismerik és
alig méltányolják. Igen jó összefoglalás könyvének utolsó fejezete,
a magyar hadművészet akkori állapotára. A könyvben való eligazodást, részletes név- és tárgymutató könnyíti meg; a hadműveletekről és csatákról készült kitűnő vázlatok könnyen érthető szerkesztése révén, a nem katona olvasók is alaposan tájékozódhatnak
a harcok lefolyásáról.
Csak ismételhetjük Bánlaky altábornagy munkájáról már régebben alkotott véleményünket, hogy minden kötete igen jó hadtörténeti segédeszköz, s egyben érdekes olvasmány mindazok szániára, akik nem száraz adathalmazokat keresnek, hanem színes
leírásokat és a hadjáratok lefolyásának könnyen éithető tárgyalását.
Markó Árpád.
Leone Andrea Maggiorotti: Architetti e architetture militari. II.
kötet. 4° X1X+482 lap. 136 szövegközötti ábrával és 105 képes
melléklettel. Róma, 1956. Ára 200 Lira.
Folyóiratunk 1953. évfolyamában már megemlékeztünk arról
a nagyszabású kiadványsorozatról, amelyet az olasz külügyminisztérium „L opera del genio italiano all'Estero" címen azért
bocsát közre, hogy a világ részletesen és hiteles forrásból ismerje
meg mindazt, amit az olasz szellem külföldön, a legrégibb időktől
fogva mostanáig alkotott.
Ennek a nagy munkának IV. sorozatában, második kötetként
jelent meg ez év tavaszán Maggiorotti táborszernagynak, a
Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának legújabb műve,
amely legnagyobb részében a X\ I. és X\ II. századbeli olasz hadiépítészeknek magyarországi alkotásaival, tehát voltaképen Aáraink és várkastélyaink műszaki történetével foglalkozik. Ezt a
tárgyat a mi hadtörténelmi irodalmunk úgyszólván teljesen elhanyagolta. Váraink ostromának és védelmének történetéről
sokan és sokat írtak nálunk, de arról, hogy különösen a török
háborúk idején olyan fontossá vált várainkat ki tervezte, vagy
ki alakította át a kor követelményeinek megfelelően s hogyan
fejlődtek avagy hanyatlottak, jóformán semmit se tudunk.
Néhai Soós Elemér évtizedeken át gyűjtötte a romjaikban
ínég meglevő, vagy végleg elpusztult várainkra vonatkozó adatokat, képeket és tervrajzokat, de a fennebbi kérdéssel nem foglalkozott eléggé szakszerűen. Merőben rendezetlen irodalmi hagyatékát Pogrányi-Nagy Félix vette át, de még eddig nem adhatott ki belőle semmit.
A Magyar Tudományos Akadémia 1909-ben alakult Hadtörténelmi Bizottsága Dr. Szendrei Jánost, a bizottság előadóját,
kérte fel a magyar várak történetének megírására. Szendreinek
1927-ben történt elhunytával ez a munka is elakadt. Az azóta
napvilágot látott kisebb-nagyobb kísérletek pedig — kevés kivételt leszámítva — inkább összezavarták, ahelyett, hogy tisztázták volna a fogalmakat. Hivatásos történetíróink, ha itt-ott érin-

tettek is ezt a tárgyat, a nélkülözhetetlen katonai és műszaki tudás
hiányában, a legkülönbözőbb korok alkotásait keverték össze
egy fazékban.
Maggiorotti táborszernagy hézagpótló könyve sok olyan
kérdésre válaszol, amelyre eddig és másoktól hiába vártunk feleletet. Munkája két nagy részre oszlik. Az első rész három fejezetben ismerteti az olasz bástyarendszert, az 1321 és 1650 közötti
olasz- és másországbeli műszaki irodalmat, valamint a XV. század folyamán Itália határain kívül működött olasz hadiépítészek munkáját.
Állapodjunk itt meg egy kissé. Azt a rövid, mindössze 15
oldalnyi összefoglalást, amelyet a szerző az olasz bástyarendszer
keletkezéséről és mivoltáról írt, minden hadtörténésznek el kellene olvasnia, mert valósággal dióhéjba foglalva, a legnagyobb
szakszerűséggel oszlatja el mindazokat a téves fogalmakat, amelyek — különösen minálunk — kevés hitelt érdemlő kútfők nyomán burjánzottak fel.
Merőben új, legalább is nálunk teljesen ismeretlen dolgokat
tárgyal a második fejezet, amely a haditechnika több mint három századot felölelő irodalmával foglalkozik, Marino Sanutonak
1521-ből való kéziratos munkájától kezdve, Giacomo Eschinardi
1648-ban megjelent művéig. Itt 93 olasz és 40 másországbeli író
műszaki munkáival ismerkedünk meg. Nagy nevekkel találkozunk lépten-nyomon. Köztük van a lángeszű Lenardo da
\ inci, akinek egy sarokbaluardot ábrázoló rajzát be is mutatja
a szerző. Ugyanebből a X \ . századból való Bramante és
Bonacorso Ghiberti is. A XA I. századiak sorát Fra Gioeondo kezdi
meg, folytatja Giuliano Giamberti da San Gallo, a nálunk is
jól ismert Macchiavelli, a Magyarországon is megfordult Bellucci,
Giovan Battista Zanchi és a szintén nálunk működött CarloTheti. Majd 1570-ben Galeazzo Alghisi olyan rendszerrel állott
elő, amely a bástya és a „tanaglia"-(honvédül: „olló'*-) rendszer egyesítését mutatja. Ezt legalább részben. Sedan várának
építésénél alkalmazta tanítványa: Marco Aurelio da Pasino.
Ez a Da Pasino vetette meg a később annyira kifejlődött
németalföldi várépítő rendszer alapjait. Nagy lépéssel vitte
előbbre a műszaki-katonai tudományokat a bolognai Francesco
de Marchi kapitány is. Bonaiuto Lorini vetette fel először a
harántgátak alá tett búvóhelyek gondolatát (1596).
A külföldi szakirodalom sokáig nem tudott lépést tartani
az olasszal. A német Dürer Olaszországban tanult ugyan, de
1527-ben megjelent munkája még a közép- és újkori várépítés átmeneti korát tükrözi vissza. Német földön az első neves várépítő és szakíró az 1557-ben feltűnt Speckle volt. Hollandiában Stevin kezdi a sort (1594) s a leghíresebb Coehorn zárja be (1706). Franciaországban egy olasz nő, a velencei Cristina
da Pizzano nyitja meg a műszaki irodalmat 1410-ben. A bástyarendszerben elért tetőpontot itt Vauban működése jelzi a
XVII. század derekán. Spanyolországból 1540 és 1620 között
364 hadimérnök nevét ismerjük; ebből 160 olasz volt. A várépítésről szóló első spanyol szakmunkát Escriva írta. 1546-ban.
De hol vannak a magyar műszaki-katonai irodalom régi

termékei? Bizony sehol! A magyar ember a XV. és XVIII. század között nem foglalkozott katonai, legkevésbbé pedig műszaki tudományokkal. Nekünk nem voltak alkotó, tudós hadimérnökeink, akik — akár mint építők, akár mint írók — nyomot hagytak volna. Teljesen a külföldre szorultunk, kárainkat,
várkastélyainkat idegenek, nagyobbára olaszok, tervezték s a
régieket is ők alakították át a bástyarendszer szabályai szerint.
Maggiorotti nagy művének harmadik fejezete az olasz hadiépítészeknek a XV. század után idegen országokban kifejtett működését foglalja össze, mielőtt áttérne főtárgyára, magyarországi .
tevékenységük részletes méltatására.
Nagyon érdekes a kötethez csatolt térkép, amely feltünteti,
bogy az elmúlt századok folyamán hol dolgoztak olasz hadiépítészek. Eszerint munkásságuk legsűrűbb nyomait Magyar- •
országnak és egykori társországainak nyugati felén, a Görögország és Kisázsia közötti szigettengerben, továbbá a mai Belgiumban, Hollandiában, végül Franciaország északkeleti részein
találjuk. Ezek azonban korántse a legszélső határok, mert dolgoztak Oroszországban felfelé egészen Szent Pétervárig; Angolországban Berwich a legészakibb, Portugalliábban pedig Lissabon
a legnyugatibb pont. A többi földrészek közül Ázsiában a hátsóindiai Malacca, Nyugatafrikában a Kanári-szigetek, Délamerikában pedig a brazíliai Porto Alegre jelzik azt a határt, ameddig
munkásságukat kiterjesztették.
A Magyarországról szóló 556 oldalnyi II. rész élén
Mussolini szavai olvashatók: „Nel bacino danubiano l'Ungheria. s
assoloe da un millennio a una jnissione storica di ordine essenziale".
Őseinknek a kereszténységre történt áttérése után, nyomban
megkezdődött az olasz építészek és építő szakmunkások bevándorlása is. A középkor folyamán három olyan időszak volt, amikor sűrű rajokban lepték el Magyarországot, tudniillik a XI. szá- •
zad első fele, az Anjouk uralma (1508-1595) és Mátyás király '
uralkodása (1458-1490). Működésükről a második és harmadik fejezetben számol be a szerző.
De a legnagyobb és legfontosabb szerephez a mohácsi véss?el
kezdődött gyászos időben jutottak az olasz várépítők. Ők kezdették nálunk meghonosítani az akkor még ú j bástya rend- \
szert, amelynek hatása éppen akkor vált Magyarországon érezhetővé. amikor az ellenállhatatlan török hatalom kettérepesztette
hazánkat s arra kényszerítette Erdélyt, hogy különálló fejedelemséggé alakuljon.
A szerző — természetesen — szembeszáll azzal az itt-ott
nálunk is hallható véleménnyel, hogy a bástyarendszert egy török
pasa találta ki a X \ . század végén. Ez az állítás két oknál
fogva is téves. Először azért, mert ez a rendszer nein egyetlen
agy pillanatnyi találmánya, hanem hosszas fejlődés eredménye
volt. Másodszor: a törökök nem csak. hogy fel nem találták, hanem még a XVII. században is, következetesen mellőzték. A Dardanelláknak 1658-ban megkezdett megerősítése, teljesen a várépítés középkori stílusában történt s ugyanabban az elavult stí-

lusbaii építették a törökök 10 évvel későbben, Yáracl-Olaszi védővonalát is.
A bécsi Udvari Haditanács, a hatásosabb védelem megalapozása végett, a XA I. század legkiválóbb hadiépítészeit szerződtette, hogy rendeltetésüknek immár meg nem felelő várainkat a
bástyarendszer szabályai szerint átalakítsák, vagy pedig teljesen
ú j várakat építsenek helyükbe. Ezek a mesterek eleinte valamennyien, később pedig nagyobbrészben olaszok voltak, mert
kezdetben se a németek, se más nemzetnek fiai nem értettek az
n j rendszerhez. De lassacskán megtanulták, ellenben mi magyarok, ezen a téren is mindvégig elmaradtunk.
Azt már régen tudtuk, hogy a császári hadsereggel nagyszámú olasz katona jött Magyarországra, köztük jeles hadvezérek is, de nem tudtuk, mekkora szerepük volt műszaki téren?
Maggiorotti táborszernagy 142 olyan építészt sorol fel, akik
mindnyájan itt dolgoztak nálunk Magyarországon s közli életrajzi adataikat is. Ezek az építészek ós a velükjött szakmunkások
is, ha a szükség úgy kívánta, katonákká váltak és fegyverrel is
védték alkotásaikat. Megemlítünk egynéhányat a legjelesebbek
közül: Francesco da Spazio, Domenico da Bologna, Antonio Melloni, Antonio da Bufalo, Andrea Trevisano. Francesco del Pozzo,
Sforza Pallavicini, Gabrio Serbelloni, Filippo Tornielli, Pietro
Ferabosco. Francesco Benigno, Bernardo Gabellio, Feiice da Pisa,
Ottavio e Giuliano Baldigara. Alessandro Vedano, Giovanni
Landi. Agostino Serena. Francesco ^ imes, Luigi Ferdinando
Marsiii, Giovanni Morando Yisconti, Achille Tarducci, Domenico
Ridolfini.
A szerző megállapítása szerint — az apróbb palánkokat nem
számítva — Nagym agyarország területén 97 (Trianon előtti
társországainkat is számítva természetesen jóval több) olyan vár,
várkastély és kulcsos város volt, amelynek terve, építése vagy
átalakítása olasz mesterek nevéhez fűződik. Fontosságuknak megfelelően. többé vagy kevésbbé részletesen tárgvalja őket s egyikmásiknak leírása egész kis monográfiává szélesedik.
A Győr váráról szóló, Banfi Florio honfitársunkkal közösen írott fejezet, folyóiratunkban magyarul is megjelent. A Budáról. Egerről. Temesvárról és Lippáról írott, szintén már régebben megjelent fejezeteket, annak idején behatóan ismertettük.
Most tehát csak a többi fontosabb várunkról szóló részeket akarjuk röviden méltatni.
Kanizsa ócska és kicsiny vára körül hosszas vita folyt két
jeles olasz hadimérnök: Ferabosco és Theti között. Az előbbi
a régi erődítményeket körülzáró szabályos, ötbástyás várat tervezett, Theti ellenben amellett kardoskodott, hogy célszerűbb
lenne az ú j várat a mocsarakon kívül felépíteni. Miksa király
Ferabosco javaslatát fogadta el s ennek alapján indult meg az
építkezés.
Különösen érdekes Fulgenzio Turco és Bernardo Magno 1575ben készült terve, amely Pápa régi vára és városa köré. héthomlokzatú védőövet ajánl, hátratolt szárnyú fiiles bástyákkal.
Sok mással együtt, ez a terv is papiroson maradt.
Tata várának korszerűvé tételén 1566 és 1575 között Pietro

Ferabosco és Bartolomeo da Ponte, 1573 és 1592 között Paolo da
Roma, de közben— 1581-től 1585-ig — Domenico Grazioli is dolgozott. Azonban a tervezett négy sarokbástya közül csupán a
legnagyobb, a kötőgátak közül pedig csak kettő készült el. A
nyugati sarkon állott nagy rondella átalakítására már nem került a sor.
Szigetvárnak a bástyarendszeren alapuló terve Francesco
Benigno műve (1558). Az építkezést Giacomo A oltolini és Gerolamo Delurac vezette, ámde a törökök 1566-i támadása itt is
meggátolta a munka befejezését.
Székesfehérvár teljesen középkori állapotban jutott, 1545ban. a törökök birtokába. Rövid megszakítással ők ültek benne
1688-ig. Az 1601 szeptember 20-tól 1602 augusztus 29-ig tartott
keresztény uralom alatt készültek ugyan tervek a vár korszerűvé
tételére, de megvalósításukra nem volt idő. A végleges visszavívás után pedig már elvesztette korábbi fontosságát Székesfehérvár.
Esztergom várának újjáépítésén három olasz mester: A itelli.
Tornielli és Serbelloni dolgozott, de munkájuk befejezését meggátolták a törökök. Csak három bástya készülhetett el s ugyanannyi volt a vár visszavételekor is, mert a törökök — szokásuk
szerint — itt is csupán a károk kijavítására szorítkoztak, de
a vár középkori védőművein mitse változtattak.
Annál inkább megfelelt az akkori idők követelményeinek
Komárom. A Csallóköz keleti csúcsára épült ó-várat, Ferabosco
terve alapján, több olasz mester alkotta meg. 1544-től kezdve.
Mivel azonban ez a vár. a hely fontosságához viszonyítva, csakhamar kicsinek bizonyult, nyugat felé való megnagyobbításához
előbb I heti készített kétféle tervet, de végül is a A imesé valósult meg (1675). Ő az u j várat „koronaerőd" (Opera a corona)
alakjában függesztette az ó-vár nyugati homlokzata elé.
Az ojasz bástyarendszernek kétségkívül legharmonikusabb
alkotása Érsekújvár. A városkát is magábazáró hatbástyás védőgátját a két Baldigara testvér tervezte.
Nagyon érdekes volt, amíg fennállott, Kassa városának védőöve is, a magyarországi barbakán-építésnek ""talán legjellemzőbb
példája. A délkeleti sarok elé tett, de vele össze nem kötött cittadellát Strassoldo kezdette építeni, de még 1682-ben se volt teljesen készen.
Munkács várának az a terve, amelyet Perényi kívánságára da
Pozzo dolgozott ki, még a várépítés átmeneti stílusát tünteti fel.
Miksa király 1568-ban Simone da Milánót, két évvel később
Ottavio Baldigarát, majd 1572-ben Andrea Salvagnot küldötte
oda s ők tervezték és építették Munkács ma is fennálló bástyáit.
Tokaj várának gyökeres átalakítására Ottavio Baldigarát rendelték ki. 1575-ben. Baldigara négy sarokbástyát és az óvár elé
egy kettős bástyát tervezett. A sarokbástyák közül három fel is
épült.
Szatpaár várának átépítése Giulio Baldigara és unokaöccse
— Cesare — nevéhez fűződik. A munkát Giovanni Paolo Catíaneo végezte be 1575-ban.

Szolnok középkori várát, még az 1552-i ostrom előtt, Gabelli
alakítofta át a bástyarendszerre, Speciecasa tervei szerint. A vár
trapezoid alakú volt, négy sarokbástyával s a Tiszára néző homlokzat közepére tett ötödik, de a többinél kisebb, bástyával.
\ áraddal nagyon részletesen foglalkozik a szerző. Nem csupán azért, mert cittadellája a magyarországi cittadelláknak egyetlen napjainkig fennmaradt példája, hanem azért is, mert a középkori templomvár köré épült ötbástyás öv teljesen olasz mesterek műve. Baldigara, Genga, Ridolfini, Isolani, Tarducci és
Landi dolgozott rajta 1569 és 1618 között. Az első tervet Baldigara készítette. A szerző eddigelé az egyetlen hadtörténetíró, aki
tud róla, hogy a váradi cittadella alatt az egriekhez hasonló, de
kisebbméretű földalatti folyosók vannak.
Szejjeden a régi középkori vár keleti homlokzatát teljesen
elmosta a lisza árja. Marsili, az 1686-i felszabadítás után. a
vizberogyott homlokzattal szemben, a Tisza túlsó partján u j várat tervezett, de pénz hiányában ez se^ épülhetett fel.
Különösen feltűnő, hogy — védhéfőség szempontjából —
milyen elmaradott állapotban volt Erdély fejedelmeinek székhelye Gyulafehérvár, még a XA II. század elején is. Régi várának
alapidoma körülbelül 270 méter oldalhosszúságú négyzet. Baluárdok helyett csak igen apró, oldalozásra teljesen alkalmatlan tornyai voltak. Az északkeleti sarkon még ez is hiányzott. Már csak
Bethlen Gábor uralkodása alatt (1615—1629) épült a déli homlokzat két sarokbástyája, a mantpvai Landi tervei szerint. A vár
teljes újjáépítése, Visconti ezredes tervei alapján, 1714-ben kezdődött. '
Ugyancsak A isconti tervezte a nagyszebeni félbemaradt cittadellát, a legnagyobb ilyenfajta erősséget Magyarországon. Az ő
terve szerint épült fel 1710 és 1719 között a kolozsvári fellegvár
s még 1692-ben ugyanő dolgozta ki a lippai vár átalakításának
egyik tervét is. A másikat Marsili (de nem a hírneves Lajos Ferdinánd gróf) készítette.
Fogaras várának négy bástyája közül három, határozottan
olasz tervezőre vall. Mivel mindhárom Bethlen Gábor uralkodása
alatt épült, mesterükben a váradi „Bethlen-bástya" építőjét, Landit gyaníthatjuk.
Természetes, hogy ebben a hatalmas kötetben a műszaki részen és az olasz mesterek működésén van a hangsúly. De azért a
szerző, az egyes várakhoz és városokhoz fűződő történelmi eseményeket is előadásába foglalja s ezzel közelebb juttatja a magyar
történelmet, főként pedig a hadtörténelmet, az olasz olvasóközönséghez. Különösen szép és gazdag a könyv képanyaga, amelyet a
szerző, fáradságot nem kímélve, a legkülönfélébb helyekről gyűjtött össze. \ an közte sok, nálunk merőben ismeretlen is.
Maggiorotti táborszernagy nem csupán kiváló szaktudós,
hanem ezenkívül nagyon eleventollű gyakorlott író is. aki ebbe a
nehéz s a laikusnak talán száraz tárgyba életet tudott vinni, úgy
hogy munkája mindvégig igen érdekes olvasmány is.

Nagy köszönettel tartozunk a szerzőnek, Magyarország és a
magyar nemzet őszinte barátjának, hogy világosságot derített a
magyar-olasz kulturkapcsolatoknak erre a kevéssé ismert oldalára. A magyar hadtörténetírók ifjabb nemzedékére vár ennek az
úttörő munkának továbbfolytatása. Felderítésre vár ugyanis, hogy
más nemzetek fiainak mekkora szerep jutott a magyar várak tervezése és építése terén? Így például fontos volna — a német mesterek művein kívül — a X \ I I . század második felétől fogva egyre
erősebb francia befolyás szakszerű ismertetése is. De dolgoztak
nálunk, bárha kis számban, spanyol, németalföldi és lengyel katonai építészek is; munkájukról azonban alig-alig tudunk valamit.
Végül ideiktatjuk a tudós szerzőnek a magyar nemzethez intézett zárószavait: „Ora la mia ultima parola si rivolge con un fervido saluto alia nobile Nazione, cui tanti magnifici ricordi legano
ritalia del passato e quella del presente".
Gyalokay .Jenő
Etienne Báthory, Roi de Pologne, Prince de Transylvanie.
A lengyel és magyar Tud. Akadémia közös kiadványaként
megjelent 1935-ben Krakkó-ban. 4-ed rét, fűzve, 591 oldal, számos
képpel, térképpel, helyzetvázlattal.
A magyar és lengyel szellemi együttműködés eredményes és
szép példáját nyújtja ez a díszes könyv, amelyet a Lengyel Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából összeállított közös bizottság szerkesztett és adott ki. A terv
1955-ban merült fel, Báthory István, erdélyi fejedelem, később
lengyel király, születésének 400-ik évfordulója alkalmából. A kezdés érdeme a lengyel akadémiát illeti, amely azzal a kérdéssel
fordult akadémiánkhoz, nem volna-e lehetséges Báthory Istvánnak, a magyar és lengyel történetben egyaránt jelentős szerepet
vivő királynak szereplését, uralkodásának történetét közös munkában megörökíteni. Akadémiánk Csánki Dezsőn és Áldássy Antalon kívül Lukinich Imrét jelölte e könyvet szerkesztő közös bizottságba, a lengyel bizottság élén pedig az akadémia főtitkára,
Kutrzeba Szaniszló állott. Hamar létrejött a megegyezés, amelynek
következtében a könyv magyar vonatkozásainak szerkesztését
Lukinich professzor, lengyel vonatkozásait pedig Dabrovski professzor vállalta. Hogy ez az értékes történeti munka nemcsak a
magyar és lengyel tudományos világ közösen használható forrásmunkájává váljék, hanem azt Európa többi szakemberei is megismerhessék. a bizottság abban állapodott meg, hogy a könyvet
francia nyelven adja ki. A nagy munka elkészült s ezzel Báthorv
István korának, személyének, szerepének és jelentőségének megismerésében olyan forrásműhöz jutottunk, amelyért hálásak lehetünk mindkét akadémiának, főleg pedig a szerkesztés felelős és fáradságos munkáját, szakavatott kézzel és nagy történeti tudással
végző szerkesztőknek.
A könyv beszámol mindazokról a munkálatokról, amelyek
Báthory István erdélyi fejedelmi és lengyel királyi életének feltárásával foglalkoztak és ezzel kitölti azt a hézagot, amely a ma-

gyár és lengyel történeti szakirodalomban e tárgyban eddig érezhető volt. A szerkesztőbizottság a rendelkezésre álló szakmunkákat 20 fejezet alakjában bocsátotta a nyilvánosság elé. A fejezetek írói, — magyar és lencrvel tudósok, — e kornak alapos ismerői,
minden oldalról megvilágítják Báthory életét. Áldássy Antal a
Báthory család genealógiáját ismerteti, részletes családfával, amelyet Wertner Móric állított össze. Kállay Ubul ehhez kapcsolja
azokat a genealógiai adatokat, amelyeket a Báthoryaknak. a szomszédos Kállayakkal való szoros kapcsolata révén, a Kállay család történetéből tudott megállapítani. Ezután Lukinich Imre részletes, nagvon érdekes közleménye következik, Báthory István ifjúságáról. Biró Vencel Báthory István vallásügyi és oktatási politikáját vázolja. Haraszti Emil rövid zenetörténeti visszapillantást
nyújt az erdélyi zene állapotáról Báthory korában Szádeczky Lajos, Báthory Istvánnak lengyel királlyá való választásával foglalkozik és ismerteti a választás előzményeit, külpolitikai hátterét.
Divéky Adorján a Báthory Istvánnal Lengyelországba ment jelentősebb magyar katonák és politikusok szerepével foglalkozik
és ismerteti azoknak valódi jelentőségét lengyel és magyar szempontból. Kunlze Ede Báthorv István Lengyelországnak a római
Szentszékkel való kapcsolatairól számol be. Lepszy
Kázmér,
Gdansk városának, a Visztula torkolatánál fekvő nagyjelentőségű
tengeri kikötőnek különleges helyzetét ismerteti Báthory korszakában és megmagyarázza azt, hogy miért volt olvan fontos külpolitikai szempontból és a Balti-tengeren való szabad közlekedés
szempontjából különösen Báthory korszakában ennek a kikötővárosnak birtoka. Báthory Lengyelországának keleti, Oroszországgal szomszédos határának viszonyairól Natanson-Leski János számol be, Báthory alkotmányos politikáját pedig Siemienski József
ismerteti. E korszak lengyel jogviszonyait és nyugateurópai irányok felé hajló reformját Kutrzeba Szaniszló munkájából, közgazdasági és pénzügyi viszonyait pedig Tíudkoivski János munkájából ismer jük meg. Báthory korszakának katholikus egyházi
kérdéseivel Glemma Tádé apát közleménye foglalkozik, Báthory
hadjáratainak szakszerű leírását, könnyen áttekinthető vázlatok
segítségével Laskoroski Ottó végezte el. Művelődéstörténeti szempontból igen érdekes Knot Antal cikke, Báthory István magánéletéről. udvartartásáról és haláláról. Báthory iconographiajáról
Komornicki S. István nyú jt sok érdekes adatot és 118 képben mutatja be Báthory arcát, alakját egykorú festmények, metszetek,
érmek, pénzek sikerült reproduktióiban. szakszerű magyarázatokkal.
A könyvnek különösen értékes és későbbi kutatók számára
kitűnően használható része, e korszak magyar és lengyel irodalmának bibliográfiái szempontok szerint történt összeállítása, több
mint 50 oldalon. Végül pedig részletes név- és tárgymutató könynyíti meg a munkában való eligazodást.
Már e száraz felsorolásból is kitűnik az, hogy milyen értékes
és valóban hézagpótló munkát végeztek azok a magyar és lengyel
tudósok, akik Báthory István történetéről ilyen tartalmas és szinte
mondhatnók minden vonatkozásban, a tárgyalt anyagot kimerítő
könyvet irtak. Lényegesen megkönnyítették mindazok munkáját.

akik e korszakkal nálunk és Lengyelországban bővebben foglalkozni kivánnak.
A könyv szép külső alakja a krakkói Jagelló-egyetem nyomdájának ízlését dicséri.
Markó Árpád.
Törökhódoltság-korabeli okmányok a Magy. Kir. Hadilevéltárban. Budavár visszafoglalásának 250 éves évfordulója emlékére
kiadta a Magv. Kir. Hadilevéltár Főigazgatósága, Budapest, 1936.
8°, 80 lapoldal.
A Magy. Kir. Hadilevéltár, a honvédség fiatal, alig két évtizedes múltra visszatekintő intézete, végre rátalált arra az egyedüli helyes útra, amelyen mint történettudományi intézetnek haladnia kell. Most, Buda visszafoglalásának 250 éves fordulóján,
külön kiadvánnyal lepte meg a magyar tudományos életet. .V tetszetős kiállítású, mintegy 80 lapoldalas füzet — amint előszavában olvassuk — kettős célt szolgál. Egyrészt, hogy a Hadilevéltár
törökhódoltság-korabeli fontosabb okmányainak ismertetésével e
korral foglalkozó történetkutatók munkáját megkönnyítse, másrészt, hogy az intézet értékes és rendezett forrásanyagára a tudományos körök figyelmét felhívja. Célját kétségkívül elérte. A lelkiismeretes történetkutató ma már nem igen hagyhatja figyelmen
kívül e tudományos intézetnek nagy fáradsággal összehordott,
értékes gyűjteményét.
A kisebb mű az előbbi két célján kívül még mást is elért:
írásos emléke lett a törökhódoltság magyar vitézségének. Sorai
közül valami keresetlen, egyszerű s mégis lelke mélyéig őszinte
hódolat száll a Budavárát ostromló hajdú ősök felé, s így méltón
illeszkedett be abba a hatalmas, színpompás ünnepség keretébe,
melyet a magyar nemzet Budavár visszafoglalásának emlékére a
közelmúltban rendezett.
A munka első lapoldalán Dr. Tirnon Béla Budavár 1686. évi
ostromával foglalkozó s a Hadilevéltár tulajdonában lévő egykorú
naplót ismerteti. Tájékoztat minket a Buda vissza vívásához 1685ben tervezett haderő nagyságáról, összetételéről, csoportosításáról. Külön figyelemre tarthat számot a naplónak az a része, mely
a vár ostromával kapcsolatosan a magyarok szerepéről szól.
Az eredeti naplót német, francia és olasz nyelven írták. A három feljegyzés különböző kezektől származik. A francia részt legnagyobb valószínűség szerint az ostromló csapatok fővezére,
Lotharingiai Károly herceg vetette papírra; a többit titkárai,
illetve szárnysegédei. Fimon dr. az ismeretlen szerzőket külön betűvel jelöli meg. Alaposan átgondolt ismertetése lehetővé teszi a
hatalmas s meglehetősen széteső, kéziratos forrásműben való könynyű tájékozódást.
A kiadvány másik szerzője, Dr. Erdélyi Gyula, a törökhódoltság-korabeli magyar hírszerző szolgálatról tájékoztat önálló tanulmány keretében.
E kor kémei részint anyagi szolgáltatás ellenében, részint ön-

zetleniil, hazafias érzésből vállalkoztak a veszélyes feladatra.
Előbbiek főleg a rácok és a zsidók soraiból kerültek ki, utóbbiak a
hivatalos követek, továbbá a török rabságban sínylődő s a portánál alkalmazott magyar íródeákok voltak.
A birodalmi székhelyeken űzött kémkedésen kívül, a XVI. században fontos szerepet játszott a határmenti kémszervezet is. A
különböző véghelyekről befutott kémjelentéseket Győrben, illetve
Komáromban gyűjtötték s feldolgozás után német, latin, vagy
cseh nyelvű fordításokban továbbították a császárvárosba. Az
egyes hírgyüjtő állomásokat a bécsi udvar látta el a szükséges
készpénzzel. Ez a császári kémszervezet a XVII. században megváltozott. Bécs, a magyarokkal szembeni bizalmatlanságból, a határmenti kémszervezet hálózatát lassan lebontja. A végbeli kapitányoktól az anyagi támogatást megvonja s helyette a Törökbirodalom belső területén folyó kémkedést fejleszti.
A harmadik közlemény szerzője Dr. Gerő László. Egykorú
térképek adatainak összevetése aljapján részletesen ismerteti a
XVII. század Budavárát. Végigvezet minket a vár peremén s megjelöli a császári ostromművek vonalát, valamint a várvívó lövegek helyét. Utána a Hadilevéltárban lévő egykorú térképeket és
látképeket közvetíti szakszerű megjegyzések kíséretében.
Rédvay István dr.
Dr. vitéz Kárpáthy-Kravjánszky Mór: Gromo. János Zsigmond
testőrkapitánya. (Különnyomat a „Regnum" egyháztörténeti évkönyvből. Budapest, 1936.)
A velencei Gianandrea Gromo 1564 elején azt a megbízást
kapta János Zsigmond erdélyi fejedelemtől, hogy: „életének biztonsága és egyéb tisztes céljai elérése," 200 olasz gyalogost és 100
lovas zsoldost fogadjon s ő legyen a kapitányuk.
Gromo vállalta a megbízatást s a szerződés megkötése végett,
1564 májusában Gyulafehérvárra érkezett. De ú j gazdáján kívül
Morone bíborostól is kapott megbízást. Jelentenie kellett ugyanis,
hogy milyen az egyházi helyzet Erdélyben s hogyan lehetne a háttérbe szorított katholikus vallást régi hatalmába visszajuttatni?
Kikre lehetne ebben a munkában számítani? Kik az eretnekek
vezérei?
Gromo, miután megegyezett János Zsigmonddal a megalakítandó olasz testőrség dolgában, tél kezdetén hazament \ elencébe,
hogy ott a toborzást megkezdhesse. December 2-án számolt be tapasztalatairól Moronenak, leírván neki Erdélynek Orsova és
Gyulafehérvár közé eső részét. Hadtörténeti szempontból érdekes
az a rész, amelyben megemlékezik Petrascu havasalföldi vajdáról
és jó lóra ültetett rossz lovasairól. Észrevette, milyen kitűnő —
de nem oláh — a moldvaországi lovasság. Az oláhokról tudja, hogy
a rómaiaktól származtatják magukat.
A magyar nemes, Gromo megfigyelése szerint, kitűnő lovaskatona és jól is van felszerelve. A székelyek Erdély legősibb lakosai; nagyon számosak, de nem szívesen mennek háborúba. Har-

madéve levert felkelésük után, fékentartásukra két várat építtetett a fejedelem.
A darabantok erdélyi oláh gyalogosok. Ezeket leszámítva, az
oláhok fegyvertelenek s legfeljebb a városkapukban teljesítenek
őrszolgálatot. Gromo a hajdúkat is oláhoknak mondja; mint írja,
útonállók, de háborúban haláltmegvető bátorsággal harcolnak. A
darabont- és hajducsapatokkal sok cigány is jár.
A szászok földjén teljesen német világ van. A szászok mindannyian lutheránusok; gazdagok és jólmegerősített városaik vannak. Maga Erdély katonai szempontból is földrajzi egység. Sebezhető pontjain a természet adta védelem hiányát erős várak pótolják.
Gromo nem csupán testőrkapitánya volt János Zsigmondnak,
hanem a katholikus vallástól elfordult fejedelem visszatérítése s a
Portától való eltávolítása érdekében, a házasságközvetítő szerepére is vállalkozott. A fejedelem — Gromo állítása szerint — szívesen venne feleségül a pápa ajánlatára bárkit. Adjanak neki velencei patrícius leányt, olyan kikötéssel, hogy ha fia nem születnék, a magyar királyság elnyerésére támasztott igénye és egész
Erdély Velencére szálljon. Ámde a „Serenissima" egyáltalán nem
kapott ezen az ajánlaton: nem akart darázsfészekbe ülni s figyelmeztette Gromot. hogv ne avatkozzék ilyen dolgokba.
De 1566-ban újból csak ebben fáradozik. Ferrarában vagy
Urbinoban akar urának menyasszonyt találni. Hiába próbálkozott, mert az olasz fejedelmek nem voltak hajlandók reá, hogy
atyafiságba keveredjenek a törökkel cimboráló és ráadásul még
epilepsiában szenvedő János Zsigmonddal. Mindamellett a házassági tervek tovább szövődtek. Szó volt Medici Cosimo valamelyik
leányáról is, majd V. Pius pápa 1570-ben V. Albert bajor herceg
leányát akarja neki megszerezni. De erről János Zsigmond nem
akart tudni. Nem lett semmi Mária Eleonora jülich-clevei hercegnővel tervezett házasságából se. Sokkal fontosabb volt az a terv,
amelyet még 1569 őszén a Porta vetett fel. rá akarván bírni IX.
Károly francia királyt, hogy Margit hercegnőt házasítsa össze a
fejedelemmel. Ha ez a frigy létrejön, a török odaadja János Zsigmondnak Moldvát és Havasalföldet, sőt megszerzi neki a lengyel
koronát is, amelyre anyja révén tartott számot. Ilyenformán a törökre támaszkodó nagyhatalom alakult volna keleten, a Habsburgbirodalom veszedelmes ellenlábasaként. Ámde elpattantotta a mindenfelé szőtt szálakat János Zsigmondnak 1571 március 14-én bekövetkezett halála. Ezen hiusult meg a Keleti-tengerig nyúló török-protestáns nagyhatalom terve. Ez a nagyhatalmi gondolat végig kísért Erdély történetén, Bethlen Gáboron keresztül TI. Rákóczy Györgyig s az ő szerencsétlen lengyelországi próbálkozásán
bukik meg végleg.
A szerző a vatikáni titkos- és a velencei állami-levéltárból
15 okmánymásolatot is csatol igen érdekes tanulmányához. Hadtörténelmi szempontból legfontosabb a 3. számú, amelyben Gromo
Erdély földrajzi, néprajzi, politikai, katonai és vallási állapotát
írja le.
Sz — o.

Fráter Lénárt: Hunyadi János
(Budapest, 1935), 127—141. 1.

eredete.

„Theológia", II. köt-

A szerző azokkal a szándékos ferdítésekkel és „rosszakaratú
rágalmakkal", egyben „jóhiszemű tévedésekkel" akar leszámolni^
melyek értelmében „Hunyadit oláhnak hirdetik"', s „elhamarkodott felületességének állítva e tanítást, az eddigi kutatást „a legteljesebb, szomorú és sajnálatos sikertelenség" vádjával illeti,
mert szerinte a történetírók „a legnagyobb sötétségben és bizonytalanságban tapogatóznak ma is", mikor az oklevelek „Joannes dictus Oláh. filius \ a j k de Hunvad filii Serb vagy Sorb"
alapján akarják a kérdést eldönteni, holott „a rendelkezésre álló
források miatt, a történelmi kutatás nem is juthat eredményre,
hacsak módszert nem változtat."
Ő tehát szakítva az eddigi módszerrel, mindenekelőtt ú j
alapra helyezkedik, jelesül „az \ . Lászlótól megadott tényre",
hogy „(Hunyadi) ősei birtokos magyar nemesek voltak, a magyar királyok adományaiból vagy legalább engedélyéből címerhasználati joggal több nemzedéken keresztül." Szerinte „ezek azok
az adottságok, melyekre a kutatásnak el kell jutnia, ha tud. ha pedig ezekre eljutni nem tud. akkor ezekből kell kiindulnia." így
aztán eljutott a mátraverebélyi templomban egy sírkőre, melyen
„címer van azzal a bizonyos madáralakkal, a hollóval" és ezen
felirat: „Hic requiescit corpus strenui invicti militis Magistri
Petri filii Georgii olim vicevaivode T(ransilvaniae) fundatoris
huius Ecclesie qui obiit Ä. D. MCCCCIII." Ez a Péter, akinek
sírkövéről szó van, nem más, mint az oklevelek által igazolt
„Petrus filius Georgii de Yereb", vagyis „Petrus \ aivoda de
Verebei", másszóval \ erebélyi Péter „vajda", helyesebben erdélyi
alvajda. Ennek a Vercbélyi Péternek volt fia, az 1425-ben említett Verebélyi János erdélyi prépost, ugyanaz, aki 1459-ben
unokatestvérével, Boldizsárral, elnyerte Albert királytól Sáp birtokát, mely adományt 1441-ben I. Llászló király is megerősített.
Már most ama figyelemre méltó tényből, hogy Verebélyi János
prépost említett unokaöccse „fatri eins carnali" kifejezés kapcsán szerepel Ulászló oklevelében, mintahogy eddig Hunyadi
féltestvérének hitt Oláh Jánost is jelölve találjuk Zsigmond
1454-, 1455- és 1437-iki okleveleiben, a szerző megállapítja, hogy
Oláh János Hunyadi unokaöccse volt, sőt, „az oklevelekből a tenger zúgó morajánál erősebb hangon harsogó igazságból kényszerítve" kijelenti, hogy Hunyadi János azonos A erebély Péter
fiával, János erdélyi préposttal.
Sietünk megjegyezni, hogy a szerző merészen túloz, mikor
állítását így indokolja: „ezt mondják az oklevelek, s ezt hitelesíti
a címer"; ugyanis a hivatkozott oklevelek csak azt mutatják, hogy
Verebélyi Péternek volt egy János nevű fia, ahogy Hunyadit is
hívták, továbbá, hogy voltak többek közt János nevű unokaöccsei
is, mintahogy Oláh János is unokaöccse volt Hunyadinak, de hogy
Verebélyi Péter prépost fia Hunyadi Jánossal, s az egyik János
nevű unokája Oláh Jánossal lett volna azonos, az tisztára a szerző
leleménye.
Hunyadi Jánosnak Verebélyi János erdélyi préposttal való

azonosságát arra az elgondolásra alapítja a szerző, hogy „Joannes filius Vaivode de Verebei, filius Georgii és a Joannes dictus
Oláh filius Vajk de Hunyad, filius Serb vagy Sorb, tulajdonképen egy és ugyanazt mondja, tehát ugyanarra a személyre
vonatkozik!" Ehhez képest 1. Oláh János a. m. magyar János, 2.
Vajk de Hunyad = \ erebélyi Péter és 5. Sorb, vagy Serb =
Verebélyi György, következéskép Hunyadi János nem más, mint
György unokája. Péter fia, azaz A erebélyi János erdélyi prépost.
Puszta okoskodásról lévén szó, vizsgálnunk kell, mennyiben
felel meg ez elgondolás a logika törvényeinek.
1. A szerző szerint Hunyadit „azért mondták Oláhnak, mert
magyar volt. .. Ha egy magyarra — folytatja — azt mondják
Oláh, az sok mindent jelenthet; jelentheti, hogy köztük lakik,
stb.; osak azt az egyet nem jelentheti, hogy ő nemzetiségére nézve
szintén oláhhá változott." Ez az állítás egy logikai salto mortale, mert ha az Oláh elnevezés nem a származásra útal, akkor
csak családnév lehet; ha pedig Hunyadinak Oláh volt az eredeti
családneve, akkor semmiesetre sem nevezhették Verebélyinek.
A szerző nyilván nem veszi észre, hogy saját magával került
ellentétbe az Oláh név ilyetén értelmezésével, holott neki ellenkezőleg azt kellett volna beigazolni, hogy Hunyadit nem nevezhették Oláhnak, hanem Verebélyinek. Valóban, ez az okoskodás
csak elleplezi, de nem küszöböli ki azt az Oláh névben adott
nehézséget, mely továbbra is akadályul szolgál Hunyadi származtatásának a Verebélyi családból.
2. Verebélyi Pétert meg azért veszi azonosnak Hunyadi apjával, Vajkkal, mert szerinte „ez nem keresztnév, hanem egyszerűen a Vaivoda-nak rövidítése. Vagyis ez — folytatja — anynyit jelent: filius Vaivodae." Sajnos, a szerző adós marad e fogós nyelvészeti probléma beigazolásával, mi pedig nem hisszük
el neki, hogy a Vajk tulajdonnév egy „vajdafi" értelmű főnév
volna. \ alóban, e furcsa etimológia következtében támadnak némely nehézségek, melyeket a szerző részben nem tud megmagyarázni, részben figyelembe sem vesz. Mindenekelőtt maga is elcsodálkozik: „Én nem is tudom — vallja be — miért nevezték el
az egykori Hunyadvárát Vajdahunyadnak és nem Vajkhunyadnakí"' Még csodálatosabb azonban, hogy a szerző nem veszi észre,
hogy a tőle idézett összes oklevelek mindig vajdának nevezik
Verebélyi Pétert, de sohasem vajdafinak, amely körülménynek
egyenesen meg kellene tiltania, hogy őt a Zsigmond okleveleiben
említett \ ajkkal azonosítsuk, ha ez tényleg vajdafit jelentene,
annál is inkább, mert egy embert, aki életében igazi vajda volt,
halála után nem szokás vajdafi-nak címezni.
3. Hunyadi nagyapja, „Serb vagy Sorb" pedig azért volna
ßzerinte azonos Verebélyi Györggyel, mert „ha az a bizonyos,
az r betűbe beolvadó betű c-nek is, o-nak is olvasható, akkor az
sem nem e, sem nem o, hanem eo, és ebben az esetben a nyomtatotthoz hasonlóan írott S betű — amelyik ugyanis inkább hasonlít az írott G-hez, tehát — G-nek olvasva már megadja a
Geor-t, a szó végén a rövidítést feloldva, kész a Georgii. De erre
a magyarázatra — folytatja szerzőnk — nincs, egyáltalán nincs

is szükség! Ugyanis a Surb, Sorb. Serb — magyarosan Zsurzs —•
a magyar Györgynek felel meg". E „paleográfia" margójára
aztán egész felesleges cáfolatot Írnunk, mert az oklevélolvasás
ilyetén módjával úgysem lehet megtéveszteni folyóiratunk olvasóit.
Ez az egész okoskodás, a logikának, etimológiának, paleográfiának, egyáltalán a tudománynak merész kijátszása, de csak így
volt lehetséges a szerzőnek ama két oklevél-formulát unifikálni.
„Ezzel az olvasással — kiált fel diadallal — eltűnnek mindazon
nehézségek, amelyek eddig a megértést megnehezítették. A fráter
carnalis körül a f'ilius Vaivode de Hunyad vagy köznyelven: a
verebélyi vajda fia: János oklevélszerinti beállításával íme egyszerre minden világossá válik! . . . " Csakhogy ebben a világosságban mindenekelőtt a szerző „Achilles-sarka" válik nyilvánvalóvá, melyet hiába akar eltakarni ez állítással: filius Yaivodae
de Hunyad, vagy köznyelven a verebélyi vajda fia." Ugyanis a
két formula „unifikálásával" szerzőnk célja odairányul, hogy a
„verebélyi" vajdából „hunyadi" vajdát csináljon. Szerinte: „Ez
éppenséggel természetes, mert ez az igazság! Vaivoda de Verebei
közjogilag soha se létezett, de volt Vaivoda de Hunyad!" Sajnos,
itt is téved a szerző, mert a „hunyadi vajda" sem létezett, következéskép „verebélyi vajda" köznyelven nem jelenthet „hunyadi
vajdát." A iszont csakis erdélyi vajda létezett, de a Yerebélyiek
erdélyi vajdasága korántse jelenti, mintha ők Hunyad várát is
birtokolták s magukat róla nevezhették volna. Ezt okleveles bizonyítékokkal kellett volna a szerzőnek valószínűvé tennie, nem
pedig egy koholt címre való hivatkozással, mely természetesen
nem igazolja, hogy a „A ajvoda de Hunyad"-on a köznyelvben
„verebélyi vajda" (!) volna értendő.
A szerző azonban minden szilárd bázis nélkül is igen biztos
a dolgában, úgy, hogv — szerinte — „további részletezésbe már
nem is érdemes bocsátkozni." Ezért csak egyszerűen és egész röviden hamisítványoknak minősíti Zsigmondnak 1409-ből eredő két
és 1419-ből való harmadik, Hunyad vára és tartozékainak adományozásáról szóló oklevelét, mert ezeket „bemondásra találták meg", valójában pedig azért, mert ezek szerint Hunyadi már
1409-óta rengeteg gazdagsággal rendelkező várúr volt, holott
Verebélyi János erdélyi prépost a hivatkozott 1425-iki oklevél
szerint anyagi gondokkal kiizködött. E nehézség kiküszöbölése
céljából egyszerre három oklevelet hamisítványnak minősíteni,
mindenesetre bizalmatlanságot kelt a szerző tézise irányában, aki
e ballépése következtében azonnal szembe találja magát V.
László 1456-iki oklevelével, mely szintén Zsigmonddal adományoztatja Hunyad várát, és tartozékait; csakhogy ez oklevelet
következetesen hamisnak nem állíthatta, mert — mint láttuk —
egész okoskodásának kiindulópontjául és alapjául használta azt,
éppen ezért megelégszik egyszerű korrigálásával, azt állítva,
hogy V. László nem kronologikus rendben sorolja fel a Hunyadit
ért adományokat. Következetlensége azonfelül egyenesen tarthatatlan helyzetbe sodorta a „Joannes dictus Oláh" stb. formulát
tartalmazó oklevelekkel szemben: hogyan gondolja a szerző, hogy
ezeket autentikusnak tartsuk, ha az alapul szolgáló 1409-es és

1419-es három oklevél hamis volna, s hogy elhigyjük neki a
Verebélyi és Hunyadi családok azonosságát, melyet e formula
alapján agyalt ki?
Egy pillanatra maga a szerző is ráeszmél, hogy az említett
okleveleknek hamisítványokul való beállításával saját maga alól
rántotta ki a pokrócot, mikor e sorokat írja: „Nem tudunk belenyugodni abba a feltevésbe, mely a templomépítő és imádkozó,
de győzhetetlen katona, az igazi magyar vajda helyett, a jobbágynyúzó Vajkot adja atyául — György helyett Sorbot nagyapjául
— unokatestvéreit előlépteti édestestvérekül, csakhogy minél nagyobb legyen körülötte a zavar, nehogy mi magvarok felismerjük
benne a mi igaz édes magyar testvérünket!"' Jellemzők e sorok
főképen arra, hogy ime, maga a szerző sem hiszi többé, hogy A a jk
azonos volna Verebélyi Péterrel és Sorb Verebélyi Györggyel. De
Hunyadi János szerinte mégis azonos Péter fia Verebélyi János
préposttal, mert „ezt hitelesíti a címer is." Igazságának tudatában
kiált fel: „Ki meri ezt megváltoztatni? Ki az a vakmerő, aki ettől
el mer térni?"
E háládatlan szerepre vállalkozva, elismerjük, hogy a szerző,
miután csúfot űzött a „legnagyobb sötétségben'" „szomorú sikertelenséggel tapogatózó'" szaktudományosságból, és jól elverte a
port a tudós Gróf Teleki Józsefen és „a családfafércelő" Nagy
Ivánon, végre elégtételt ad a magyar tudományosságnak, nagy
diadallal idézve valami Naláczi nevű tudóst: „A hollós címer
ázsiai eredetű és azt nemzetünk magával hozta ki fővezéri zászlóján Európába". És hozzá teszi: „lessék megnézni Marczali Magyar nemzet története I. köt.-nek 45. lapját, ott bemutatja a Bécsi képes krónika rajza után a pogány magyar vitézt a turulos
zászlóval. Szembeötlő ennek a címernek azzaí való hasonlósága!"
Itt, miként fentebb az etimológia és a paleográfia, most a heraldika és a genealógia kerül kínpadra, mert a szerző, mit sem törődve a magyar címerek eredetéről való általános meggyőződéssel, s a hollónak az oláh heraldikában való tőle nem ismert szerepével, ezek tetejébe még azt is megengedhetőnek véli, hogy
családokat egyezőnek képzelt címer alapján azonosítson, holott
tudjuk, mily nagy számmal vannak időben ós térben egymástól
nagyon távol eső családok, melyek címere egészben vagy részben
azonos vagy hasonló. Különben is a \ erebéíyi és Hunyadi családok címerének aznosságát a szerző csak képzeli, s elfelejti beigazolni, hogy „ama bizonyos madáralak" a mátraverebélyi sírkövön, tényleg „a legendás holló" volna. Félünk, hogy a szerző
itt is — mellé fogott, illetve holló helyett — verebet fogott.
Ugyanis természetes és heraldikai észjárással másképen nem lehet
okoskodni, mint úgv, hogy a verébről nevezett család (de Veréb,
de V erebél) címerállat ja, ha egyszer madár, akkor csakis veréb
lehet, s nem holló.
Látnivaló, hogy a szerző egész okfejtése nem egyéb, mint
félreértések sorozata, melyekből, mint valami csipkebokorból
mennydörög a kinyilatkoztatás: „Megvan az V. László által megállapított adottság: birtokos magyar nemes címerhasználati joggal, több nemzedéken át. Ezt el kell fogadtunk, ha nem akarunk
bele fulladni abba a kacagtató kifogásba, hogy mindez a meg-

lepően sok és szembeötlően egybevágó adat a véletlen játéka."
Valójában nincs itt szó meglepően sok és szembeötőlen egybevágó
adatokról, csupán arról, hogy Verebélyi Péter fiának ugyan az
volt a keresztneve, mint a Hunyadié, s hogy voltak János nevű
unokái is, mintahogy Hunyadi unokaöccsét szintén így hívták,
amely tények egyáltalán nem teszik szükségessé, Hunyadi Jánosnak Verebélyi János erdélyi préposttal való azonosságát. Ennek
ugyanis ellene mondanak a szerzőtől Verebélyi Jánosról felkutatott oklevelek. Az 1425-ös oklevél szerint, Verebélyi János klerikus volt, jelesül erdélyi prépost, viszont Hunyadiról tudjuk,
hogy világi, családos ember volt, aki mint katona, nem ambicionálhatott magának másodrangú, egyházi címeket. Azonfelül a
prépost az idézett anyagi bajokkal küzködött, melyek miatt javait elzálogosítani volt kénytelen, ami szintén össze nem egyeztethető az 1409 óta várúr Hunyadi nagy gazdagságával. É6 ha
Hunyadi azonos volna Verebélyi Jánossal, akkor a Hunyadiuradalmak közt feltétlenül szerepelnie kellene a sápi birtoknak,
melyet az erdélvi prépost előbb 1439-ben, majd 1441-ben nyert,
holott erről a Hómantól (Magy. Tört. III. köt. 288, 289.) közölt
részletes birtok-jegyzék mit sem tud.
A fennálló nehézségeket nem tudta kiküszöbölni a szerző,
úgy, hogy bizonyosságként hirdetett azonosítása még feltevésnek
sem jó. Mindazonáltal felhasználja a legolcsóbb eszközöket, hogy
meggyőzze olvasóit, akiket valósággal terrorizál a hazafiság és az
igazság gyakorta hangoztatott jelszavával. A kevésbbé választékos stílus, a szaktudomány lenéző óesárlása és a hangos önérzeteskedés persze elárulja, hogy a hazafiság és igazság látszata alatt
illetéktelenség rejlik, de a hatást keltő szólamok nem pótolhatják az igazi tudós erényeit; tudományos disciplina, módszertani
iskolázottság, meg kellő történelmi felkészültség hiányában pedig nem lehet a mult titkait feszegetni, mert elnézések, félreértések, melléfogások, nagyotmondások, hollóvá serdült veréb, hunyadi vajda, Y a.jk-A^a jdafi etimológia, Serb-Georgius olvasás
sülnek ki belőle, mint a szerző „új módszer '-ének fattyúhajtásai.
A tanulmány a sajtó egy részénél (Erdélyi Múzeum, Magyar
Kultúra, Nemzeti Újság, Pesti Hírlap) zajos sikerben részesült,
amiben talán része van ama körülménynek, hogy a Pázmány
Egyetem hittudományi karának nagytekintélyű folyóiratában látott napvilágot. Ép e körülménynél fogva azonban nem igényelheti. hogy a magyar történetírást képviselje; mindazonáltal
nem lehetett agyonhallgatnunk, nehogy a kérdés iránt esetleg érdeklődő külföldiek, a hallgatást beleegyezésnek gondolva, a magyar történettudományt ítéljék el egy műkedvelő kísérlete miatt.
(Róma.)
Dr. Florio Banfi.
Simonyi Dezső: A Brigetio — Aquincum

közötti átlós útvonal
kérdése. (Különlenvomat az „Archívum Philologicum" 1936. I—
III. füzetéből.)
A történelmi földrajz egyik különösen fontos, de nálunk eddigelé kevés figyelemre méltatott segédtudománya a hadtörténelemnek. Sok olyan hadieseményt ismerünk, amely éppen a földrajzi

elem elhanyagolása miatt, évtizedeken át téves megvilágításban
szerepelt. (Például: a mohácsi csata.) Rendkívül fontos, főként a
hadak felvonulásának helyes megállapíthatása szempontjából, a
hajdani úthálózat lehető pontos ismerete.
A római világban Pannónia és Dácia földjén épült hadiútakat, ezeknek a provinciáknak leszakadása után is használta, nem
csupán a népvándorlás korának a mai Magyarországon keresztülkasul gázolt mindenféle hadserege, hanem a hajnalodó újkor errejárt hadinépe is. Ismernünk kell tehát őket, annyival is inkább,
mert mostani fő úthálózatunk nem mindenütt halad az egykori
római útakon; így azután merőben téves nyomra jutunk, ha régelmult korok hadvonulásait csupán mostani útainkra vonatkoztatva tárgyaljuk.
Mint a szerző ebben a tanulmányában meggyőzően bizonyítja, hamis volt az az eddigi feltevés, hogy a rómaiak Brigetio
és Aquincum közötti átlós hadiútjának a mai Dorog és Óbuda
közötti szakasza, nagyjában a mostani országúttal esik egybe s így
Vörösvárt is érinti. A nagyobbára magaslatokon haladó római út
valódi iránya Dorog—Csév—Pilisszántó—Pilisborosjenő—Üröm—
Óbuda volt. Vörösvárra csupán egy Óbudáról kiindult mellékút
vitt. A szóbanlévő átlósútat alkalmasint már az őskorban is használták. Ezt abból lehet következtetni, hogy a vidék legrégibb
településeinek nyomai éppen ennek az útnak közelében találhatók. Kövesúttá már csak a rómaiak alakították át.
Sz — ö.
Bollettino dell'Istituto Storico e di Cultura dell Arma del Genio.
1936. évf. 3. füzet. 8° 67 lap. 14 képpel. Róma, 1936.
Mint rendesen, úgy most is találunk ebben a folyóiratban,
a hadtörténetírót is érdeklő közleményeket. Ilyen például:
Andrea Scriattoli: „La rocca dei Di Vico a Vetralla" című
tanulmánya. A Rómából Viterlóba vivő vasút mentén, az örök
várostól 73 kilométernyire van Vetralla, két kis helység egyesüléséből keletkezett városka. Az egyik helység a legrégibb feljegyzésekben „Castrum Vetrallae" néven szerepel. A fellegvár
(rocca) 1146-ban tűnik fel elsőízben egy okmányban, amelyben
ez olvasható: „In Castrum e Rocha". A két kis helység még
egyesülése után is, sokáig mutatott egymástól eltérő képet. A keletit, ahol a „rocca" épült, tornyos és pártás körfal övezte, ellenben a nyugati Castrot jóval gyöngébb védőgát vette körül. Mai
napig is látható mindakettő.
A vetrallai fellegvár sok vihart látott a letűnt századok során
s urai is elég gyakran váltakoztak. Többször elpusztult és újjáépült, míg végre megkapta mai alakját. Alapformája négyszög,
amelynek belsejében az elpusztult központi öregtorony állott.
A négyszög sarkaira egy-egy vaskos kerek torony épült. Széles
árok környezte az egész építményt, amelyből földalatti folyosó
vitt a szabadba, az árok elé.
A fellegvár 1534-től kezdve sokáig állott lakatlanul s ezalatt
az idő alaposan elbánt vele. Az árkot 1570 táján betemették és el-

távolították a kapu elől a felvonóhidat. Ebben az időben épült a
városka diszes kapuja, az úgynevezett „Farnese kapu". A nagyon
megviselt erősség VII. Sándor pápa uralkodása (1655—1667) alatt
már közel járt az összeomláshoz. Végül 1699-ben, Benedetto Baldi
vetrallai lelkész fáradozásának eredményeként, kolostorrá alakították át.
Az átalakítás alkalmával a fellegvár falait magasabbra emelték. A belsejében látható maradványokból arra lehet következtetni, hogy ez a ráépítés nagyrészben a korábbi központi öregtoronyhoz támaszkodott s körülbelül ennek magasságát érte el.
Ezen a felső emeleten is barátcellák voltak, amelyeknek ablakai
a külső falon ma is meg vannak.
Enrico Clausetti tábornok érdekes életrajzi adatokat közöl
Camillo \ a c a n i tábornokról. Ez Milánóban, 1785-ben született.
Mint fiatal műszaki tiszt, a Napoleont szolgáló olasz 6eregbe állott
s 1815-ig minden hadjáratban részt vett. Őrnagyságig emelkedett
s a Napoleon alapította Vaskorona-rendet is megkapta. Majd
1814-ben megvált a szolgálattól; de 1825-ben belépett a cs. kir.
hadseregbe s itt 1855-ban ezredessé, 1859-ben vezérőrnaggyá, végül 1847-ben altábornaggyá lépett elő. Tudományos érdemeiért
bárói rangot kapott s 1862-ben halt meg szülővárosában. Vacani
tudós ember és kiváló katonaíró volt. Művei közül hadtörténelmi
szempontból, a „Storia delle Campagne e degli assedi degli Italiani in Ispagna dal 1808 al 1815" című a legfontosabb.
A „Notiziario" rovat, többek között, a vigevanoi Sforza-várkastély tornyának, valamint a sanmarinoi Montale tornyának
helyreállításáról számol be.
Gyalókay Jenő.
Dr. Kalmár Gusztáv: Lángoló tengerek. 8°, 548 lap. A „Magyar
Könyvbarátok" (Egyetemi Nyomda) kiadása. Budapest, 1956.
A fiatal magyar nemzedék számára írt népies, összefoglaló
munka, a történelem folyamán a tengereken lejátszódott ütközetekről ad áttekintő képet. A szerző a különböző tengereken lezajlott hadieseményeket megkapó közvetlenséggel, szemléltető és
mindvégig lebilincselő módon örökíti meg. Elbeszélését színes fantáziával szövi át, anélkül azonban, hogy ez a valószínűtlenség
birodalmába ragadná.
A salamisi ütközet (krisztus előtt 480.) vázlatos ismertetése
után, az Északi- és a Földközi-tenger kalózvilágának rémségei elevenednek meg előttünk. Majd az 1571 október 7-i lepantói tengeri
ütközet meglehetősen részletes leírásával találkozunk. A híres spanyol armada pusztulása, a portugálok indiai vállalkozásai. Amerika felfedezése után, az európai hatalmak között a tengerentúli
gyarmatokért meginduló vetélkedések, illetve háborúskodások,
végül Nelson és Tegetthoff haditettei, a műnek mindmegannyi érdekes olvasmányt képező fejezetei.
Befejezésül az 1904-ben kitört orosz-japán háború ós a 10 évre
rá kirobbant nagy világégés tengeri ütközetei sorakoznak fel.
Rédvay István.

