
BERNARD ISELIN: 

LES BATAILLES, QUI ONT FAIT LA FRANCE. EN 1000 IMAGES 
(Paris, Pont Royal. 1965. 3180.) 

Kissé megkésve jutott hozzánk Ber
nard Iselin képes kiadványa. Ennek el
lenére úgy véljük, még nem időszerűt
len felhívni a fegyelmet e könyvre, 
amely hadtörténészek, régészek és 
fegyvertörténészek számára hasznosít
ható segítséget nyújthat. 

A munka döntő része kép, a válo
gató csak minimális kísérőszöveget ad. 
Sajnos, Iselin a képek eredetéről — 
kevés kivételtől eltekintve — nem vilá
gosít fel. 

* 1000 kép a francia hadtörténelemből. 

27 részre osztott 1000 fekete-fehér 
kép, fénykép, reprodukció, légifelvétel, 
térkép mutatja be a francia hadtörté
net egyes eseményeit, időrendi sor
rendben. A válogatást áttekinthetőbb 
tájékoztatás kedvéért, lényegesen elté
rő beosztásban ismertetjük. Hivatko
zásiként csak képszámot adunk, oldal
számot nem. 

A gall-írank történetet a 843. évi 
verduni szerződésig 144 kép illusztrál
ja. Ezek általában romantikus szem
léletű, heroizáló festmények és met
szetek. A klasszicista képek mellett 
több, az újkor elején készülhetett met
szetet látunk. Ezek a mi törökkori csa
taképeinkkel azonos stílusúak. 

A válogatás talán legértékesebb ré
sze a középkor második felét és az új
kor első századait bemutató anyag. 

A verduni szerződéstől a százéves 
háború végéig (1453) terjedő időszakot 
>35, általában egykorú, vagy a korszak
ra hitelesként felhasználható metszet, 
rajz, festmény és térkép .mutatja be. A 
franciák európai háborúin kívül lá
tunk metszetet IX. Lajos keresztes 
hadjáratáról, amikor a francia hajó
had 1249-ben a Nílus deltájában át
töri a szaracén folyamvédelmet (203) 

Iselin a százéves háború csatáiból 
értékes anyagot gyűjtött össze. Ilyen 
például az angolok sommei erőszakos 
átkeléséről (1346) készült festmény 
(218). Nem mindennapi módszerét lát
juk a várvédelemnek a 299. képen: 
1356-ban a Rennest védő franciák 
disznócsordával szórták szét az ango
lokat. Hadtörténész számára becses 
forrás a 242. kép, amelyen angol íjá-
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szók szekérvárát 1429-ben francia lova
gok rohamozzák. 

Jeanne d'Arc történetét tucatnyi kép 
illusztrája. Utánuk kezdetleges ostrom
tüzérséget látunk a 271. képen. 

Az új kor első két évszázadát 169 
illusztráción kísérhetjük figyelemmel. 
Számos hiteles, a lovagkor hanyatlását 
szépen kidomborító csata- és ostrom je
lenet mellett mindinkább megismerke
dünk a korszak nevesebb személyisé
geivel. Aprólékosan kidolgozott város-, 
vár- és utcaábrázolások gazdagítják 
e részt. 

Jellegzetes lovagi ütközetet látunk a 
292. képen. Ez Nancy falai előtt zaj
lott le 1477-ben és XI. Lajos győzel
mét hozta a németalföldi Charles de 
Téméraire serege fölött. A képeken a 
lovagi páncélzat és fegyverzet szinte 
valamennyi részét tanulmányozhatjuk! 

Több kép szemlélteti a gyalogság és 
a lovagok összecsapását, az alabárdo
sok harcmódját (309, 310, 321, 362). Ta
nulságos a 394. kép, amely V. Károly 
therouanneá győzelmét (1533) ábrázolja 
a franciák ellenében. A képanyagban 
első ízben látunk itt rohamra induló 
könnyűlovasságot, amelyet lovagok, tü
zérség és gyalogság támogat. 

Kétségtelenül a korszakra nézve hi
teles metszeten látjuk a dreuxi csatát 
— 1562 — a vallásháborúk korából. 
Érdekesség itt is a harcmód. Három
szögű tömegben védekező pikásokat 
félkörös ívben lovagvonal támad, amíg 
az előtér lovascsatájában részben puská
ból tüzelő lovagok csapnak össze (406). 

Ugyancsak a vallásháborúk esemé
nyei között látjuk, miként kergeti el 
1549-ben Stenay falai alól az ostromló
kat Turenne (429), de azt is, hogyan 
foglalják el a Liga csapatai Fécomp 
várát 1592-ben, csellel, kötélen fel
mászva (434). 

A „három Lajos" uralkodásának száz 
évét a nagy francia forradalom kitö
réséig 177 képen kísérhetjük végig. E 
rész ugyancsak bővelkedik hiteles 
anyagban. A hadtörténész számára kü
lön érdekesség Vauban rohamterve 
(517). amelyen alaprajzban és profil
ban ábrázolja a korszerű ostromárok
ból a vár előművében elhelyezett vé
dők elleni támadását. A rohamterv 
alatt látjuk a várharc e legnagyobb 
mesterének arcképét is. Egyébként 
egész gyűjteményét találjuk a XVII— 
XVIII. század várostromainak. Ezek 

mellé immár könnyebb fegyverzetű se
regek ütközetei, közelharc jelenetek, 
arcképek sorakoznak. Utóbbiak érdek
telenségükkel gyengítik a válogatást. 
A szárazföldi harcok közt tengeri üt
közetet is látunk. Portolongone kikötő-
erődjének 1647-es ostroma ilyen, ami
kor a francia hajóhad a Földközi-ten
geren vette blokád alá az erődöt, míg 
a szárazföldi haderő ostromolta azt 
(484). 

Csak néhány kép marad a gyarmati 
harcokra. Köztük legérdekesebb a hin
duk elefántos harcmódjának látványa 
(604). 

A francia forradalom és a köztár
saság háborúit, valamint az 1914-ig 
terjedő 100 év eseményeit mindössze 
134 ábra szemlélteti, többségük a két 
Napóleon korát illusztrálja. Tanúi va
gyunk Dumouriez belgiumi hadjáratá
nak. (640. és köv.) Látjuk, hogyan tá
vozik Fleuresből Carnot, ,,a győzelem 
szervezője" léggömbön (667). Számos, a 
jelentőséghez képest mégis igen kevés 
kép, ellenben több festmény vonatko
zik Bonaparte hadjárataira. Jól ismert 
csaták, híres nevek bukkantak elő: Ar-
cole (689), Macdonald, Masséna, Murát 
(695, 696, 701), Desaix hősi halála és az 
ennek árán kicsikart győzelem Maren-
gónál (702). 

Enyhén szólva különös azonban, 
hogy a Marengót követő első csatakép 
az osztrák—olasz—francia háborút áb
rázolja (720)! Ezt a hiányt rendkívül 
sajnáljuk, hiszen a napóleoni kor leg
nagyobb csatái mellett nincs képünk a 
francia gyarmati háborúkról sem, jól
lehet a hadügy fejlődésére a napóleoni 
háborúk döntő, a franciák algériai há
borúi1 pedig jelentős hatást gyakoroltak 
és mindkettő képanyaga igen gadag. 

A továbbiakban jellegtelen kis kép 
illusztrálja a magentai csatát (724), de 
nem sokkal szerencsésebb a korszakra 
vonatkozó egyéb anyag sem. 

Kár, hogy egyetlen kép sincs a po
rosz—francia háború, a párizsi kom
mün és az 1860—1914 közötti időszak 
egyéb eseményeiről. így az 1789—1914-
re vonatkozó fejezetek alkotják a vá
logatás leggyengébb részét. 

i Az algériai háború egyetemes hadügyre 
gyakorolt hatásával dr. Acs Tibor foglalko
zik a Hadtörténelmi Közlemények 1970. 3. 
számában közreadott tanulmányában, mely
nek címe: Engels és az algériai gyarmati 
háború. 
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Fenntartásokkal fogadhatjuk az első 
világháború bemutatását. 127 képet ta
lálunk, általában a szerzők nevével 
fémjelzett fényképeket. Látjuk a ro
hamra induló francia (785, 839) és a 
védő német gyalogságot (784, 803). 
Nem hiányzik a drámai hősi halál-fel
vétel sem (805). Megrendítő felvételek 
emlékeztetnek a verduni harcok bor
zalmaira. (814. és köv.) 

A kepék száma elfogadható, azt el
lenben joggal kifogásolhiatjuk, hogy 
ezek mintegy kétharmada foglalkozik a 
Verdun körüli harcokkal. Az erődrend
szer hősies, a háború szempontjából 
akár fordulópontnak is ítélhető védel
me sem indokolja ezt az arányt a töb
bi esemény rovására! Az is kár, hogy 
a képanyagból lényegében hiányoznak 
az első vonalban megvívott harcokról 
készített riiportfelvételék. Másrészt in
kább ellenérzést, mint a műalkotás 
iránti elragadtatást vált ki a jónéhány 
festmény, amely a mi egykori Tolnai -
kiadásunk nacionalista giccsanyagára 
emlékeztet. (Pl. 772, 774, 783, 793, 794. 
és a fedőlap egyik képe.) Végül sajátos 
szempont késztethette Iselint arra, 
hogy Verdunnal befejezte az első vi
lágháború bemutatását. 

A második világháború franciákra 
vonatkozó eseményeit 114 kép mutatja 
be. Elmarad a „furcsa háború" és a 
német hadjárat, a dunkerquei kataszt
rófa, és az első képeken a Párizsban 
díszszemléző németeket látjuk. Bősé
ges, de legtöbbször nem a harcokról 
készített képanyagon kísérhetjük figye
lemmel a Rommel-csapatok elleni ví
vott „sivatagi háború" eseményeit — 
de az el-alameini csatából semmit sem 
látunk. 

A partraszállás néhány felvételét a 
maqius és Párizs harcának bemutatá
sa követi, néhány valóban drámai (938, 
950) képen. Leclerc páncélosainak pári
zsi bevonulása után azonban nincs ér
demleges további anyag. így ezt a 
részt és a könyvet is alapos hiány
érzettel tesszük le: hol van az 1945 
utáni évek, sajnos, gazdag, háborús 
fényképanyaga ? 

A könyv egészére vonatkozóan az 
olvasó értékelése nem egyenletes. 

A képek elosztása vitatható: a 100 
éves háború végéig 279, a francia for
radalomig 346, 1789—1860 között 134, 
az első világháború 127, a második vi
lágháború 114. A háború gépi korsza

káig terjedő eseményeket 759, a két vi
lágháborút 241 kép illusztrálja. Az 
arány mellett szól, hogy a fényképezés 
elterjedése utáni eseményeket, kivált
képp a második világháborút mindenki 
sokkal jobban ismeri, mint a korábbi, 
főleg középkori, illetve 1945 utáni idő
szakot. Mindemellett, ha az összeállító 
ragaszkodott az 1000. számhoz, akkot 
feltétlenül helyet kellett volna szorí
tania, mégpedig az 1789 eltőti anyag 
rovására az indokínai, algériai háború 
képeinek. 

Ha ezen túlmenően arra gondolunk, 
hogy még mi minden kimaradt — na
póleoni háborúk többsége, a gyarmati 
háborúk teljes egészükben, a krimi 
háború, a porosz—francia háború, a 
Párizsi kommün, az első világháború 
javarésze, a második világháború szin
te minden jelentős eseménye — eléggé 
kedvezőtlen vélemény alakul ki az ol
vasóban a válogatás arányairól és 
szempontjairól. Vagy néhány száz kép
pel többet kellett volna adnia Iselin-
nek, vagy szerényebb, de jobban kitöl
tött keretet választania, pl. a gépi há
borúkig terjedő időszakot. 

A képek számához mérten, úgy érez
zük, jelentőségüket meghaladó szám
ban látható arckép és jellegtelen rész
let. Iselin a választott szempont alap
ján a fegyveres küzdelemre összponto
sít. Némi rugalmassággal, úgy véljük, 
bemutathatott volna néhány képet a 
hadiipar, a kiképzés, a vár- és erőd-
építés területéről. Indokolatlanul szűk
nek látjuk a földrajzi kereteket is. Ta
lán nem kellett volna ennyire a szá
razföldi harcra helyezni a súlypontot, 
annál inkább, mert a francia hadi
flotta — de a légierő is (pl. Norman-
dia-Nyeman) — több említést érdemelt 
volna. A légiharcokat két német gép 
roncsa és a győzelmi díszszemle pla
kátja jelképezi. 

Az adott anyaggal szemben is van 
némi kifogásunk. 

Céljára következtetve — bevezetés, 
utószó és egyéb tájékoztató hiányá
ban — úgy latszik a könyv ismeretter
jesztésre, a francia hadtörténelem il
lusztrálására készült, az olvasó részéről 
feltételezve a francia történelem is
meretét. Ennek ellenére — és ezzel 
együtt — hiányoljuk a képek jegyze
telését, így a válogatás felhasználása 
nehéz, és elképzelhető, hogy a képek 
forrásszerű alkalmazását ez megakadá-
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lyozza, bár szakember, sőt jártasabb 
olvasó is általában eldöntheti, hogy 
egykorú, korszakra nézve hiteles vagy 
utólag készült képet lát-e? 

összegevzve: a válogatás 1800 utáni 
része gyenge; módszerében sok tekin
tetben kifogásolható. Az 1800 előtti 
anyag színvonala, sokoldalúan fel
használható. 

Hadtörténész számára a harcmód 
fejlődését illusztráló képanyag értékes, 
kiváltképp a lovagi hadviselés törté
nete, a gyalogság kialakulása, a tűz
fegyverek felhasználása és a várhar
cok szempontjából. 

A várak, műemlék, esetenként vá
ros-, utcarészletek a régészek számá
ra nyújthatnak segítséget. Leginkább 
a várkutatók találhatnak anyagot. 
Mintegy negyven képen látunk vár-
és . városfal ábrázolást, vagy ostrom
részietet, amelyeken a várharc menete 
teljes egészében nyomon követhető. Fi
gyelemreméltó, hogy a könyvben fel
lelhető összes középkori vár tornyos, és 
ezek kivétel nélkül valamennyi tornya 
a fal elé ugrik. 

A fegyvertörténész is gazdagon me
ríthet a képanyag nyútotta lehetősé
gekből. Előtte áll a lovagi páncélzat és 
középkori fegyverzet valamennyi rész
lete. Hazai kutatásunk számára figye
lemreméltó a honfoglalás- és Árpád
kori régészet fegyvertörténeti problé
máit megvilágosítható anyag. 

Egyrészt a X—XI. századi magyar 
temetők leletei közt gyakori, változa
taiban a középkori okleveles anyagban 
és törvényekben gyakran említett2 

2 A magyar források anyagára lásd Sza
bó István: A középkori magyar falu. Buda
pest, Akadémiai Kiadó, 1969. 181. o. — Ügy 
véljük, az általa csak feltételesen kétélű 
fokosként értelmezett „bicellum" bizonyo
san annak értelmezhető. 

harci balták (fokosok, szekercék, csá
kányok stb.) használatához kapunk se
gítséget. A — gyakr&n későbbi felfo
gásban készített — képekből kitűnik, 
hogy a frankok kedvelt fegyvere volt 
a csatabárd, illetve fokos3. Clodvig ki
rályt fokossal ábrázolják a híres sois-
sonsi váza-jelenetben (67). Harci fel
használását is bőven látjuk, (pl. 93, 
109, 115, 160). Feltűnő, hogy a frank 
lovasság, bár oldalán függ a kard, 
szekercével támadja a páncéMngbe öl
tözött, karddal és pajzzsal hadakozó 
ellenséget. A középkor későbbi szaka
szában baltát (227, 286. stb.), egy 
esetben lovag (!) kezében egyélű fo
kost látunk (199). 

Másrészt a magyar honfoglalás- és 
középkori lándzsa (és vele rokon 
egyéb hajító, szúrófegyver) alkalmazá
sához kapunk bőséges analógiát. Úgy
szólván valamennyi fegyvertípus hasz
nálatára találunk példát, bár a képek 
készítési idejét itt is kritikusan kell fi
gyelembe venni. Egyebek között hajító-
dárda (100, 102, 107, 110—114. stb.), a 
lovasság lándzsája (dzsida, 115, 125), 
lovagi lándzsa számtalan metszeten, 
könnyűlovas kopja (394), a gyalogos 
pika (123, 137, 148), várvédelemben 
tömegesen hajított dárda (154) stb. 

A felmerülő kifogások ellenére 1800 
előtti anyagában jól f elhasználható, ér
tékes anyagot bőven tartalmazó kép
összeállítást ismertünk meg Iselin 
munkájában. 

Marosi Endre 

S Engels Frigyes Válogatott katonai írá
sai I. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1960. 
329. o. — 

Engels helyesen sorolta a csatabárdot a 
frankok fegyverei közé. A képanyag viszont 
ellentmond az általa ismertetett harci alkal
mazásnak: a frankok többnyire közelharc
ban használták, és nem hajították a csata
bárdot. 
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