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A kötet ezzel véleményem szerint elsőrangúan teljesíti a Collectanea 
Vaticana Hungariae sorozat által kitűzött célokat.

(ism.: Oláh P. Róbert)

Giampiero Brunelli: La santa impresa. 
Le crociate del papa in Ungheria (1595–1601), Roma, 
Salerno Editrice, 2018, 200. old.

Giampiero Brunelli könyve, bár sokat használt és elkoptatott kifejezést va-
gyok kénytelen használni, hézagpótló mű. A szerző ezzel a kismonográfi-
ával régi adósságot, pontosabban egy régi adósság egy részét törlesztette: a 
nemzetközi szakirodalom ugyanis a rendelkezésre álló kiadott és kiadatlan 
források ellenére nem sok figyelmet szentelt a Szentszék háborús erőfeszí-
téseinek a tizenöt éves háborúban. Az erről szóló feldolgozások több mint 
fél évszázada születtek meg. Ezért itt az ideje, hogy a rendelkezésre álló 
óriási mennyiségű forrásanyagot megszólaltassuk, hogy megszülethesse-
nek azok az alapvető monográfiák, amelyekre már évtizedek óta várunk. 
Ennek egyik fontos darabjának a tiszteletére készült ez a rövid ismertetés.

Ennek a hiánynak, mint ismeretes, történelmi okai vannak, a második 
világháború után nem volt népszerű az egyháztörténeti vonal, de más is, pl. 
egészen a 80-as évekig várni kellett a 3 kötetes erdélyi történeti monográfia 
megjelenésére. Ami a két háború közti kifejezetten jó olasz-magyar kul-
turális és tudományos kapcsolatokból maradt, főleg az italianisztika iro-
dalmi, irodalomtörténeti oldalára koncentrálódott, a történészek azonban, 
fogalmazzunk így, némák maradtak. Hogy a két nemzetnek mennyire nem 
találkozott az érdeklődése a tizenöt éves háborút illetően, arra két, szimbo-
likus jelentőségű példát hoznék fel. 

Az egyik a Jezsuita Okmánytár (Szeged, 1995), amely a Lukács László 
római magyar jezsuita történész munkásságának folytatásaként az 1601 és 
1606 közötti, tehát a tizenöt éves háború időszakából, a szegedi irodalom-
történészek jóvoltából született meg. A kétkötetes munka máig nem épült 
be szervesen a történeti irodalomba. 

A másik példám Filippo Brancucci Kanizsa 1601. évi ostromáról 
1980-ban kiadott forráskiadványának (L’assedio di Kanizsa) a sorsa. Gia-
como Serra apostoli hadbiztos jelentéseit kiadó munkája teljesen isme-
retlen maradt a magyar kutatók előtt, egyetlen példánya sem található az 
országban. De ami igazán meglepő és az imént mondottakat támasztja alá, 
hogy a szerzőnek ezt a munkáját nem találtam a nagy római gyűjtemények, 
például a vatikáni könyvtárban sem!
Ezért aztán nem kell csodálkoznunk, hogy a magyar szakirodalom az utób-
bi egy évszázadban nem sokban gyarapította ismereteinket a témában: a ti-
zenöt éves háborúról megjelenő könyvek, tanulmányok akkurátusan elke-
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rülték az itáliai források használatát, még a kiadottakét is. Megelégedtek az 
Olaszországba kiköltöző és munkásságát ott kifejtő Florio Banfi úttörőnek 
számító, a Hadtörténelmi Közleményekben 1939/1940-ben megjelent 3 
részes, ám az eseményeket pusztán leíró tanulmányával.
Az utóbbi két évtizedben némi lendületet vettek a tizenöt éves háború 
eseményeit feltáró kutatások, amelyeknek eredményeként monográfiák 
születtek a hosszú háborúról Tóth Sándor László, Bagi Zoltán és részben 
Kruppa Tamás tollából. Az utolsó szerzőt leszámítva azonban elmond-
ható, hogy ezek alapvetően nem reflektálnak a szentszéki–magyar, illetve 
szentszéki–erdélyi kapcsolatokra sem szakirodalmi szempontból, sem a 
forrásokat illetően. Meg kell említenünk még Pálffy Gézának Pápa 1597. 
évi ostromáról készült és az imént említettektől alapvetően különböző, 
hosszú bevezetővel ellátott okmánykiadását, amely viszont érinti a pápai és 
mantovai csapatok szerepét a harcokban.
Az olasz szakirodalmat áttekintve azt látjuk, hogy a kép nem olyan egysíkú, 
mint a magyar kollégák esetében. Az elmúlt bő egy évtizedben örvendetes 
elmozdulás, pontosabban előrelépés történt. Gondolok itt Massimo Gian-
nininek a pápaság pénzügyeit 1560 és 1620 közötti időszakban feldolgo-
zó monográfiájára (L’oro e la tiara Bologna, 2003), amely többször is kitér 
VIII. Kelemen magyarországi háborújára. A könyv témájából adódóan 
elsősorban financiális oldalról, az Apostoli Kamara szemszögéből közelíti 
meg a kérdést. 
A korszakkal foglalkozó és a magyar vonatkozásokra figyelő másik fontos 
kutatási irány éppen a körünkben ülő Giampiero Brunelli nevéhez köthe-
tő, akinek ez nem az első könyve, és nem ez az egyetlen kutatási témája. A 
római elit karrierlehetőségeivel foglalkozó Soldati del papa (Roma, 2003) 
című munkájában az egyházi állam hadügyi politikájával és nemességével 
foglalkozik. A könyv második részében külön fejezetet kap a tizenöt éves 
háború.
Ezek a kutatások, illetve ezek eredményei nagyon fontos adalékul szolgál-
nak annak a jelenségnek a megértéséhez, hogy miért árasztják szinte el az 
itáliai félsziget különböző helyeiről származó olaszok a császári hadsereg 
tisztikarát, miért kerülnek ebben az időszakban nagyon fontos hivatali, 
például udvari haditanácsi pozíciókba, illetve udvaroncként, kegyencként 
az uralkodók, főhercegek (prágai, bécsi, gyulafehérvári udvar) közvetlen 
környezetébe. Ezeknek a kutatásoknak a logikus folytatása és bizonyos 
szempontból betetőzése a mostani recenzió tárgya, a Santa Impresa. 
És most ejtsünk néhány szót a címről! Ennek két elemét emelném ki: santa 
impresa, illetve crociata. A szerző tehát már a címben világosan és egyértel-
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műen jelzi, hogy eszmetörténeti szempontból hová helyezhető a pápaság 
háborús szerepvállalása. Maga a téma a néhány éve Európában és a Kö-
zel-Keleten tapasztalható események miatt, amint az mindenki előtt isme-
retes, igen aktuálissá vált. A muszlim-keresztény ellentét, amelyről néhány 
éve még azt hittük, hogy a történelmi múlt részét képezik, újból jelentke-
zett. A politikai események alakulását követi a közvélemény és a tudós világ 
érdeklődése. Most ismét csak az olasz könyvkiadásnál maradva, számtalan 
hosszabb-rövidebb könyv, monográfia boncolgatja a keresztény-muszlim 
együttélést, a keresztes háborúkat és a dzsihádot, illetve a kereszteshábo-
rúk eszmeiségének késő középkori és kora újkori feléledésének okait. Az 
érdeklődés szemléltetésére néhány szerzőt és címet emelnék csak ki, pél-
dául Gaetano Platania, Mamma li Turci, Marco Pellegrini, La crociata nel 
Rinascimento, illetve a Guerra santa contro i Turchi, Giovanni Ricci, Osses-
sione Turca stb. Brunelli könyve a két vallási univerzum kényszerű együtt-
élésének az erőszakosabb oldalát mutatja be, de ezt – ellentétben az ebben 
a témakörben megjelent művek többségével – egy adott eseménysorozat 
nagyon jól körülhatárolható forráscsoportja alapján teszi. 
És most a rövid és vázlatos kutatástörténeti áttekintés után, vállalva, hogy 
talán túlságosan is szubjektív a nézőpontom, a mű néhány számomra fon-
tos eleméről ejtenék szót.
Ha fellapozzuk a tartalomjegyzéket, azt látjuk, hogy a munka két nagy 
fejezetre oszlik: az első részben 2 fejezetet találunk, amelyek további 3 
alfejezetre oszlanak. Ez a szimmetria visszaköszön a II. részben, amely 3 
fejezetből áll további 4 alfejezettel. Nyilvánvaló, a szerző tudatosan töreke-
dett arra, hogy ezt az alapvetően hadtörténeti jellegű kismonográfiát ilyen 
katonás rendbe foglalja. És ehhez tegyük hozzá, hogy a II. rész alfejezetei 
majdnem ugyanolyan hosszúak.
Az I. részben rövid áttekintést kapunk a törökellenes küzdelmekről és az 
Oszmán Birodalom magyarországi berendezkedéséről. Jóllehet a könyv-
nek ez a része a magyar olvasók előtt meglehetősen ismert eseményeket 
és jelenségeket tárgyal, amelyek nem ismeretlenek a külföldi kutatók előtt 
sem, mégis igen fontos szerepet játszik a mű felépítésében. A szerzőnek 
ugyanis ezzel, úgy vélem, egyrészt az volt a szándéka, hogy az olvasó előtt 
világossá tegye, a pápai csapatok 3 magyarországi hadjárata nem elszigetelt 
jelenség volt, afféle múló felbuzdulás, hanem egy folyamatba, egy hagyo-
mányba és politikába illeszkedett bele, szerves részét képezve azoknak az 
erőfeszítéseknek, amelyet a pápaság tett, hogy a magyar királyságnak se-
gítséget nyújtson. Másrészt hogy bemutassa, melyek voltak az előzményei 
a török hódoltság kiépülésének: ez számunkra evidencia, de egy külföldi 
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olvasó számára egyáltalán nem az. 
Az I. rész 2. alfejezete a tizenöt éves háború kitörésével, a nem hivatalos 
háború eseményeivel foglalkozik, jól kiszámítottan annyit, amennyi okvet-
lenül szükséges ahhoz, hogy megértsük, miért kerül sor a pápaság törté-
netében egyedülálló módon arra, hogy VIII. Kelemen három alkalommal 
három teljes hadsereget küldjön a harctérre. Utolsóként itt kap helyet egy 
rövid alfejezet, amelyet a szerző a pápai hadsereg szervezetének bemuta-
tására szán egy vázlatos történeti áttekintés kíséretében. A magyar olvasó 
számára ez különösen érdekes, mivel eddig semmilyen információval nem 
rendelkeztünk a pápai hadsereg szervezetéről, toborzásának módjairól, te-
rületvédelmi felépítéséről, emberanyagáról. Számomra pl. most vált vilá-
gossá a condotta (ebből jön a condottiere) és a patente közti különbség. Bru-
nelli különösen éles fénybe állítja a hadbiztosságnak a magyar olvasó előtt 
eddig szinte teljesen ismeretlen intézményét, amely nélkül a pápai hadse-
reget ellátni, illetve mozgásban tartani lehetetlen lett volna. Klaus Jaitner 
monumentális kiadása óta legalább ismerjük, ha nem is az összes hadbiztosi 
instrukciót VIII. Kelemen korából. De ez egy statikus dolog: szerzőnk mű-
ködésük közben mutatja be a commissariokat, proveditoréket, collateralékat. 
A II. rész teljes egészében Gianfrancesco Aldobrandini három magyaror-
szági hadjáratával foglalkozik. Ha az olvasó azt gondolná, hogy a három 
hadjárat történetének elbeszélése unalmas, nagyot fog csalódni, pozitív ér-
telemben. A szöveg olvastatja magát, a szerző ugyanis gondoskodik arról, 
hogy az eseménymenet leírását egy-egy jól megválasztott idézettel meg-
szakítsa. De ugyanakkor elkerülje, hogy a túlságosan sok idézet az olvasó 
figyelmét más irányba terelje.
A figyelmet más eszközökkel is fenntartja: a 2. fejezetben hosszabb, néhány 
oldalas ismertetést olvashatunk Achille Tarducci Il Turco vincibile című 
igen ismert és széles körben elterjedt, több magyarországi könyvtárban is 
fellelhető művéről. Ez a többek közt Gianfrancesco Aldobrandininek aján-
lott mű vezeti fel a 2. hadjáratot, amellyel az volt a szerző célja, hogy bemu-
tassa, a pápaság – a császári udvarral ellentétben – a propaganda mellett 
igen konkrét és megfogható stratégiai célokat tűzött ki maga elé, amelyet 
a helyzetet elemző stúdiumok sora támogatott meg. Ezek elemei a táma-
dó háború, a háborúnak az ellenség területére vitele, hadműveletek egész 
évben, tehát télen is, döntő mezei ütközet. Az elképzelés pontosan követi 
egyébként a Biblioteca Apostolica Vaticana kézirattárában megtalálható 
Parere di Stefanot, azaz Báthory István tervezetét.
A 3. hadjárat, a kanizsai fiaskó kapcsán szintén találunk egy irodalom-
történeti-eszmetörténeti vonalat: Filippo Pigafetta hallatlan érdekes, és a 
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magyar szakirodalom által mellőzött alakja a korszaknak. Rokona annak 
az Antoniónak, aki Magellán kíséretében először körülhajózta a földet. 
Filippo többször járt Magyarországon (1566, 1595, 1601). A világlátott 
olasz egyik discorsójában leírta, hogy Itália épsége hajszálon, pontosabban 
két hajszálon múlik. Ha a török elfoglalja a Kanizsától 3 napi járásra fekvő 
Pettoviát (Ptuj), illetve Radkersburgot, megnyílik a hunok és vandálok ál-
tal is használt út Friuli és Észak-Itália felé. Ezen az úton ágyúk is szállítha-
tóak, tehát nemcsak egy portyázó, hanem egy reguláris hadsereg számára 
is járható út nyílna. Mindössze két kis várról van szó! Ezek után érthető, 
hogy az olaszok, beleértve a pápaságot, miért kardoskodtak, szó szerint is, 
a kanizsai és a horvátországi harctér megnyitása mellett 1601-ben.
A könyvet epilógus zárja, amelyben a szerző röviden áttekinti a pápai po-
litikát a háború további szakaszában, és olvashatunk néhány szuggesztív 
mondatot Aldobrandini síremlékéről, a pápai háborús propaganda kőbe 
dermesztett kifejeződéséről, amely azt volt hivatva kifejezni a külvilág szá-
mára, hogy a művészet erejével, márványban idézzék fel és emlékeztesse-
nek a megálmodott célra, egy magyar Lepantóra. A pápai generális halála 
egyébként keretbe foglalja a könyvet, a bevezető, a Preludio ugyanis Aldob-
randini gyászszertartásával kezdődik.
Én Brunellit úgy olvasom, hogy könyve a 3 hadjárat kapcsán a hit és a reali-
tás közti küzdelmet kíséri végig: nem lehet vitás, hogy a végén melyik nyer. 
Ezt nagyon szépen fejezi ki a könyv hátlapjára írt soraival, amely a könyv 
ajánlása, még ha szokatlan helyen is szerepel. Talán az sem véletlen, hogy itt 
a betűk a fehérek és a háttér a fekete. A könyvet a pápának (VIII. Kelemen-
nek), a nemes és egyszerű katonáknak ajánlja, akik hatalmas lelkesedéssel 
vettek részt egy végül csak keserű kiábrándulást hozó küzdelemben. Brun-
elli a disillusione szót használja, és nem mítoszokról beszél, és nem akar mí-
toszokat sem döntögetni, és kimutatni, hogy a törökellenes harcban a val-
lás tulajdonképpen nem vagy alig, hanem az anyagi és egyéni érdek játszott 
csupán szerepet, amelyeket szerintem túlhangsúlyozva, ezáltal az összképet 
erősen torzítva és a kelet-közép-európai viszonyokat igazában nem vagy 
félreismerve divat mostanság is a magyar és nemzetközi szakirodalomban 
visszhangozni. 
Érdemes ezzel kapcsolatban felidézni a Preludio végének egyik mondatát. 
Brunelli ott azt írja, hogy amikor a keresztes eszme gondolatát szinte teljes 
ködbe burkolta az államok Realpolitikja (ragione di stato), egyedül a pápa 
volt az, aki lenézett hadseregével elhatározta, hogy fegyvert fog. Ezzel az 
egy mondattal elkerüli a szent háború versus államérdek a szakirodalom 
többsége által előszeretettel használt, ám semmitmondó közhelyét. Termé-
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szetesen ezek szemben állnak egymással, mégsem zárták ki egymást. Mert 
a valóságot a gondolatok konstruálják, és nem fordítva: ezt a pápa és uno-
kaöccse pontosan tudta. Sok történész sajnos ezzel nincs tisztában. Persze 
van, sokszor, amikor a valóság legyőzi, vagy inkább mondjuk azt, térdre 
kényszeríti a hitet, ahogyan a tizenöt éves háborúban is megtörtént, mégis, 
az Aldobrandiniknek sikerült a hitetlenek elleni harcot (a hit védelmét), 
amely az egyház egyik létalapját adta akkor már vagy ezer éve, a pápai ál-
lamnak mint világi hatalomnak a legitimációs eszközévé tennie egy olyan 
változó világban, amely nemhogy a pápaság primátusát nem ismerte el, ha-
nem még a szuverenitását is kétségbe vonta. A hatalmas anyagi ráfordítással 
arányban nem lévő sovány eredmény ellenére éppen ezért nem – már csak 
ezért sem – nevezhetjük a Szentszék háborús erőfeszítéseit hiábavaló vál-
lalkozásnak. 
A pápa tehát nem kizárólag a kereszténység spirituális fejeként, hanem egy 
szövetség tagjaként vett részt és harcolt (bár formális törökellenes szövet-
ség nincs!) a török ellen. A keresztes háború gondolata alkalmas volt arra, 
hogy ideológiai alapot adjon a pápa-fejedelem alakjának. Mindezzel azt 
üzente alattvalóinak,illetve a többi hatalomnak, hogy nemcsak a hitért, ha-
nem saját (állam)érdekeinek védelmében is kész fegyvert ragadni.
Végezetül megjegyzésként annyit fűznék hozzá: ha figyelmesen megnéz-
zük a sok száz hivatkozást, azt találjuk, hogy a könyvben és az időben elő-
rehaladva kezd eltűnni a szekunder irodalom, lassan átadva a helyét kisebb 
részben a kiadott, nagyobb részben a kiadatlan forrásoknak. Ennek az oka, 
hogy nincs szekunder irodalom, vagyis elsősorban a kortársak és nem az 
utókor szemével látunk és olvasunk.

(Készült az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport 
keretében a TKI támogatásával)

(ism.: Kruppa Tamás)

Barokk Bácska. Barokna Bačka. Barokk Bácska. Baroque Bačka. 
Szerk. Korhenz Papp Zsuzsanna – Fábián Borbála. Szabadkai 
Városi Múzeum, Szabadka 2019. 144 o.

A Duna-Tisza köze az Árpád-korban virágzó régió volt, amely az első 
komoly pusztítást a tatárjárás (1241–1242) idején szenvedte el. Az ezu-
tán feltehetően nehezen kezdődött újabb fellendülés időszakáról a zen-
tai származású Érdújhelyi (Ellinger) Menyhért írt egy jó évszázaddal ez-
előtt rendkívül alapos monográfiát. Érdújhelyi megállapítja, hogy a vidék 
sűrűn volt magyar falvakkal, amelyek ugyan kisebbek voltak, de néhányuk 


