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szakirodalmat, dc sajnos nagyon pongyola 
kivitelben, hiányoznak az alapvető könyvé-
szeti adatok, s a felhasznált dokumentumfil-
mek listájából sem derül ki, pontosan mely 
filmről van szó. Hasznos segítséget jelent-
hetnek viszont az egykori csatateret járók 
számára a könyvben felsorolt - a környéken 
található - múzeumok és emlékhelyek. 

Összefoglalva úgy érzem, a kiadvány 
nem nyújt teljes képet az ardenneki csatáról, 
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Folyóiratunk önálló kiadásában látott 
napvilágot Tóth Sándor László nagyszabású 
monográfiája a tizenöt éves háborúról. A 
szegedi egyetem elismert történésze - miu-
tán az elmúlt két évtizedben több tucat 
folyóirati publikációban dolgozta fel a hábo-
rú egyes helyszíneit, eseményeit, és néhány 
kisebb terjedelmű összefoglalásra nyílt lehe-
tősége a háború egészéről - most félezer 
oldalas kötetbe foglalta a Magyarország 
török alóli felszabadításának leghosszabb és 
legjelentősebb hadi vállalkozását. 

Hiányt pótló mű a maga nemében: ez 
idáig nem készült ilyen terjedelmű feldolgo-
zás a nagy háborúról. A. H. Locbl 1899-ben 
német nyelven adott ki monográfia értékű 
munkát a háború előzményeiről. A magyar 
történettudomány csak az összefoglaló tör-
téneti és hadtörténeti munkákban érintette a 
küzdelem eseményeit. A kortársak számára 
európai (tehát akkori értelemben véve: vi-
lágtörténelmi) háborút mind az egyetemes, 
mind a magyar történetírás elhanyagolta. 
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így nem felel meg alcímének: „A II. világhá-
ború utolsó nagy páncélos ütközetének tör-
ténete". Azt hiszem, a könyv igazi erényét a 
benne közölt képanyag jelenti, a szöveg 
inkább csak tájékoztató szerepet tölt be. 
Ezek ellenére érdekes olvasmány lehet a 
téma iránt érdeklődők számára, dc pusztán 
mint ajánlott irodalom. 

H E G Y I G E R G E L Y 

Erre a korszak közismert történésze, Nagv 
László utalt: nemcsak a publikációkban, 
hanem - ebből törvényszerűen következve -
a kutatásban is mellőzött a tizenöt éves 
háború. Az clfelcdcttségct jelzi a névadás 
bizonytalansága is, aminek szakmai („Hány 
évig tartott a tizenöt éves háború?") és 
helyesírási dilemmáját már a Bevezetésben 
megoldja a szerző. 

A Bevezetésen és az Epilóguson kívül a 
főszöveg tíz fejezetre oszlik. Az első fejeze-
tek egyetemes, had-, gazdaság- és társada-
lomtörténeti kitekintést nyújtanak. A szerző 
felvázolja az európai nagyhatalmakat az 
újkor hajnalán, bemutatja a közép- és kelet-
európai csatlós- és ütközőállamok életsorsát, 
valamint az Oszmán Birodalom bel- és 
hódoltsági politikáját. A portai frakcióhar-
cok és azok külpolitikai hatásait rendkívüli 
alapossággal tárgyalja a történész. A hadi 
tudományok iránt érdeklődők is bőséges 
elemzést találnak a korabeli oszmán, európai 
és magyar - végvári gyalogos, könnyűlovas 
- harcászat jellemzőiről (akciórádiusz, Ká-
szim-nap, végvári rendszerek, a hadsereg-
szervezés pénzügyi, élelmezési feladatai és a 
haditechnika fejlődése). 

Magával a háborúval négy fejezet foglal-
kozik, továbbá az utolsó kettő az erdélyi 
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eseményekkel, a Bocskai-felkeléssel és a 
békekötéssel. Ez a négy fejezet a kötet 
legterjedelmesebb része: a 430 oldalas fő-
szövegből 250 oldalt tesz ki. Ebből a 
sorsfordító mczőkcrcsztcsi csata (1596. ok-
tóber 22-26 . ) , amelynek jelentőségét már a 
címválasztással is érzékeltetni kívánta a szer-
ző, 65 oldalas önálló fejezetbe került. A hadi 
események leírása - aprólékossága és részlet-
gazdagsága folytán - szédítő: minden ütkö-
zetnél ismerteti a szembenálló felek létszám-
ára, felszereltségére, a hadmozdulatokra és a 
veszteségekre vonatkozó kortárs feljegyzé-
seket és utólagos feltételezéseket. A törté-
nész felkészültsége itt a lcgámulatosabb: a 
kötet több mint háromezer jegvzete a kút-
fők, a szakirodalom és az eddig feltárt 
levéltári források tökéletes ismeretéről ta-
núskodik. Tóth Sándor László ragyogó 
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forráskritikával tárja fel a résztvevők saját 
historiográfiájában az ellenfél erejét és vesz-
teségét mindenkor túlbecsülő, a sajátjukat 
lekicsinyítő szándékokat. Gyakran öt-tíz lét-
szám- vagy vcsztcségadatból következtet a 
leginkább elfogadható mennyiségi határra. 
A leírásokban a háború közismert esemé-
nyei mellett számos, eddig ismeretlen részle-
tek, szereplők is megelevenednek. 

A szerző több szempontból értékeli a 
háború kimenetelét. A török magyarországi 
jelenlétét még nem sikerült megtörni, dc az 
európai hatalmakból szervezett sereg a mc-
zőkcrcsztcsi csata és a háború nagy részében 
már fel tudta venni a küzdelmet a belpoliti-
kai gondokkal küszködő oszmánokkal szem-
ben. A területi szerzeményeket nem sikerült 
megtartani, dc a török sem növelte jelentősen 
a Hódoltságot. A sokéves harc demográfiai, 
gazdasági hatásai a harmincéves háború 
ismert németországi következményeihez mér-
hetők, lezárulása viszont kedvezett a magyar 
rendi fejlődésnek. 

A könyv - a kiadás szokatlan gyorsaságá-
hoz képest - tartalmához méltó, gondos 
szerkesztésben részesült. Az események lo-
kalizációját 19 térkép, az ok-okozati össze-
függések megértését gondosan összeállított 
kronológia segíti. A kötet végén részletes 
szakirodalmi áttekintést közöl a szerző. 
Jelen állapotában a kiadvány eredeti funkci-
óját (történettudományi kézikönyv) messze 
meghaladhatja: nemcsak egyetemisták és 
főiskolások elmélyültebb tanulmányaihoz 
járulhat hozzá, dc a töretlen népszerűségnek 
örvendő magyar történelem ezen korszaká-
nak reálisabb megítélési lehetőségét (gon-
doljunk itt Eger clvcsztérc, Báthori Zsig-
mond szerepére, a Hardcgg- és Paradciscr-
félc árulómítoszra vagy Basta erdélyi „rém-
uralmára") nyújtja a szélesebb közvélemény 
számára is. 
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