
Mire lapunk az olvas6 kezebe kernl.
talan mar kaphat6 lesz Kiss Istvan
Geza hadtortenesz es muzeol6gus
konyve a budaorsi csatar61. Cime: Hu-
seg es becsulet. .

-Milyen indittatasbill tria meg ezt a
tanulmanyt? -kerdeztuk a szerz6t.

-F6 kutatasi teruletem az I. vilag-
haborut61 napjainkig teljed6 id6szak.
Ez a kor 6rizte a regi allamhatarokat.
az atmenet problematikajat. es nagy
resze meg nincs feldolgozva. Mivel
tobb lexikonban is kozremukodtem.
megbiztak. hogy az uj Revay szamara
keszitsem el a budaorsi csata sz6cik-
keto irtam err6l az id6szakr6l a Magyar
Honved cimu lapban es a Hist6riaban
is. Sok anyag. kutatasi tapasztalat
gyult ossze. ami arra kesztetett. hogy
konyvben is osszefoglaljam. De nem
utols6sorban azert is foglalkoztam ez-
zel a temaval. mert itt elek a csaladom-
mal. budaorsi vagyok.

-Kerem. mondjon nehany erdekes-
seger a kutatas korulmenyeir6l. maga-
rill a konyvr6l!

-Mivel el6 tanuk mar nincsenek -
hiszen a csata 1921. okt6ber 22-en.
tobb mint 75 eve volt -.a korabbi
kutatasok eredmenyeit nehez. kitart6
munkavallehetett csak megszerezni.

Eddig nehany reszesemeny ideje pon-
tatlanul jelent meg. Fontosnak tartot-
tam ezert az id6diagramot. ami a kulon-
boz6 helyszinek torteneseit egymassal
parhuzamosan. 6ra-perc pontossaggal
~oveti nyomon. Nem csak a tortenesek
egyoldalu bemutatasa volt a celom. ha-
nem a megtortenhet6seg korulmenyeit
is vizsgaltam.

Mindebb61 nem maradhattak ki az
emberi vonatkozasok. Ne feledjuk: itt
magyar allt magyarral szemben. A ki-
ralyhu csend6r a nemzeti hadsereg
katonajara l6tt. A korulbellil 60 olda-
Jas kiadvanyom terkepeket. ujrapubli-
kalasra engedelyezett fenykepeket is
tartalmaz.

-Kinek ajanija a konyvet?
-Mindenkink. Nem szaraz tortenel-

mi szaktanulmanynak szantam. ha-
nem kozerthet6en. i'Smeretteljesztesi
cellal allitottam ossze a kotetet. Egy
tiszteletpeldanyt pedig szeretnek el-
klildeni Habsbur,g Ott6nak.

-Mer II1!J i id6 alatt kesziilt el az
anyaggyujtessel es az irassal?

-Ket ev munkaja.
-(;gy tudom. tartogat szamunkra

egy meglepetest.
-Igen. A varhat6 bevetelb6l egy ala-

pitvanyt kivanok letrehozni. amely egy
olyan budaorsi diak tanulmanyait se-
gitene. aki erdekl6dik varosa tortenete
irant.
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