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Bevezetés 

 

 
„…De mi képtelenség – 

Márs könyvet olvas! 

…Ott kardra termett ujjait egy huszár 

A messzelátó csőhöz egyengeti: 

 Itt egy erőss hajdú az ország 

 Rajzolatin figyelemmel andalg.” 

Csokonai 

 

 

A költő, író, katona és politikus Zrínyi Miklós (1620–1664) munkássága iránt a 

kortársak és az utókor egyaránt hatalmas érdeklődést tanúsított. Londonban például 

még életében, 1664 őszén, életrajzot adtak ki róla, s az azóta eltelt időben könyvtár-

nyi irodalom született vele kapcsolatban. Hadtudományi elképzeléseit őrző prózai 

munkái, amelyek életében kéziratban maradtak, mára számtalan kiadást értek meg, s 

olyan hadtudósok gondozták, mint Forgách Simon (1705), Rónai Horváth Jenő 

(1891) és Markó Árpád (1939). E művek forrásainak feltárása, valamint klasszikus 

hadtudományi és „nemzeti” szempontok szerinti interpretálása jórészt megtörtént, de 

a 17. századi magyar és nemzetközi katonai irodalomban való elhelyezésük hadtörté-

netírásunk régi adóssága. 

Az első lépést ez irányban Perjés Géza tette a Zrínyi Miklós hadtudományi 

munkáinak kiadása elé készült Zrínyi Miklós, a hadtudományi író című bevezető 

tanulmányában.1 Úttörő írását azonban a magyar hadtörténészek részéről nem követ-

te folytatás,2 jóllehet Klaniczay Tibor akadémikus, Zrínyi monográfusa már az 1980-

as évek közepén felhívta rá a figyelmet, hogy „a hadtörténészek feladata szembesíte-

ni a Zrínyi-könyvtár Militares szakjának könyveit az akkori európai szakirodalom 

élvonalával,”3 amit a Magyarországon akkoriban kibontakozni kezdő értelmiségtör-

                                                 
1 Perjés 1957. és 1976. 
2 Perjés e tanulmány, valamint a Tábori kis tracta és a Vitéz hadnagy elé írt bevezetőjének szinte 

valamennyi megállapítását megismételte Zrínyi monográfiájában: Perjés 1965. 214–280. 
3
 Klaniczay 1986. 117–118. 
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ténet művelői azzal egészítettek ki: meg kellene vizsgálni a hungarus szerzőktől szüle-

tett koraújkori hadászati műveket „abból a szempontból, hogy mennyire volt ezek 

információs anyaga naprakész, mennyire vették figyelembe a korszerű európai hadá-

szati elveket. Valószínűleg itt is Zrínyi munkái körül kell a vizsgálódást kezdeni.”4 

Több mint másfél évtizeddel ezelőtt ez adott ösztönzést Zrínyi és a 17. századi 

magyarországi hadtudományi irodalom kérdéskörének kutatására. A munka során 

részt vettem Zrínyi Miklósnak a zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban 

(Nacionalna i Sveučilišna Biblioteka) őrzött könyvtára Klaniczay Tibor irányításával 

végzett feldolgozásában,5 a Hadtörténeti Könyvtárban 1995-ben az OTKA támogatá-

sával elkezdődött, a 16–18. században Magyarországra bekerült hadtudományi 

nyomtatványok összegyűjtését célzó kutatási programban,6 valamint a magyar kato-

nai gondolkodás múltjának feltárását célzó, Ács Tibor által inspirált, irányított vál-

lalkozásban,7 és végül, de nem utolsó sorban Zrínyi-Újvár 1664. évi ostromának 

helyszíni hadszíntérkutatási munkálataiban.8 Doktori disszertációmban ezen alapku-

tatások eredményeit hasznosítva, Rónai Horváth, Markó és mindenekelőtt Perjés 

munkásságára, valamint az újabb hazai és nemzetközi szakirodalomra támaszkodva 

kísérlem meg Zrínyi hadtudományi műveltségét, könyvtárának katonai tárgyú kötete-

it, illetve saját műveit beilleszteni a korabeli hazai és egyetemes hadtudományi iroda-

lom kontextusába. 

Kutatásaim céljául tűztem ki, hogy feltárjam az egyetemes hadtudományi iroda-

lom 17. századi hazai recepcióját és abban Zrínyi Miklós úttörő szerepét, valamint, 

hogy Zrínyi prózai műveinek eddigi hadtudományi értelmezéseit új vonásokkal 

egészítsem ki. Nem mellékesen friss szempontokat kívántam bekapcsolni abba a 

Raimondo Montecuccoli által elindított vitába, amely Zrínyi elméleti képzettsége és 

katonai működése kérdésében napjainkig zajlik a magyar és a nemzetközi szakiroda-

lomban.9 

                                                 
4 Zombori 1988. 160. 
5 Lásd erről: Bibliotheca Zriniana. 
6 Hausner – Veszprémy 1996. 118–126.; Domokos – Hausner – Veszprémy 1997. 33–57. 
7 A magyar katonai gondolkodás története 1995. 
8 Hausner – Négyesi – Papp 2005. 
9
 Zrínyi ellenlábasa, Raimondo Montecuccoli tábornok emlékirataiban Zrínyiről lekicsinylően, 

mint tapasztalatlan, képzetlen katonáról írt: Ausgewaehlte Schriften III. 343., 377. és IV. 120. Az ő, 
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Mint a dolgozat címe is jelzi, érdeklődésem és vizsgálódásom középpontjában 

Zrínyi Miklósnak a hadtudományi irodalommal való kapcsolata állt. Ebbe a szerte-

ágazó kérdéskörébe éppúgy beletartoznak Zrínyi könyvtárának katonai tematikájú 

kötetei, mint prózai munkáinak hadtudományi forrásai, műveiben kifejtett nézetei a 

hadtudományról és az elmélet szerepéről a hadakozásban, avagy e művek elhelyez-

kedése a háború művészetéről szóló korabeli nemzetközi és hazai irodalom koordiná-

tarendszerében. Ez utóbbihoz azonban összefoglaló magyar szakmunka híján – ha 

csak vázlatosan is – át kellett tekintenem a 17. századi európai hadtudományi nyom-

tatványok jellemzőit és az 1600 és 1700 között magyarországi szerzők által írott 

hadtudományi műveket, beleértve az ismert kéziratokat is. Fontos része disszertáci-

ómnak a hadakozásról szóló elméleti művek magyarországi elterjedtségének, az 

azokat olvasó és használó közönség társadalmi összetételének a meghatározása a 

                                                                                                                                           
1660-as, 1670-es évek politikai küzdelmei által befolyásolt negatív értékelése részint emlékiratainak a 
18. században többször napvilágot látott, népszerű kiadásain, részint Gualdo Priorato udvari történet-
író (Historia di Leopoldo Cesare. I–II. Wien, 1670.) és Franz Wagner osztrák jezsuita (Historia 
Leopoldi Magni Romani Imperatoris. Augsburg, 1719.) propagandisztikus Lipót-életrajzain keresztül 
forráskritika nélkül jutott el a 18–19. századi osztrák és olasz történeti, hadtörténeti munkákba (pl. 
Campori 1876. 395.) Bár Alois Veltzé 19. század végi nagyszabású Montecuccoli kiadása óta ismert, 
hogy Priorato művének Zrínyiről szóló részeit magával Montecuccolival lektoráltatta, aki gondosan 
átnézte és saját szája íze szerint formálta a szöveget (Ausgewaehlte Schriften I. LXXIV–LXXVIII., 
vö. Luraghi 1988. 257.; Bene 1993.; Bene 1997.), a korszakkal foglalkozó történészek előszeretettel 
hivatkoznak Priorato munkájára, elmulasztva annak forráskritikáját. Lásd Borián 2004. 129–269. Az 
1660-as évek közepének és a szentgotthárdi csatának mindmáig leggazdagabb anyagra épülő feldol-
gozása, Georg Wagner monográfiája például többek között éppen Priorato alapján igazolja Monte-
cuccolit, nem véve tudomást a magyar szakirodalom eredményeiről: Wagner 1964. 114–120. Kritiká-
ját R. Várkonyi Ágnes írta meg: R. Várkonyi 1975. 90. Vö. Perjés 1962. 27–40.; Bene 1989. 406. – 
Zrínyivel szemben Montecuccoli török elleni stratégiai elképzelései mellett számos érvet sorakoztatott 
fel a legújabb olasz szakirodalom: Luraghi 1988. 24., 99. és passim; Martelli 1990. – A Zrínyi–
Montecuccoli vita jelentős helyet foglalt el a vele foglalkozó magyar történeti, had- és irodalomtörté-
neti munkákban is. Zrínyi védelmében a magyar történetírás többféle választ fogalmazott meg a 19. 
század végétől kezdődően. Rónai Horváth Jenő honvéd százados a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjává történt megválasztásakor, 1889-ben tartott székfoglalójában fejtette ki a Montecuccoli elleni 
metodizmus vádját, amely Zrínyi és Montecuccoli ellentétéből lényegében hadtudományi elméleti 
vitát kreált: Rónai Horváth 1889. Rónai Horváth elméletét és Montecuccoli metodista voltát meggyő-
zően cáfolta Perjés Géza, rámutatva a Zrínyi és Montecuccoli közötti ellentét valódi, katonai és 
politikai természetére és kettejük hadtudományi elveinek rokon vonásaira: Perjés 1961–1962. Az 
igazsághoz tartozik, hogy a régebbi és az újabb magyar szakirodalomban is megfogalmazódtak 
kritikai észrevételek Zrínyi egyes hadműveletei, ill. stratégiai elképzelései kapcsán: Markó 1942. 53–
54.; Nagy László 1983. 276–277.; Bene 1996. 393–394. (erre Perjés válasza: Perjés 1997.); Czigány 
2004. 114. 



 8

korabeli könyv- és könyvtárjegyzékek, valamint a nagyobb hazai közgyűjtemények 

ma is meglévő ilyen tárgyú könyvállománya alapján. Meggyőződésem szerint ugyan-

is csak mindezek ismeretében nyílik lehetőség a könyvek hadakozásban játszott 

szerepének, a hadi gondolkodás és praxis összefüggéseinek tisztázására, elméleti té-

ren is hasznosítható tanulságainak megfogalmazására.10 

Minderre az a fordulat teremtette meg a lehetőséget, amely a hadtudományi mű-

vek kutatásában az utóbbi évtizedekben végbement, s amelynek eredményeként a 

16–17. századi hadtudományi irodalom képe ma jóval gazdagabb és sokszínűbb, 

mint korábban. Ebben közrejátszott az 1500 utáni nyomtatványok – országonként, 

nyelvenként – teljességre törekvő bibliográfiai számbavétele, a nemzetközi Bellica 

katalógusok megjelenése, valamint a legfontosabb művek újrakiadása,11 ez azonban 

inkább okozatnak, mint a folyamat kiváltójának tekinthető. 

A valódi ok a szemléletváltozásban keresendő. A 19. századtól uralkodó, 

Clausewitzen és Delbrückön iskolázott hadtörténeti megközelítés ugyanis hadtudo-

mányi irodalmon egy-egy korszak katonai gyakorlatának lenyomatát értette, s a 

fogalmat csak a szűken vett stratégiai, taktikai, technikai kérdésekkel, a hadsereg és a 

háború politikai, gazdasági összefüggéseivel foglalkozó művekre korlátozta.12 Az 

olyan jelenségekkel, mint a morális és a technikai szféra közötti feszültségek, a 

katonai szimbolika és a politikai szuverenitás közötti kapcsolat, a háború és a nemesi 

morál összefüggései, a tisztesség, az erény kategóriái vagy a hőskultusz kérdései, 

nem tudott mit kezdeni, s kívül maradtak érdeklődési körén a szöveg- és műfajtörté-

net, a kodikológia és a könyvtártörténet szempontjai is. Jól jellemzi ezt a felfogást a 

híres német szobrász Reinhold Begas 1887-ben, Berlinben felállított „Kriegswissen-

schaft” című monumentális márványszobra, valamint a téma ugyanakkortájt szüle-

tett, hibái ellenére máig egyedülálló összefoglalása, Max Jähns Geschichte der 

                                                 
10 Ennek nemzetközi igényét mutatja, hogy 1990-ben a Nemzetközi Hadtörténeti Bizottság is a 

hadi gondolkodás és a hadviselés praxisa kapcsolatának szentelte konferenciáját Madridban. 
11 Cockle 1957.; Deutsche Drucke des Barock  1979. Band 2. 96–285. (Bellica); Architect und 

Ingenieur 1984.; Lavater 1984.; Deutsche Drucke des Barock 1991. Abteilung B Band 16. 90–135. 
(Militaria); Pollak, 1991.; Simoni 1993.; Sodini 2002.; valamint egyebek közt az 1967-ben Osna-
brückben megindított Bibliotheca Rerum Militarium c. sorozat 16–17. századi hadtudományi munká-
kat (Rohan, Wallhausen, Freytag stb.) újraközlő hasonmáskiadásai. 

12 Lásd Delbrücknek a Geschichte der Kriegskunst-hoz írott előszavát: Delbrück 2003. IX–XI. 
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Kriegswissenschaften című munkája.13 Ez az álláspont volt a jellemző a koraújkori 

európai „hadügyi forradalom” kérdése körül az 1980-as évek óta felerősödő tudomá-

nyos vitában megszólalók többségére is, jóllehet fontos észrevételeket tettek a hadtu-

dományi nyomtatványok hadügyi fejlődésben betöltött szerepével kapcsolatban.14 

A már többször említett kiváló magyar hadtörténész, Perjés Géza, aki a legelsők 

között reflektált a „Military Revolution” jelenségeiről zajló történeti diskurzusra, 

szintén ezt az álláspontot osztotta. Perjés majdnem egy évszázad, a harmincéves 

háborútól a 18. század elejéig tartó periódus gazdag katonai vonatkozású traktátus-

irodalmát tolta félre, mivel Montecuccolin kívül – mint írta – egyetlen, „a hadtudo-

mány egész anyagát rendszerezni akaró könyvvel sem találkozunk,” s mivel „a har-

mincéves háborúban kialakult és a taktika történetében döntő jelentőségű svéd takti-

káról még hiteles leírás sem maradt fenn.”15 Zrínyi hadtudományi forrásai közül ezért 

semmilyen jelentőséget nem tulajdonított az általa „másod, harmadrangú kompilá-

toroknak,” „Macchiavelli-vulgarizátoroknak” nevezett16 politikai-hadtudományi írók-

nak, mint például de Silhon, Malvezzi, Amirato, Bonini, akiknek a műveiben az 

irodalomtörténeti kutatás épp akkortájt mutatta ki a Vitéz hadnagy fő forrásait.17 

Szemléletének messzebb ható következményeként Zrínyi legfontosabb hadtudomá-

nyi művének a kettős, egyszerre politikai és katonai jellegű Vitéz hadnagy helyett a 

torzóban maradt, a nemrégiben megjelent kritikai kiadásban tovább csupaszított, alig 

400 sornyi Tábori kis tractá-t és a politikai röpirat műfajába tartozó Áfium-ot ítélte.18 

                                                 
13 Begas szobrán a tógaszerű ruhában ülő, női alakként (Minerva) megszemélyesített Hadtudo-

mány bal kezében nyitott könyvet tart, amelyen egy erőd rajza és a Festung szó vehető ki. A hadtu-
domány fejlődését dokumentálni kívánó Jähns fogalommeghatározása szintén a gyakorlatból indult ki: 
„Minden hadtudomány a gyakorlatból ered, és az a célja, hogy ismét új gyakorlatra készítsen fel.” 
Jähns I. 1889. VI. Kritikája: Lang 2002. 7., 13. 

14 Parker 1988.a..19. és passim. 
15 Perjés 1962. 33., de már ezt megelőzően is: Perjés 1957. 83. 
16 Perjés 1976. 37. 
17 Klaniczay 1964. 397–399.; Klaniczay 1985. 163–174., 185. 
18 Perjés 1962. 33.; Perjés 1957. 89.; Perjés 1976. 44. Óvatosan jegyzem meg, hogy feltehetően e 

szemlélet vezetett odáig, hogy a Markó Árpád által „csupán korlátozott célú szakmunkának” nevezett 
Tábori kis tractá-ból (Markó 1942. 69.) Perjés a „hadviselés minden részét felölelő” művet rekonstru-
ált, amelyben helyet kapott volna (?!) „a menet, a biztosítás, a takarmányozás, a taktika, a stratégia, a 
várépítés és várharc, a magasabb stratégia, azaz a politika és a stratégia érintkezési területe, a hadve-
zértől megkívánt tulajdonságok, a vezetés kérdései stb. Igen nagy vesztesége hadtudományi irodal-
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A hadtudományi művekről alkotott felfogás megváltozása a Renaissance war-

fare-t tárgyaló angol nyelvű történetíráshoz kapcsolódik, amely a háború művészeté-

ről született 15. századi értekező irodalmat is beemelte a humanista kultúra vizsgála-

tába.19 Az általuk alkalmazott kultúrtörténeti megközelítés az 1990-es évek közepére, 

a „perfetto capitano”, „parfait capitain” (Zrínyi kifejezésével: „vitéz hadnagy”) alak-

jára összpontosítva, önálló kutatási programmá erősödött a reneszánszkutatás köz-

pontjában, Itáliában, abból a felismerésből kiindulva, hogy „fontos volna ismét egy-

ségben szemlélni a politikát, az arisztokrata éthoszt, a katonai ideológiát és az udvari 

életformát, mint a koraújkori civilizáció egymástól el nem válsztható aspektusait”.20 

Vizsgálódásuk nyomán rendkívül gazdag, a háborúk világának életrajzaiból, dicsőítő 

írásaiból, portréiból összeálló anyag (közel 300 irodalmi és képzőművészeti alkotás) 

tárult fel, mint a nemzeti határokon átlépő, arisztokratikus kultúrát terjesztő katonai 

ideológia hozadéka, s sikerült a hadvezérről szóló értekezésirodalmat elhelyezni a 

koraújkor többi nagy műfaja, az udvari irodalom, a fejedelemtükrök stb. között. 

Bebizonyosodott, hogy a hadvezér alakját tematizáló diskurzus egésze a politikai 

traktátusirodalmon belül helyezkedik el, annak fényében értelmezhető, s igazi tárgyát 

nem is a hadművészet vagy a hadtudomány, hanem speciálisan etikai kérdések (az 

erkölcsi jó, a virtus, a hősiesség) képezik.21 Mint arra a későbbiekben részletesen 

kitérek, ez jelentősen befolyásolja nem csak a Vitéz hadnagy-ról, de Zrínyi hadtudo-

mányi műveinek egészéről kialakult képet. 

Végül meg kell említeni, hogy a hadtudományi irodalom kutatására az ezredfor-

dulón termékenyítően hatottak egyes irodalomelméleti és irodalomtörténeti irányza-

                                                                                                                                           
munknak, de talán az egyetemes hadtudománynak is, hogy minderre nem került sor.” Perjés 1965. 
224. Zrínyi prózai munkáinak Kulcsár Péter sajtó alá rendezte kritikai kiadása finoman szólva nem 
támasztja alá Perjés koncepcióját. Kulcsár 2004. 44–45.; 228–239. Erről részletesen lásd alább, az 5. 
fejezetben írottakat. 

19
 Mallett 1961.; De la Croix 1963.; Webb 1965.; Taylor 1973; Hale 1980. 245–289.; Hale 1983. 

Az „art of war” ebben a kontextusban egyikét képezi azoknak az antikvitás újjászületésével kibonta-
kozó művészeteknek, amelyek a középkortól az újkorig vezető átalakulássorozat elindítói. Az angol-
szász történészek különösen nagy figyelmet szenteltek a technológiai és taktikai fejlődés fázisainak. 
Lásd például Hall 1997. Machiavelli Arte della guerrá-ja kiemelt szerepet kapott műveikben, nem 
foglalkoztak azonban a későbbiekben elburjánzó traktátusirodalommal, amelyet kimondatlanul is 
divatjelenségnek, a hanyatló reneszánsz termékének tartottak. Lásd erről: Fantoni 2001. 21–22. 

20 Fantoni 2001. 47–48. 
21 Fantoni 2001. 16–17. 
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tok, amelyek amellett, hogy tovább tágították a szövegkorpuszt, új szempontokat és 

posztmodern szövegértési módszereket vontak be a szövegek vizsgálatába.22 Mun-

kámra gyakorolt hatásuk részint módszertani volt: megerősítettek abban az eredeti 

elhatározásomban, hogy a hadtudománynak elsősorban a nyelvi természetű, szöveg-

szerű, irodalmi oldalát próbáljam megragadni, s mintát adtak a filológia, a könyv- és 

könyvtártörténet, műfajtörténet eszközeinek felhasználására, részint pedig hozzásegí-

tettek az episztemológiai megközelítéshez, egyfajta (a politikai eszmetörténet analó-

giájára) hadtudományi eszmetörténetnek nevezhető nézőpont kialakításához.23 
 

Dolgozatom nem a hadtudományról, mint tapasztalati tudományról szól, hanem 

a hadtudományi diskurzusról folyó diskurzus része. Része egyúttal annak a tágabb 

értelmezési mezőnek, amelynek mezsgyéjét könyv és hadakozás, kultúra és háború, 

tanulás és hadviselés, emberi szellem és erőszak, katonai lét és egyetemes emberi 

értékek korrelációi jelölik. Ezt sűríti össze a mottóul idézett Csokonai-részlet, amely 

A hadi oskoláról alcímmel 1802-ben, Festetics György gróf tiszteletére írt verséből 

való. A könyvet olvasó Márs a könyvet olvasó Zrínyi, egyben a könyvet olvasó, a 

kultúrát fogyasztó, alakító és létrehozó katona szimbóluma. S ott van benne – „De mi 

képtelenség” – a külső szemlélő (a társadalom) hitetlenkedő rácsodálkozása is. Pedig 

Zrínyi számára még természetes volt, „hogy a vitézi mesterség (virtus militaris), 

valamint a szellemi pallérozottság (studium, eruditio, »história olvasás«) egymást 

szervesen kell, hogy kiegészítsék, nem lehetnek ellentétei egymásnak, s csak »bolond 

példa beszéd«-nek tartja azt, hogy »nem jó papírosból hadakozni«. Az eposzíró 

hadvezér szavai ahhoz a hagyományhoz kapcsolódnak, amely főként a 16. század 

közepe óta jellemezte az oszmán hódítás ellen hadakozó magyar katonai elit legjobb-

jait, s amely szerint a fegyveres honvédelem és a keresztény Európához igazodó 

szellemi tájékozódás csakis együttesen jelentheti a megmaradást, a Kárpát-medence 

népességének jövőjét.”24 

* 

                                                 
22 Verrier 1997.; Lang 2002. 4–23.; valamint Bitskey 2006. és Bene 2007. 50–64. Itt kell szólni 

egy érdekes és a későbbiekben még komoly eredményeket ígérő kúltúrantropológiai megközelítési 
lehetőségről, amelyre Harai Dénes éppen Zrínyi szövegelemzésével ad példát: Harai 2003. 31–36. 

23 A politikai eszmetörténeti módszerről lásd Trencsényi 2003. 117–158. és Bene 2007. 
24 Bitskey 2006. 7. 
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Értekezésem hat fejezetből áll. Az első fejezetben a 17. századi európai hadtudo-

mányi irodalmat tekintem át (elsősorban könyvészeti, eszme- és műfajtörténeti szem-

pontból) a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva. 

A második fejezetben a magyarországi könyv- és könyvtárjegyzékekben, vala-

mint a nagyobb közgyűjteményekben előforduló 16–18. századi hadtudományi kéz-

iratok és nyomtatványok katalogizálásának eredményeit összegezve, a külföldi had-

tudományi kéziratok és nyomtatványok Magyarországra való bekerülését, elterjedését 

vizsgálom. E több-száz kötetes könyvanyag bemutatása és elemzése árnyaltabb képet 

nyújt az európai hadtudomány hazai recepciójáról, arról, hogy az egyes társadalmi 

rétegek a hadtudomány mely ágai és milyen színvonalú, milyen nyelvű művei iránt 

érdeklődtek. 

A harmadik fejezetben, a Zrínyi-könyvtár monografikus feldolgozására építve, 

számba veszem a korszak egyik legjelentősebb hazai magángyűjteménye, a csáktor-

nyai bibliotéka Militares anyagát, és az azonosított hadtudományi köteteket mint 

Zrínyi prózai műveinek egyik lehetséges forráscsoportját elemzem. 

A negyedik fejezetben a 17. századi magyarországi hadtudományi irodalom fő 

irányzatait, a műfajokat és a forrástípusokat kívánom bemutatni Pécsi Lukács Az 

keresztyen hadakozasnac tüköre c. művétől (1595) Forgách Simon 18. század eleji 

Discursusaiig. A mindössze alig néhány tucatnyi magyarországi, azaz magyar, pon-

tosabban hungarus szerzőtől származó, kéziratban maradt, avagy itthon, esetleg 

külföldön megjelent, főként latin és német nyelvű mű egymással és a forrásokkal 

való kapcsolata is vizsgálódásom tárgyát képezi. 

Az ötödik fejezetben kapott helyet Zrínyi Miklós prózai műveinek jellemzése. 

Ebben a hadtudományi művekre vonatkozó legújabb szakirodalom szempontjait és 

módszereit kamatoztatva igyekeztem megragadni a Tábori kis tracta, a Vitéz had-

nagy, a Mátyás-elmélkedések és az Afium műfaji, tematikai kapcsolódási pontjait a 

korabeli egyetemes és magyarországi hadtudományi irodalommal. 

Végül a hatodik részben összegzem kutatásaim eredményeit, az azokból levon-

ható következtetéseket és lehetséges alkalmazhatóságukat. 
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I. Az európai hadtudományi irodalom a 17. században 

 

 

I/1. A hadtudományi irodalom tematikája és műfaji sokszínűsége 

 

Ahhoz, hogy áttekintést lehessen nyerni, ha csak fő vonalaiban is, a 17. századi 

egyetemes hadtudományi irodalom tematikájáról és műfajairól, először azt kell tudni, 

hogy a kortársak mit tekintettek hadtudományi szövegnek. A hadakozás művészeté-

ről folytatott diskurzus a 17. század nagy részében még nem definiálta magát önálló 

tudománynak,25 hanem a filozófiai és részben a teológiai diskurzus része volt.26 A 

kontinensen végbement gazdasági, társadalmi és politikai átalakulások és az azokat 

kísérő fegyveres küzdelmek (elsősorban a harmincéves háború és az Oszmán Biroda-

lom elleni harcok) során a hadszervezés, a taktika és a kiképzés területén elindult 

fejlődés, valamint a tudományok rendszerén belüli mozgás együtt hívta életre a 

hadtudományt. A napjaink szakirodalmában „hadügyi forradalom”-nak is nevezett 

jelenségegyüttes: a tűzfegyverek rohamos és tömeges elterjedése, az új harcászat 

kialakulása és az állandó, nagy létszámú hadseregek létrejötte, a professziona-

lizálódással együttjáró ismeretek növekedése tette szükségessé,27 Descartes, Newton, 

Leibniz és mások új tudományos eredményei, a tudományok specializálódása és 

átrendeződése pedig lehetővé, hogy a hadtudomány, mint a háborúról való gondol-

kodás tudománya28 megfogalmazza önmagát. 

A hadtudomány önálló nyelvének és struktúrájának kidolgozásához hozzájárul-

tak a reneszánsz által felfedezett és kommentált ókori szerzők művei és a nyomukban 
                                                 

25 A tudománytörténet szerint minden tudomány akkor és azáltal lesz tudománnyá, hogy tárgyát 
definiálják. Egy tudomány megszületése válasz olyan, a gyakorlat által „felvetett kérdésekre, melyhez 
a nyelvet maguknak kellett kidolgozniuk.” Cauguilhem 1991.  

26 Bene 2007. 60–61. Ezért hadtudományról Zrínyi korában csak fenntartással lehet beszélni, s 
bár a továbbiakban is használom ezt a fogalmat, mindig csak a hadakozással, a háborúval kapcsolat-
ban született írott szöveget értek alatta. 

27 Roberts 1955.; Perjés 1970.; Parker 1976.; Rothenberg 2005.; Csikány 2005. 15–63.; 124–128. 
28 Raymond Aron frappáns Clausewitz-művének címéből kölcsönözve: „penser la guerre”. Idézi: 

Schmidtchen 1990. 239. A háborúról való gondolkodás, a hierarchia, a dresszúra: a fegyelmezés és a 
gyakorlás 17. században kialakuló, a 18. századra megszilárdult gyakorlatának filozófiai hátteréről 
lásd Foucault 1990., különösen Az engedelmes testek és A helyes fegyelmező nevelés módszerei c 
fejezetek: 185–236. 
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született katonai traktátusok, de azok nem lépték át a tudományok fennálló rendsze-

rét, beleilleszkedtek a teológia és a filozófia szövegei közé. Csak a 16. századtól 

kezdve kezdik feszegetni e kereteket, a születőben lévő új tudományokkal (optika, 

pirotechnika, ballisztika stb.) együtt keresve a „l’art militaire”, a „l’art de la guerre” 

helyét a tudásformáknak a középkorból továbbélő arisztoteliánus rendszerében, 

akkor indul meg vándorolásuk a teológia és filozófia, illetve ez utóbbi kategóriái 

(mint pl. a teoretikus tudománynak nevezett matematika és a praktikus tudás közé 

sorolt politika) között,29 és majd csak a 17. század közepén történik kísérlet a hadtu-

domány különválasztására, részint a filozófiától elszakadni kívánó politikatudo-

mány,30 részint a professzionátus katonaság részéről. Ugyanekkor jelenik meg a 

katonai irodalom első összefoglalása a modernkori könyvtártudomány megteremtője, 

Gabriel Naudé Syntagma de studio militari című munkájának (Róma, 1637) második 

könyvében. Bővített átdolgozásait 1683-ban Jénában G. Schubart gondozásában, 

majd 1699-ben Leidenben Thomas Crenius De eruditione comparenda című traktátu-

sában adták ki.31 Az első, már komolyabb igényeknek is megfelelő bibliográfia 

Johann Tobias Wagnertől származik: Entwurff einer Soldaten-Bibliothek ... (Lipcse, 

1724.), amelyet azután Hans Fiedrich Fleming tovább bővített enciklopédikus művé-

ben: Der vollkommene Teutsche Soldat, welcher die gantze Kriegswissenschafft, 

insonderheit was bey der Infanterie vorkommt, ordentlich und deutlich vorträgt (Lip-

cse, 1726.).32 Végül J. M. von Loen francia nyelvű, általános jellegű munkája 1743. 

évi frankfurti kiadásának függelékében adta a történeti és hadtörténeti szakirodalom 

legrészletesebb bibliográfiáját, Bibliotheque militaire címmel. Első része (1–124.) a 

történeti, hadtörténeti munkákkal, második része (125–167.) a hadtudománnyal („les 

sciences militaires”) foglalkozik. Beosztása jól tükrözi, hogy a mit tartottak a hadtu-

domány körébe tartozó műnek a tudomány önállóvá válása körüli időben. 

J. M. von Loen a köteteket 18 kategóriába sorolja (ezen belül ahol szükséges, 

nyelvek szerint tagolva), az alábbi sorrendben: a hadtudomány ókori szerzői, modern 
                                                 

29 Wilkinson 1988. 470–472.; Verrier 1997. 236–239.; Sodini 2002. 19–20.; Bene 2007. 52. 
30 A korabeli német politikatudomány legjelesebb alakja, Hermann Conring a De civili prudentia 

című munkájában (Hemstädt, 1662.) például a politikatudományt határolta el a hadtudománytól. Idézi: 
Bene 2007. 55. 

31
 Jähns II. 1890. 964–965. 

32
 Jähns II. 1890. 1455–1456. 
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szerzők az ókori hadügyről, a háborúról általában, hadiépítészet, tüzérség, tűzfegyve-

rek, hajózás, gyalogság, lovasság, kiképzés, fegyelem, „affaires du commissariat”, a 

kapitányokról, csatarendek, hadijog, különleges jogi kérdések, párbajok, szabályza-

tok, a háborúra vonatkozó erkölcsi és politikai reflexiók (ezek között felsorolja pl. a 

soproni polgár Lackner Kristóf: Galea Martis című kompendiumát). Függelékként 

pedig néhány vedutagyűjtemény kiadását említi.33 Ezek között a legtöbb címet a 

katonai építészet (több mint 100 cím), a háborúról általában szóló munkák (több mint 

70 cím) és az erkölcsi és politikai reflexiók (közel 40 cím) köréből ismerteti. 

A 17. században azonban még ennél is gazdagabb és differenciáltabb irodalom-

mal lehet számolni, mivel, mint említettem, katonai kérdéseket vagy azok bizonyos 

vonatkozásait a teológiai és a filozófiai, illetve a filozófia alá tartozó politikai iroda-

lom egyes műfajaiban is – pontosabban szólva főként ott – tárgyaltak. Az egész 

korszakon keresztül a vallási diskurzus része maradt például az igazságos és a „szent 

háború” kérdése, azaz a háború vallási legitimációjának tézise.34 A háborúról való 

gondolkodás középpontjában még a 17. században is az erkölcsi-morális vonatkozá-

sok (a katonai ethosz, a virtus, Fortuna szerepe stb.) álltak, ezeket a filozófia tudo-

mányán belül, a politikai diskurzusban fogalmazták meg: a jó hadvezérről szóló 

művekben, az udvari élet formáit, az udvari ember és a jó fejedelem katonai erényeit 

és neveltetését, valamint a „ragione di stato” elméletét tárgyaló, igen változatos 

műfajú szövegekben. Köztük szép számmal találhatók dialógusok, történeti munkák, 

életrajzok, fejedelemtükrök, maximagyűjtemények, traktátusok, sőt komédiák, ver-

sek és novellák is.35 

Továbbra is a hadtudomány körébe tartoztak egyes ókori történetírók munkái és 

azok kommentárjai. Ám amíg a reneszánsz és a későreneszánsz katonai munkák 

túlnyomó többsége az antik „hadászok” és történetírók (Aelianosz, Vegetius, Iulius 
                                                 

33
 J. M. von Loen: Le soldat ou le metier de la guerre considéré comme le metier d’honneur. Avec 

un essai de la bibliotheque militaire par Monsieur de ˜ . Francfort a. M. 1743.; Jähns II. 1890. 1782–
1783. 

34 Fantoni 2001. 27–28.; Tessore 2004. 
35 Verrier 1997.; Fantoni 2001.; Sodini 2002. A háború értelmezéseinek sokrétűsége, a szob-

rok, rituálék, traktátusok, ünnepi ceremóniák, kitüntetések (tárgyak és viselkedésminták) mögött 
Fantoni azonos, a heroizmusra, a katonai hősiességre épülő ideológiát, organikus értékrendet mutat 
ki, amelyet a háborúnak a kor civilizációjában játszott abszolút centrális szerepével magyaráz. Fan-
toni 2001. 63–64. 
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Caesar, Livius, Tacitus, Polübiosz stb.) műveinek kommentálására szorítkozott, s 

szerzőik jobbára fegyvert sosem forgatott egyházi és világi értelmiségiek (szerzete-

sek, történelemtanárok, jogászok, filológusok) voltak, addig a tárgyalt korszakban 

fölzárkóztak melléjük a nagy európai háborúk csatatereit megjárt képzett katonák, 

mint például Nassaui János, Giorgo di Basta, Johan Jakob von Walhausen, Wilhelm 

Dilich, Raimondo Montecuccoli vagy éppen a magyar Zrínyi Miklós. Az ő műveik-

ben is fontos helyet foglalt el az ókori szerzőkre való hivatkozás, csakhogy azokat 

már személyes tapasztalataikon szűrték keresztül. 

A hadügyi forradalom hatására lendületes gyarapodásnak indultak a matemetika 

és annak részdiszciplinái eredményeit írásba foglaló technikai-didaktikus jellegű 

írások. Az ilyen jellegű szakkönyvek nagyobb számát az is magyarázza, hogy az 

erődépítészet-ostromtechnika-tüzérség hármassága kívánta a katonáktól a legna-

gyobb szakértelmet, a legtöbb, legszerteágazóbb ismeretet, együttesen és külön-kü-

lön is. Ezek jelentős részét – a mindenkor szükséges gyakorlat mellett – a szakköny-

vekből lehetett a leghatékonyabban és a leggyorsabban megszerezni.36 Továbbá ezek 

a területek képviselték a korban a „csúcstechnológiát,” s mint ilyenek, nyilván foko-

zottabb érdeklődésre tarthattak számot. 

A tűzfegyverek megjelenése inspirálta az erődítéselméletet, a várépítészeti szak-

irodalmat, majd a tüzérség, a pirotechnika szakterületét.37 Az erődépítészet, az Itáliá-

ban kidolgozott, majd az 1530-as évek közepétől kezdődően Európa-szerte elterjedt 

újfajta várépítészeti eljárás38 gyors fejlődése hatással volt a tüzérségre és főként az 

ostromtechnikára, hiszen e területek között szoros összefüggés és kölcsönhatás állt 

fenn. Nem véletlen tehát, hogy sok erődítési szakmunka foglalkozik a tüzérséggel, 

                                                 
36

 Gondolunk itt pl. az erődítmények tervezéséhez szükséges geometriai és matematikai ismere-
tekre. A természettudományi és matematikai ismereteknek a hadviselésben játszott szerepét hazai 
földön elsőként a holland egyetemekről hazatért Apáczai Csere János fogalmazta meg 1653-ban, a 
gyulafehérvári akadémián tartott székfoglaló beszédében: „A matematika fontosságából érthetjük meg 
azt is, hogy manapság Francia- és Angolországban, Dániában, Lengyel-, Olasz-, Magyar- és Erdélyor-
szágban nem viselnek háborút német katonák nélkül, mert bizony azok a matematikai tudományokban 
mindenkit túlszárnyalnak. Ezért van az, hogy Németország napról napra mindenféle új fegyvert szer-
keszt.” Apáczai Csere 1979. 618. 

37 De la Croix 1963. 30–50.; Eichberg 1977.; Duffy 1979.; Duffy 1985.; Pollak 1991. X–
XXXVI.; Willmoth 1993. 121–127. 

38
 Duffy 1979. 41. 
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ostromtechnikával és viszont. A tüzérség területén javult az öntéstechnológia, a lőpor 

minősége, a célzás pontossága, a mozgékonyság, hogy csak a legfontosabbakat em-

lítsem.39 Velencében már 1526-ban tüzériskolát hoztak létre.40 Az ostromtechnikában 

az aknaharc megjelenése mellett leglényegesebb elem az egyre növekvő szervezett-

ség és rendszerezettség (ezen belül a tüzérségé is), ami megsokszorozta a csapatok 

erejét. E folyamat a francia Vauban marsall tevékenységében érte el csúcspontját.41 

Ezzel egyidőben, a bekövetkezett harcászati reformoknak megfelelően, a gya-

logság és lovasság alakzatairól is munkák sora jelent meg, és tömegével láttak napvi-

lágot a katonai szabályzatok. Érthető okokból a katonaorvoslás, a sebészeti munkák 

száma is megnőtt, noha a kizárólag a katonai területtel foglalkozó munkák száma 

csekély maradt. Jelentős részt hasított ki magának a hadtudományon belül a hadijog, 

különösen Hugo Grotius alapvető művének megjelenése után.  

A hadtudomány fejlődése és tudománnyá válása szempontjából kiemelkedő sze-

repet játszott Raimondo Montecuccoli császári hadvezér írói tevékenysége. Monte-

cuccoli négy évtizedes pályafutása alatt több munkát is írt, több műfajban. Az 1640-

es években két traktátust a csatákról (Delle bataglie) és a háborúról (Trattato della 

guerra), az 50-es években a hadművészetről (Dell’arte militare), végül 1670-ben 

aforizmákat, azaz gondolatokat a hadművészetről (Della guerra col Turco in Unghe-

ria). Ha szépírói kísérleteit is tekintjük (Zibaldone), munkássága átfogta a korabeli 

katonai gondolkodás majd minden megjelenési formáját. Ő volt az „első újkori gon-

dolkodó, aki a háború minden vonatkozásának átfogó elemzését kívánta nyújtani,” s 

akinek írásai a „törvényszerűség” és a „rendszer” gondolatának növekvő fontosságát 

tükrözik.42 Bár művei csak a 18. század elején jelentek meg nyomtatásban, addig 

kéziratban terjedtek,43 mégsem maradtak hatástalanok. Lotharingiai Károly például 

ismerte a Della guerra col Turco Kriegsarchivban fekvő kéziratát, „sőt, a török hábo-

rúk idején magánál hordta.”44 

                                                 
39

 Schmidtchen 1977. 141–143.; Duffy 1979. 8., 13. 
40

 Duffy 1979. 14. 
41

 Zastrow 1839. 209–222., 231–244. 
42 Rothenberg 2005. 53. 
43 Ausgaewaehlte Schriften I–II. 1899.; Kaufmann 1971. 36–44., 51–52., 74–78.; Barker 1975. 73–

127.; Luraghi 1988.; Martelli 1990.; Rothenberg 2005. 57–60. 
44  Perjés 1962. 533. 
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Ez utóbbi jól mutatja, hogy a hadügyben lejátszódott fejlődésre nem csupán az 

új típusú ismeretek, hanem azok megszerzésének új módja is jellemző: a harctéri 

tapasztalat egyeduralma lassan átengedte helyét a nyomtatott szövegek tanulmányo-

zására és a gyakorlatra épülő nevelési szisztémának, majd még később a katonai 

iskolák felállításának.45 A korábbi vélekedés megváltozását jelzi, hogy míg Jorge 

Radendorfer frankfurti csodadoktor a 15. század második felében sokak véleményé-

vel egyezően azt írta: „hadfivá csakis a gyakorlat tesz s nem a könyvek tanulmányo-

zása vagy a trójai háború olvasmányai,”46 addig Sir Clement Edmondes Caesar-fordí-

tásának bevezetőjében, 1600-ban, már így fogalmazott: „Ahhoz, hogy egy katona a 

hadtudományban [art military] magas szintre jusson el, nem elég a mégoly hosszú 

harctéri gyakorlat. Olvasás és elmélkedés szükséges hozzá.”47 Már a 16. század má-

sodik felében összeállították a hadvezéreknek, illetve a beosztott tiszteknek ajánlott 

stúdiumok és könyvek listáját, amelyben ugyan szinte mindenkinél az antikvitás 

hadelmélet- és történetírói (Aelianosz, Caesar, Cicero, Frontinus, Livius, Modestus, 

Vegetius stb.) szerepeltek az első helyen, ám többen ajánlották a „modern” erődépí-

tészeti és a mechanikai, valamint a morálfilozófiai művek olvasását is.48 Ez a filozó-

fusok (Francesco Patrizi), politikai elméletírók (Castiglione) és katonák (de La Noeu) 

által egyaránt megfogalmazott műveltségeszmény kapott intézményesült formát a 17. 

században Európa-szerte megnyitott ún. Ritterakadémiák nevelési programjában, ame-

lyek a fiatal nemeseket nyelvekre, táncra, vívásra, lovaglásra, katonai gyakorlatokra 

és az új matematikai, erődépítészeti ismeretekre oktatták, a francia protestánsok jeles 

hadvezére, de La Noeu Discours politiques et militaires (Bázel, 1587) című művében 

kidolgozott terv alapján.49 Ugyanezen idő tájt alakult ki a katonáskodó nemesség is-

meret- és műveltségszerzésének az új követelményeknek megfelelő módjaként a 

Grand Tour vagy Kavalierstour gyakorlata, amely a hagyományos peregrináción 
                                                 

45 Hale 1983. 225–307.; Fantoni 2001. 22. 
46 Idézi: Schmidtchen 1990. 294. 
47

 Idézi: Webb 1965. 9. A közvetlen harctéri tapasztalatok szükségessége mellett a 17. században 
már minden szerző egyetértően hangsúlyozza a „könyvek” és a „históriák olvasásának” és a tanulás-
nak a fontosságát. Fantoni 2001. 23–24. 

48 A katonai mesterségnek a 16. században meginduló humanizálódási folyamatáról, az antik 
elemeket a modern tudományokkal ötvöző új műveltségeszményről alapvető munka: Verrier 1997. Itt 
különösen: 104–109. Magyar vonatkozásban: Bitskey 2006. 

49 Jähns II. 1890. 917., 1022–1029.; Poten 1891. 325–346.  
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megszerezhető elméleti tudást (egyetemlátogatás) a praktikus gyakorlati ismeretekkel 

(városok, arzenálok, ostromok megtekintése, Ritterakadémiák felkeresése stb.) öt-

vözte.50 

A katonai kérdések bevonultak a hagyományos egyetemi képzésbe is, a nagy 

protestáns univerzitások filozófiai (bölcsészettudományi) fakultásainak matematika 

oktatásában neves matematikusok, hadmérnökök adták elő a hadmérnöki, katonai 

építészeti ismereteket, például a század huszas éveiben Leidenben Franz von 

Schooten, a negyvenes-ötvenes években Altdorfban Georg Rimpler, Wittenbergben 

Christoph Nottnagel, Frankfurtban Johannes Magiri, vagy az 1700-as évek legelején 

ugyanitt Christoph Sturm. Franciaországban pedig az 1620-as évek végétől a párizsi 

és a La Flèche-i jezsuita kollégiumok fogadták be az új matematikai ismereteket.51 A 

hadakozás, mint téma, a 17. században az egyetemi oktatás több száz éves múltú 

műfajának, az egyetemi disputációknak a lapjain is megjelent.52 

 

 

I/2. A könyvnyomtatás fejlődése és a hadtudományi nyomtatványok 

 

A hadügyi forradalom, a tűzfegyverek európai elterjedése és a könyvnyomtatás 

forradalma időben igen közel, majdnem azonos időszakban következett be. A 17. 

századi híres francia filológus, Claude de Saumaise (Salmasius) a rómaiak hadvise-

lését tárgyaló könyve bevezetőjében idézi azt a kortársi véleményt, miszerint három 

felfedezés formálta át a világ képét: a könyvnyomtatásé, a lőporé és az acus nautica-

é.53 A hadügyi forradalommal kapcsolatos vitáktól, periodizációs kérdésektől függet-

                                                 
50 A kora újkor művelődéstörténetében oly jelentős szerpet játszott, de a hadtörténet által még 

csak most értékelni kezdett Kavalierstour-ról, a nemesifjak képzésének végén tett európai körutazásról 
lásd Leibetseder 2004.; Babel – Paravicini 2005.; Freller 2007. Heft 2. 363–386. 

51 Pollak 1991. XXIII–XXIV. 
52 Az egyetemi disputációk kutatása és kiadása az 1980-as évektől élénkült meg, a hadtudomány 

azonban még nem fedezte fel ezt a forrástípust. A gazdag nemzetközi irodalomból lásd: Horn 1893.; 
Resch – Buzas, 1975.; Kundert 1984.; Maria – Gantar 1986.; Tsuno 1989.; Kelly 1992.; Risse 1998.; 
Marti 1999. 207–232.; Ahsmann 2000.; Marti 2001. 1–20.; Damen 2005.  

53
 A használt kiadás: De re militari Romanorum liber. Leiden, 1657. „Nam ut bene Verulamius, 

tria haec, ars typographica, pulvis tormentarius et acus nautica rerum faciem et statum in orbe 
terrarum mutarunt: primum in re litteraria, secundum in re bellica et tertium in re navali.” Könyvében 
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lenül nyilvánvaló, hogy az európai hadseregek fegyverzeti, technikai és harcászati 

átformálását, illetve az erődítéstechnika és a várostromok területén bekövetkezett 

gyors változásokat részben ösztönözte, részben pedig végigkísérte a hadtudományi 

szakmunkáknak a korábbihoz képest robbanásszerű mennyiségi növekedése és, a 

könyvnyomtatásnak köszönhetően, Európa-szerte gyors elterjedése. 

Ennek bizonysága, hogy a 17. században legkevesebb félezer mű látott napvilá-

got a háború művészetéről.54 A hadtudományi témájú nyomtatványok arányát a világ 

könyvtermelésének egészén belül természetesen nem szabad túlhangsúlyozni, hiszen 

az mindig is igen alacsony maradt. Ez éppúgy igaz az ősnyomtatványok korára, 

amikor a téma iránti érdeklődés még meglehetősen csekélynek volt mondható, mint a 

16. századra, az antikvák korára, amikor a katonai témájú kiadványok száma a ko-

rábbinak a többszörösére nőtt, eközben azonban a könyvkiadók által megjelentett 

művek száma is a megsokszorozódott. A szakirodalom 1500-ig kb. 27 ezer cím 

megjelenésével számol, 6-7 milliós példányszámmal. 1501 és 1520 között a könyv-

kiadás kis híján elérte a korábbi mennyiséget, kb. 20 ezer címmel, de már mintegy 20 

milliós példányszámmal. A klasszikus szerzők népszerűségével és általában az okta-

tásban kötelező tananyagnak számító szerzők kiadásaival a szaktudományok nem 

voltak verseny- és piacképesek. A klasszikus történetírók 1450 és 1700 között, min-

den nyelven, a fordításokat is beleértve, 2355 kiadásban jelentek meg. A legnépsze-

rűbb, Sallustius Catilinae-je 282, Jugurtha-ja 271, majd Valerius Maximus bölcs 

mondásai 198, Caesar kommentárjai 189, Curtius Nagy Sándor története 179 kiadás-

ban látott napvilágot, de nem sokkal maradt el tőlük Tacitus (Germania, Annales és 

Historiae), valamint Livius és Florus. Bizonyos katonai érdeklődést az antik művek 

fordítóiról és olvasóiról is fel kell tételezni. Tacitus spanyol fordítói közül Carlos 

Colomma (1567–1637) Milánóban parancsnokként, Emanuel Sueyro (cc. 1610) 

Flandriában kapitányként szolgált, Polybiosz angol fordítója pedig, Sir John Sheeres 

(† 1710), hadmérnök volt. Az olvasók között azonban, éppen a klasszikusok eseté-

ben, nehéz pontosan meghatározni az olvasás motivációját, mivel azok a tananyag-
                                                                                                                                           
maga is a változó, mozgásban lévő hadtudományra helyezi a hangsúlyt: „De mutatione artis militaris 
apud Romanos. Et quod saepe variaverit multis argumentis probatum.” 

54 Jähns II. 1890. több mint 350 művet sorol fel, Fantoni bibliográfiájában ezt mintegy 70-el bő-
víti (Fantoni 2001. 491–505.), és akkor még nem számoltam hozzá a tábori prédikációkat, az egyetemi 
disputációkat stb. 
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hoz tartoztak. II. Pius és Erasmus egyaránt javasolta a diákoknak Livius olvasását, a 

jezsuiták 1586. évi Ratio Studioruma pedig – többek között – Liviust, Sallustiust, 

Curtiust, Caesart, Tacitust.55 

Caesar kommentárjainak 189 kiadásából 55 a 17. századra esett. Caesar katonai 

jelentőségét nem volt nehéz felismerni. Ez különösen szerencsésen követhető nyo-

mon Caesar angliai recepciójának történetében, ahol, érthető okokból, nagy megbe-

csülésnek örvendett.56 Először 1530-ban fordították le angolra, de csak a negyedik 

könyv egy részét, s az két nyelven, angolul és latinul jelent meg. Arthur Golding 

1565-ös fordítása, amely a sorban a második, már határozottan arról tanúskodik, 

hogy felismerték katonai jelentőségét. A fordító maga is pironkodik, hogy hadi ta-

pasztalatok híján nehéz volt megfelelő kifejezéseket találnia. A kötetet ugyanakkor 

kiegészítette a római hadigépek leírásával. 1600-ban Caesar újabb fordítását a fen-

tebb említett Sir Clement Edmondes terjedelmes katonai kommentárral egészítette ki. 

A vállalkozás találkozott a korszak elvárásaival, hiszen tíz év alatt 5 kiadást ért meg. 

1604-ben további tízoldalas kiegészítéssel nyomták újra, amely, egyfajta modern 

értelemben vett katonai szabályzatként, a gyalogság kiképzésével és taktikájával 

foglalkozott,. A további kiadások mind ezzel a függelékkel együtt jelentek meg.57 

A klasszikus auktorok között témánk szempontjából fontos hely illeti meg Polü-

bioszt is. A görög szerző 1450 és 1700 között 36 kiadásban jelent meg, melyből 

tizenhat a 17. századra esett. A műve iránt megnyilvánuló katonai érdeklődést félre-

érthetetlenül jelezte, hogy 6. könyvének hadtörténeti-hadtudományi vonatkozások-

ban gazdag töredékei külön kiadásban is napvilágot láttak, a 16. század folyamán 

például hétszer. Sir Henry Wotton a háború jeles kritikusának, Gerard Voss amszter-

dami történész professzor (1577–1649), a „scientia militaris” legnagyobb ismerőjé-

nek tartotta.58 Lelkes híve volt Polybiosznak Justus Lipsius is, aki 1595-ben kom-

                                                 
55

 A korszakra vonatkozóan Peter Burke tanulmányát követtem: Burke 1966. 135–152. 
56

 Erre részletesen: Webb 1965. 7–11. Caesar kommentárjaira összefoglalóan lásd: Jähns I. 
1889. 69–80. 

57
 Edmondes kommentárja: Observations, upon the Five First Books of Caesars Commentaries, 

Setting Fourth the Practice of the Art Military, in the Time of the Roman Empire. Idézi: Webb 1965. 
9–11. 

58
 Burke 1966. 143–145.; Reynolds 1953. 417–492. A 18. század katonai értékelésére lásd: 

CHBD 1C. XXV. 
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mentárt jelentetett meg a 6. könyv 19–42. közötti fejezeteiről De militia Romana 

címmel.59 Lipsius egyik híres leideni egyetemi tanítványa, Orániai Móric később 

számos példát merített belőle katonai reformjaihoz. 

A 16. századtól kezdve ugyancsak katonai tekintélyként kezelték Liviust is, aki-

nek művét a 16. században 118, a 17. században pedig 42 kiadásban tették közzé. 

Spanyol fordítója, a szerzetes Pedro de la Vega (kiad. 1520) például úgy vélte, hogy 

ha egy kapitány arra kíváncsi, hogyan kell felállítania seregét, vagy miként állítson 

csapdát, Livius történeteiből tudhatja csak meg. Hasonló véleménnyel volt róla né-

met fordítója, Z. Munzer (1574) is, Sir Anthony Cope (†1551) pedig VIII. Henrik 

királynak ajánlotta hasznos olvasmányként. Beszédeit külön is kiadták, Francois de 

Belleforet kiadásában (1573) a Harangues Militaires címet viselik.60 

A 16. században megjelent ókori munkák közül meg kell még említenünk 

Aelianosz De instruendis aciebus opus ad divinum Hadrianum című művét. Rómá-

ban ugyan Theodorus Gaza fordításában már 1487-ben megjelent, de Francesco 

Robortello új latin fordításának 1552-es velencei kiadásában a görög eredetit is 

leközölte.61 

1554-ben az angol humanista John Cheke III. Leó Taktikáját fordította le latin-

ra.62 A 17. század elején megjelentek a görög szövegek editio princepsei: 1612-ben, 

Leidenben Leó Taktikája, 1613-ban pedig Aelianosz és Polübiosz egyes részei. 

A 17. század első felében azután valamennyiük népszerűségét felülmúlta Taci-

tus, akinek históriája és évkönyvei 1600–1649 között 67 kiadásban, míg 1650–1699 

között újabb 36 kiadásban hagyták el a sajtót. 

A történetírók mellett, mint arról fentebb már esett szó, az antik filozófusok ta-

nulmányozása is lendületet adott az újkori hadtudományi irodalom kibontakozásá-

nak. A sztoikus filozófiával való elmélyült foglalkozása eredményeként született 

Lipsiusnak a De constantia című munkája, amelyet a politikusi bölcsességről írott De 

prudentia követett. Ennek ötödik könyve éppen az ellenséggel szemben szükséges 

                                                 
59

 De militia Romana libri quinque. Commentarius ad Polybium. Antwerpen, 1598.  
60

 Burke 1966. 146–148. 
61

 Címvariánsa: De militaribus ordinibus instituendis more Graecorum liber. 
62

 De bellico apparatu. Bázel, 1554. A görög szerzők művei iránti érdeklődés a bizantinisztiká-
nak is nagy lendületet adott. 
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katonai bölcsességgel, a „militaris prudentiával” foglalkozik.63 Az „apparatus, viri, 

consilia” hármasságára tagolt mondanivalója érinti a lovasság és gyalogság hasznos-

ságának kérdését. Idézi Polübioszt: „peritus Hercules in omni re bellica et civili 

scriptor,” a gyalogság mellett pedig Tacitust és Arisztotelészt. A 13. fejezetében 

pedig, a disciplináról szólva, elsősorban Vegetiust követve, az „exercitum, ordo, co-

ercio, exempla” hasznosságát tárgyalja. 

Az egyes kiadások példányszámaira csak néhány, szerencsésen dokumentált ki-

adásból következtethetünk. Így tudjuk, hogy Badius Thuküdidész francia fordításá-

ból 1125 példányt nyomtatott 1527-ben. Ez megfelel annak az általános vélemény-

nek, miszerint egy átlagos 16. századi kiadás példányszáma 1000-re becsülhető, de a 

szűk szakterületek kiadványai ennek rendre alatta maradhattak.64 John Dee tengeré-

szeti művét például kiadója 1577-ben mindössze 100 példányban nyomtatta ki.65 

Jellemző, hogy a híres németalföldi nyomdász, Christopher Plantin hadtudományi 

témájú kiadványokat – a várható kisebb haszon miatt – csak kivételesen jelentett 

meg: Vegetiust (1585) és Aurelio de Pasino egy művét (Discours sur plusieurs 

points de l’architecture de guerre concernant les fortifications tant anciennes que 

modernes, 1579). Valószínűleg ez maradt a helyzet a 17. században is. A realitásokra 

figyelmeztet a Hollandiában a 17. században megjelent német nyelvű könyvek kata-

lógusa is: 623 tétele közül csupán 19 tartozik a hadtudományiak közé.66 A hadtudo-

mányi művek kiadásait áttekintve arra kell gondolni, hogy a kiadók inkább a kisebb 

példányszámú, többszöri, különböző formátumú utánnyomás lehetőségét választot-

ták. John R. Hale kitűnő áttekintése a 1492–1570 közötti velencei hadtudományi 

nyomtatványokról legalábbis ezt támasztja alá. A 145 felsorolt cím és kiadás össze-

sen 53 különféle címet tartalmaz, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a címet átlagban 

háromszor jelentették meg.67  

                                                 
63

 Általában lásd: Reinhard 1986. 185–203.; Oestreich 1969. 11–34.; legutóbb: Oestreich 1989. 
Lipsius tárgyalt műve: Politicorum sive Civilis Doctrinae Libri Sex. Qui ad Principatum maxime 
spectant (Antwerpen, 1623) = Justus Lipsius: Opera. Tom. 8. 143–203. 
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Jansz Broer könyvkereskedői katalógusa 1648-ban Dögen erődítési művét 

Elzevir kiadásában kínálja latinul, franciául és németül, mind folio méretben. Hason-

lóképpen 1651-ben Siemienowicz klasszikus tüzérségi művét Janssonius-kiadásban, 

latinul és franciául, egyaránt folio méretben.68 A fordítások aránya a klasszikus törté-

neti szerzőknél is nagyon megnövekszik a 16. századtól, a kifejezetten hadtudományi 

munkáknál pedig szinte teljesen általánossá válik. Ez logikusan következett abból, 

hogy egy széles, a humaniorákban nem a legmagasabb szinten pallérozott olvasókö-

zönség megnyerése volt a cél.69 Persze a titkosságra való törekvés még ebben a kor-

ban sem volt ismeretlen. Az alább még említett Pietro Paolo Florianinak például 

hosszasan kellett győzködnie VIII. Orbán pápát azért, hogy az hozzájáruljon műve 

kiadásához, azaz nyilvánosságra kerüléséhez, Vauban pedig eleve elzárkozott írásai 

kinyomtatásától. A jellemző azonban egyre inkább az, hogy noha a mű ajánlása egy 

nagy tekintélyű személynek szól (császár, király, hercegek, velencei szenátus stb.), a 

potenciális olvasók köre már messze túlnő a hadügyet irányítók körén, amiről a ki-

adások, újranyomások magas száma is tanúskodik.70 Már 1618-ban megjelenik egy 

mű, amelynek olvasása, az ajánlás szerint, hasznára válik minden építésznek, kapi-

tánynak, tisztnek és a szabad művészetek iránt érdeklődő bármely nemesnek.71 Egy 

német sebészeti kézikönyv címlapja pedig 1671-ben azt közli, hogy a művet nem-

csak orvosoknak és hadvezéreknek szánják, hanem minden családapának és család-

anyának.72 

Az olvasók anyanyelvén való kiadás igénye még olyan komoly szakmai mun-

káknál is felmerült, mint a lengyel Adam Freytag eredetileg latin nyelvű Architectura 

militaris-a. Leidenben 1631-ben, 1635-ben, 1642-ben, Amsterdamban 1654-ben és 

1665-ben latinul jelent meg. Leidenben 1635-ben a latin mellett egyidejűleg adják ki 
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71
 Kröll 1618. A vonatkozó mondat: „Nutzlich vor alle Bawmeisters, Capitanen, bevelchaberen 

vnd andern Ritterlichen persohnen welche zu solchen löblichen freyen kunsten lust tragen.” Idézi: 
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Barock 1979. 280.  
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németül és franciául is,73 majd Párizsban 1640-ben és 1668-ban franciául. Ez az egyik 

legnépszerűbb, legtöbbször kiadott erődítési szakmunka. Freytag személyesen is átélte 

1629-ben s’Hertogenbosch, majd 1630-ban Maastricht híres ostromát, s művében is a 

németalföldi erődítési rendszert tárgyalja. Könyve első részében egy, a szaknyelv 

kifejezéseit négy nyelven: franciául, németül, hollandul és latinul megadó szótár talál-

ható.74 A terminológia nemzetköziségével, soknyelvűségével számol a zürichi Hans 

Conrad Lavater is. Négykötetes, enciklopédikus igényű Kriegsbüchlein című munkája 

az erődítéstan idegen szakkifejezéseit értelmezi, megadva helyes kiejtésüket is.75 

 

* 

 

Összegzésként elmondható, hogy a katonai tematikájú diskurzus a 17. században 

csak lassan önállósodott és vált a szintén helyét kereső politikaitól, a filozófiaitól, a 

jogitól és a teológiaitól. E korszak hadtudományi nyomtatványait műfaji és tematikai 

gazdagság jellemzi: legkevesebb félezer műcímmel és több tízezer kiadott példánnyal 

lehet számolni, ami világosan mutatja, hogy a hadügyi fejlődés eredményeinek befo-

gadásához Nyugat- és Kelet-Közép-Európában egyaránt fontossá vált, hogy a szak-

irodalom, a kiadások közkézen forogjanak. A szükségképpen váltakozó színvonalú 

munkák mind hozzájárultak ahhoz, hogy a társadalom vezető, de általában az olvasó 

rétegeiben a katonai fejlődés elméleti szintű értelmezéséről is tudomást szereztek, és 

a maguk szintjén befogadták. 

A 17. századi hadtudományi művek zöme az erődítéstannal, illetve a haditech-

nikával foglalkozott. Ezek mellett tömegesen láttak napvilágot a katonai szabályza-

tok. Csak a század második felében jelentek meg a hadtudomány más ágait is tárgya-

ló munkák, és akkor tett kísérletet néhány szerző, így elsőként Raimondo Monte-

cuccoli a hadtudomány rendszerbe foglalására és a háború törvényszerűségeinek 

megállapítására. 
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II. A magyarországi hadtudományi irodalom a 17. században 
 

 

II/1. A magyarországi hadtudományi irodalom általános jellemzői 
 

Az előző fejezetben felvázolt képhez képest a hazai hadtudományi irodalom 17. 

századi termése bizony sovány. A több mint félezer címmel szemben alig néhány 

tucatnyi magyarországi, azaz magyar szerzőktől itthon és külföldön megjelent, ma-

gyar és idegen nyelven, elsősorban latinul és németül írott művet ismerünk. Ha ezek-

ből leszámítjuk a katonai szabályzatokat és rendtartásokat, még rosszabb az arány, s 

mindössze néhány munka marad. Jogosnak tűnhet tehát Virág József 48., Gollner 

ezredbeli strázsamester panasza, aki 1836-ban, nyilvános felhívást intézve az ország 

vármegyéinek hatóságaihoz egy megindítandó hadművészeti és hadtörténeti folyó-

irat, a Tudományos Hadász tárgyában, indoklásként ezt írta: „minden tudományi 

ágakra Honunkban mindeddig több figyelem fordíttatott a »Hadtudomány« már 

századok óta érintetbe nem jött tárgyainál, amit eféle könyvek szűke vagy nem léte 

bizonyít.”76 Ezzel egybevágnak Zrínyinek az 1650-es években papírra vetett szavai: 

„más nemzetek könyveket írnak seregek rendeléséről, mi penig azokat nevetjük, 

mennyi mesterség és tudomány kévántatik ahoz”.77 

Mindez persze nem azt jelenti, hogy Magyarország kimaradt az európai hadügyi 

fejlődésből, vagy hogy Zrínyin kívül senki nem foglalkozott a Magyar Királyság, 

illetve Erdély katonai problémáival, az itt folyó hadakozások tanulságainak megfo-

galmazásával. Fejedelmi és főúri levelezésekben, családi archívumokban, magyarok 

által külhoni egyetemeken tartott, jobbára latin nyelvű disputációk és egyházi művek 

lapjain, kiadott és kiadatlan röpiratokban, a bécsi központi kormányszervek iratanya-

gában fennmaradt opiniókban, javaslatokban a 17. századi magyar katonai gondol-

kodás számtalan emléke őrződött meg. Tény azonban, hogy a koraújkor magyaror-

szági hadtudományi terméséből szinte teljességgel hiányoznak a tisztán elméleti 

művek, túlnyomó hányadát a gyakorlati írások alkotják. Még Zrínyi művei is kéz-

iratban maradtak, mert mint az Áfium című röpiratában kénytelen volt megvallani: 

                                                 
76 Idézi: Váli 1990. 420. 
77 Kulcsár 2004. 105. 
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„ez előttis penig írtam egy kis tractatust, kinek neve Vitéz hadnagy, de csak magam-

nál tartom, mert én nem látok ollyat, ki gyönyörködnék olvasásában, maga bizony 

semmiből úgy ember nem tanulhat, mint abból.”78 

Ha ennek az okát keressük, szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy 1526 és az 

azt követő török hódítás nyomán az ország politikai és területi egysége megszűnt: a 

Királyi Magyarország Habsburg uralom alá került, a török vazallus Erdély önálló 

fejedelemséggé vált, az ország középső részeit a török kebelezte be birodalmába. 

Ettől kezdve magyarok által vezetett, nemzeti célokért küzdő önálló magyar hadse-

regről a 17. század végéig csak Erdély esetében lehet beszélni, a Királyi Magyaror-

szág hadügyeit Bécsből irányították. Ezeket a súlyos fejleményeket tetézte, hogy 

hosszú, mintegy 150 esztendeig tartó háborús periódus vette kezdetét, óriási ember- 

és anyagi veszteségeket okozva. Emiatt mind a Királyi Magyarországon, mind az 

Erdélyi Fejedelemségben hiányoztak azok az erőforrások, amelyek a korban létesülni 

kezdő állandó hadsereg felállítását és az európai hadviselés vívmányainak meghono-

sítását lehetővé tették volna. Emellett politikai és katonai körülmények is akadályoz-

ták, hogy az ország az akkori időknek megfelelő hadsereget állítson fel. A javarészt 

feudális, rendi kötelezettségek alapján szolgáló, időszakosan felállított, gyenge harc-

értékű magyar katonaság mind összetételében, mind harcmódjában eltért a nyugat-

európai hadseregektől. Amíg Nyugat-Európában a háborúkat (az ostromműveleteket 

és a nyílt mezei ütközeteket egyaránt) már a szálfegyverrel és tűzfegyverrel felsze-

relt, jól kiképzett gyalogság döntötte el, addig a magyar haderő gerincét alkotó mezei 

és végvári katonaság a Habsburg Birodalmon belül létrejött katonai munkamegosz-

tás, illetve a török elleni állandó határvédelem döntően könnyűlovas jellege miatt a 

17. század végéig nagyrészt könnyű fegyverzetű lovasságból állt, amelyre az irregu-

láris harcmód (a felderítés, a portyázás és a lesvetés) volt és maradt a jellemző. 

Az ország fölszabadítására, a török kiverésére tett első nagy kísérlet, a tizenöt 

éves háború (1591–1606) során bebizonyosodott, hogy ez a magyar haderő nem 

képes eredményesen szembeszállni az oszmán hatalom hadseregével. A háború 

sikerei és kudarcai a magyar rendek számára több fontos tanulsággal szolgáltak: 1.) a 

török nemzetközi összefogással legyőzhető; 2.) az ellene vívandó háborúban döntő 
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részt kell vállalniok a magyaroknak is, hogy a háború célját, menetét befolyásolni 

tudják; 3.) erre csak akkor lesznek képesek, ha az ország hadügyét megreformálják, 

és a hazai katonaságot kiképezik a reguláris harcra. Ezért, amikor a magyar politikai 

vezető réteg a 16–17. század fordulóján kialakította a török kiűzését és az ország 

egyesítését célzó programját, abban fontos helyet kapott a hadügy kérdésének rende-

zése is. 
 

 

II/2. A 17. századi magyarországi hadtudományi művek típusai 79 
 

II/2/1. Teológiai művek (prédikációk) 

A fenti rövid, de talán nem haszontalan kitérőt követően az 1600 és 1700 közötti 

időszak áttekintését a még az előző században megjelent, Az Keresztyen Hadakozasnac 

Tüköre című munkával kell kezdeni. A nagyszombati nyomda vezetőjeként dolgozó 

Pécsi Lukács 1595-ben jelentette meg művét, amely tulajdonképpen Petrus Bacherius 

(1512–1601) dominikánus prior De christianae militiae disciplina c. könyvének 

(Leuven, 1562.) magyarra ültetése. A Dilingenben és Leuvenben tanult, majd ez utóbbi 

egyetemen tanító dominikánus szerző munkája az istennek tetsző, keresztény hadvise-

lésről szóló vallási irodalom egyik jellegzetes, népszerű darabja volt, amely teológiai 

érvekkel, a Szentírásból, az egyházatyákból vett idézetekkel és az antikvitás példáival80 

vértezte föl a laikusokat (a fegyverforgatókat) és az egyházi rendet a hadakozás 

legitimizálására. Pécsi átültetésében ez így hangzik: „Továbbá, hogy ez írást keresz-

tény vitézkedés tükörének neveztem, az Szentírás vitt reá (Luc. 3) holott midőn az 

vitézlő nép kérdené Keresztelő Szent Jánostul, miképpen viselhetnek ük ártatlanul 

fegyvereket, azt felelte, hogy ha senkit erővel meg nem nyomorétotok, hamis eszkö-

zökkel és ragadmánnyal nem éltek…”81 

                                                 
79 A háborúról, a hadakozásról született reflexióknak itt következő tipológiáját a korabeli diskur-

zustípusokat és a nemzetközi szakirodalmat is tekintetbe véve alakítottam ki. Lásd: Fantoni 2001.; Lang 
2002.; Bene 2007. 
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 Leggyakoribb hivatkozása a Biblia, Szent Ágoston, Szent Ambrus, Aquinói Szent Tamás, Vergi-

lius, Horatius, Ovidius, Cicero, Valerius Maximus, Plutarkhosz, Frontinus és Vegetius. Általában első-
ként az antik írókat idézi, majd a „de vegyünk példát a Szentírásbul is” fordulattal teszi rá az egyházi 
jóváhagyást, máskor épp ellenkezőleg: „de az Szentíráson kívül való históriákból is hozunk példát”. 

81 Az Kereszteny Hadakozasnac Tüköre. Nagyszombat, 1595. RMK I. 277/a. 3r. 
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A 16 pont mindegyike 8–10 oldalas önálló diskurzus, amely keresztény útmutatást 

nyújt a hadakozás során felmerülő elméleti és gyakorlati kérdésekre: „Az had megen-

gedtetett, sőt néha az fejedelmek Istentől vitettetnek hogy fegyvert fogjanak…”; „Ma-

gában nem gonosz az had..”; „Az had előtt szükség tanácsot kérdeni az okos férfiaktul 

és főképpen az vénektül”; „Igen hasznos az had hirdetése előtt, az után is, hadi jelt 

adván, az Istennek könyörgeni, hogy jó véget adjon dolgokban”; „Hogy az bor és 

tisztátalan fertelmesség számkivetésben szükséges hogy legyenek az keresztények tá-

borábul”; „Ez is az kapitányok és fejedelmek tisztihez illik, hogy az ifjúságot serke-

gessék és gyakorolják minden dolgoknak végezésében, az strázsát gyakorta megkerül-

jék, jelen szükség lenni, midőn élést hordnak…”; „Az keresztény hadnagyoknak meg-

engedtetik, hogy ólálkodjanak az ellenség ellen”; „Szabad-e az vezéreknek és had-

nagyoknak tettetésképpen az ellenséget környül venni…”; „Hogy az magokat az vité-

zek oltalmazzák az egyházi marháknak ragadmányátul és minden Isten tisztességére 

szerzett dolognak pusztétásától”; „Szükség az hadviselő fejedelmeknek, minekutána 

győzedelmet vettek az ellenségen hogy Istenekhez hálaadók legyenek…”.  

Az eredeti Bacherius-féle szöveg fő teológiai mondanivalója, hogy „Istennek 

engedelmébül támadnak az hadak és viseltetnek,” s nem csak a külső ellenség ellen 

„nem bűn fegyvert fogni, hanem magunk félék ellen is az Istennek tisztességéért, 

midőn az dolog kévánná.” Nagyon érdekes az utolsó, 16. kérdésre („Szabad legyen-e 

az püspöknek, papoknak és az egyházi rendnek fegyvert fogni az ellenség ellen, és 

vért ontani”) adott válasz. Az egyházi szolgák jelen lehetnek a táborokban, hogy ott 

„lelki orvossággal bűnös lelkeket gyógyécsák, vigasztalják, és tegyék az vitézeknek 

lelkek esmeretit igaz útra hozván üket,” de Szent Pál, Szent Ambrus és Aquinói 

Szent Tamás egybehangzó véleménye szerint nem szabad saját kezűleg fegyvert 

fogniuk. Ám ha a keresztények veszedelembe esnek, és a szükség úgy hozza, hogy a 

városban nem ért más az ágyúhoz, „azomban jelen vagyon valami egyházi ember, ki 

ezt az mesterséget jól tudja, és az ki Vegetiust gyakortább olvassa az vitézségrül, 

hogy sem az Szent Ágostont,” akkor annak nem tiltja, és idézi „Capistránus” (Ka-

pisztrán Szent János) példáját.82 
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Ez az eredeti szöveg Pécsi átültetésében, miközben megmarad a vallási diskurzu-

son belül, egészen új kontextusba kerül. Az 1595. Mindszent havának 19. napján, 

Esztergomban kelt ajánlásból ugyanis kiderül, hogy a szerzőt (fordítót) Esztergom 

török uralom alóli felszabadítása és a táborban való beszélgetések indították a kötet 

kiadására, mivel deákul, németül és egyéb nyelveken „sok főemberek írtak efféle 

vitézségekről,” „annál inkább méltó volt magyarul írni az sok hadakért.”83 Az ajánlás 

nem szól róla, de Pécsi szinte mindegyik pontban kiegészíti fő forrását a magyar törté-

nelemből (többnyire Antonio Bonfini Rerum Ungaricarum c. művéből) vett példákkal, 

előszeretettel emlegetve például a Hunyadiak, János és Mátyás katonai sikereit, és az 

egész művet a török elleni háború összefügésébe állítja: „Az mi Istenünk legkisebb 

ujjával az egész törököt, ha akarja, egy szempillantásban semmivé teheti.” 84 

A véres ostromnál (itt lőtték el Balassi Bálint lábát is, aki harmadnapra belehalt 

sebeibe) jelen lévő Pécsi85 a táborban szembesült a háború néhány gyakorlati vonat-

kozásával. Tapasztalta, hogy „gyakorta az éhség inkább megemészti a sereget, hogy-

sem mint az viadalom,” hogy „semmi dolog hasznosb nem találtassék az harcban, 

mint az sereg közt való rendtartás.” Elálmélkodott a vitézlő nép (azaz a végvári 

katonaság) „szép eleven vidámságán,” és a harchoz nem szokott „paraszt ember” 

halálfélelmén és gyors megfutásán. Az ajánlásban őszintén bevallja, hogy bár azt 

gondolta (valószínűleg az általa többször idézett Vegetius alapján), hogy „semmi 

rend alkalmatosb nem találtathatnék az hadra, mint az parasztság, mivelhogy az 

mezőn neveltetik föl, minden munkában, az hévséget elszenvedheti,” ezzel szemben 

csak a gyermekkortól vitézséget tanult, okos hadnagyok mellett forgott, látott, hal-

lott, hivatásos katonák képesek elviselni a hadakozás, az ütközetek szörnyűségeit.86 

Élményei hatására az eredeti szöveg szakrális szempontjait praktikus szempontokkal 

egészítette ki. A katonai alkalmasság kérdésében a gyakorlati tapasztalat átíratja vele 

a könyvekből (konkrétan Vegetius: De re militari-jából87) szerzett ismereteit. Az 
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84 RMK I. 277/a. 61r. 
85 Pécsi ugyanis az esztergomi káptalan ügyésze is volt, s művét is az esztergomi érsekség jöve-

delmei udvarbírájának, Hölgyi Gáspárnak ajánlotta. Pécsiről lásd: A magyar irodalom története 1964. 
47–48. 

86 RMK I. 277/a. 4r–5r. 
87 Vegetius ezt írja: „senki sem vonhatja kétségbe, hogy hadra igen alkalmas a parasztnép, amely 
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erkölcsi bűnök, mint az istentelen életmód, a község nyomorgatása, dúlása mellett 

felsorolja például a konkrét katonai bűnöket (hadból való távolmaradás, más fegyve-

rének elvétele, a rendelt hely elhagyása, a csatatérről való elfutás stb.) és azok bünte-

téseit (fizetés megvonása, ajándék vagy zsákmány elvonása, halálbüntetés), aminek 

szigorú kirovását a kapitányok és a fejedelem fontos tisztének nevezi. Műve ezáltal 

válik a tizenötéves háború katonai tanulságainak első magyarországi megfogalmazá-

sává, egyben a vallási diskurzuson belül az egész következő századon végighúzódó 

szövegkorpusz és a „tükör”-műfaj egyik kindulópontjává.88 

Pécsi beszédfordulatai („szükség azért...,” „nem szükség azért…,” „imhol az…”) 

retorikai alakzatai, idézett textusai, exemplumai és tanácsai, valamint az általa, ha 

nem is előzmény nélkül megfogalmazott témák, mint például a hadviselés oka és 

igazságossága, legitimációja, a vezér („keresztény hadnagy”) vagy fejedelem felada-

ta, a bűnök, az istentelenség elkerülése és ostorozása, a helyes rendtartás, a szimulá-

ció, tettetés problémája (ti. szabad-e a fejedelmeknek és keresztény hadnagyoknak 

„titkon való okossággal,” elhitetéssel, tisztességes hazugsággal élni – a válasz termé-

szetesen a Szentírással megerősített argumentációval: igen, a jó cél érdekében) az 

egyházi beszéd azonos beszédhelyzeténél fogva a katonasággal, a hadviseléssel 

foglalkozó későbbi, 17. századi protestáns és a katolikus prédikációs gyakorlatban 

egyaránt visszaköszönnek.89 

A tizenötéves háború eseményeiből ugyanis mind a katolikusok, mind a protes-

tánsok azt a következtetést vonták le, hogy a keresztény és a mohamedán világ ütköző-

                                                                                                                                           
szabad ég alatt forróságban nő fel, tűri a napot, nem érdekli az árnyék, nem ismeri a fürdőt, nem tud 
élvezetet, együgyű lelkületű, kevéssel beéri, tagjai minden fáradság elviselésére elég edzettek...” 
(„Nunquam credo potuisse dubitari aptiorem armis rusticam plebem quae sub dio et calore nutritur, 
solis patiens, umbrae negligens balnearum nescia, deliciarum ignara, simplicis animi, parvo contenta, 
duratis ad omnem laborum tollerantiam membris…”) Idézi ezt Zrínyi is az Áfium-ban: Kulcsár 2004. 
216., 351. A katona egyik legfőbb kritériuma az alkalmasság, ennek történetéről és antropológiai 
összefüggéseiről lásd: Harai 2003. 50–51. 

88 A 17. század folyamán tíznél is több azon művek száma, amelynek a címében szerepel „a tükör”, 
s jó részük katonai oktatást tartalmaz (pl. Gyulai Pál: Tanácsi tükör. Szeben, 1663., Az jó vitézeknek 
tüköre. 1663., Tolnai Mihály: Szent Had, az az … vitézek tüköre. Kolozsvár, 1676.). Ezekről lásd alább. 

89 A témát már Bornemissza Péter is tárgyalta a fejedelemségről mondott prédikációjának záró 
részében a 16. század utolsó harmadában, majd a következő században Pázmány Péter prédikációs 
kötete, Magyari István műve stb. A hadakozással kapcsolatos protestáns és katolikus prédikációs 
irodalomról áttekintést ad: Őze 2005.  
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zónájában a hadakozásban sikert csak az erkölcsi megújulás, a tisztaság és a szigorú 

katonai rendtartás hozhat. Kevéssel Pécsi könyvének megjelenését követően protestáns 

oldalról is megszületett ennek hatásos megfogalmazása a híres törökverő, Nádasdy Fe-

renc, „az erős fekete bég” (1555–1604) sárvári udvarában, udvari prédikátora, Ma-

gyari István Az országokban való sok romlásoknak okairól című, 1602-ben napvilá-

got látott kötetének lapjain. A magyar reformáció történetfilozófiai és politikai mon-

danivalóit összefoglaló vitairat kettős céllal készült, amit Magyari a Nádasdynak szó-

ló ajánlásban fogalmazott meg: „megmutattam revideden minden romlásoknak, 

pusztaságoknak és országokban való sok változásoknak okait,” valamint „ez köny-

vecske penig arról való tanolságot is ad, miképpen kell keresztyéni módon az pogá-

nokkal hadakozni.”90 A minden bizonnyal Nádasdy útmutatásai alapján papírra vetett 

(esetleg általa írt91) „Az hadról és vitésségről” szóló utolsó fejezet voltaképpen egy 

tábori prédikáció, talán el is hangzott Nádasdy katonái előtt.92 Akár Nádasdy, akár az 

ugyancsak a vitézlő rend körében forgó, tábori prédikátoraként is tevékenykedő Ma-

gyari írta, a végvári hadviselés tapasztalatait fogalmazta meg, s ezért sokkal gyakor-

latiasabb, mint a tudós humanista Pécsi műve, s nem lehet kihagyni a 17. századi 

magyarországi hadügyi irodalom tárgyalásából. Annál is kevésbé, mert a magyar 

végvári katonaság éles kritikája, megreformálásának szándéka, valamint néhány 

konkrét példája és követendő erkölcsi, katonai elgondolása Zrínyit előlegezi, aki 

feltehetően ismerte, és fel is használta Magyari művét a Szigeti veszedelem, a Vitéz 

hadnagy és az Áfium írásakor.93 

Bevezetésében Erasmusnak Querela Pacis (A béke panasza) című műve és Lu-

ther Mártonnak a keresztény hadakozásról és a török elleni háborúk jellegéről írott 

munkája alapján ír a háború borzalmairól és a hadakozás ártalmas voltáról, majd a 

hadindítás megfontolásáról. A „nem szükséges okból,” azaz bosszúból, irigységből 

vagy gazdagodásért indított hadat szembe állítja az igaz okból indított háborúval, 

amely folyhat „az Jézus Krisztusban való hütnek oltalmazásáért,” „a pusztítók ellen 

hazánk ótalmazásáért,” „vagy a szomszéd nemzetségnek, kinek ótalommal tartozunk, 

                                                 
90 Magyari 1978. 21–22. 
91 Nagy László 1987. 
92 Őze 2005. 
93 Magyari művének Zrínyire gyakorolt hatásáról: Klaniczay 1964. 105–110., 405–406., 648–649. 
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utolsó szükségében való segítségéért.” Az igazságos háború kérdését követően rész-

letesen tárgyalja a török elleni hadakozásban tapasztalt vétkeket és konkrét katonai 

hibákat, a katonák, részegeskedését, erkölcsi züllését, mértéktelenségét, a hadsereg-

ben uralkodó fegyelmezetlenséget, a technikai és képzettségbeli elmaradottságot. 

Ezek jelzésére állanak itt e fejezet alcímei az eredeti sorrendben: „Vitézeket tartsunk és 

nekik megfizessünk,” „Oltalmazzuk az közösséget,” „Ne tobzódgyunk az táborban,” 

„Gyorsaságot kíván az had,” „Fottig vágd az ellenséget,” „Nem kell az prédának esni, 

és ott egymást tagolni,” „Jó hadnagyokat tartsunk,” „Hütre végházakat meg ne 

adgyanak az vitézek,” „Helt ne válogassanak az vitézek,” „Félelem legyen az vitézek 

között,” „Ellenségedet semminek ne tartsd,” Igazságszeretők legyünk.” Kiemelten 

foglalkozik a hadakozás „jó módgyával,” amelyre a fizetett, válogatott vitézekből álló 

és állandóan bizonyos számon tartott sereg felállítását javasolja, valamint a jó vezér 

kiválasztásával és tulajdonságaival, aki „még az erőtlen vitézzel is nagy dolgot 

véghezviszen, az tudatlan és félénk az jovának sem tudgya hasznát venni.” „Tudós, 

vitéz ember kell az hadnagysághoz – írja –, ki nemcsak félelemben tudgya népét tarta-

ni, hanem egész hadat is tudgyon igazgatni…”94 Ókori példákra (Philipposz, Hannibál) 

hivatkozva, de valójában friss tapasztalatot fogalmaz meg a csata megvívása és a 

győzelem elmélyítése, kihasználása kérdésében: „Nem jó dolog az is, hogyha mikor az 

ellenséget megverjük is, nem tudunk az győzedelemmel élni, nem vágjuk fottig…”95 

Javaslatainak végén ismét visszatér kiindulási pontjához, s a wittenbergi törté-

netszemlélet jegyében áttekintve a magyar történelmet, megfogalmazza nem csak e 

fejezet, de az egész kötet konklúzióját: „ha penig meg nem térünk azokból a sok 

bálványozásokból és gonosságból, bizony még ennél is inkább megront az Isten…”96 

Majd a mű, a prédikáció műfajának megfelelően, imával zárul. 

Magyari a vallásos műfaj leplébe rejtve tulajdonképpen követi a Savorgnano ál-
tal a 16. század végén kidolgozott hadtudományi rendszer szisztematikáját. Savor-
gnano szerint „a hadművészet két részből áll, az előkészítésből és a végrehajtásból. 

                                                 
94 Magyari 1978. 169. Vö.: a Vitéz hadnagy 105. aforizmájával: „Mit használ, ha jó a’ had, rosz a 

kapitány, ha jó a’ test és rosz a fő… Sokat vihet végbe egy jó eszes kapitány rosz haddalis…” Kulcsár 
2004. 142.; Klaniczay 1964. 406. 

95 Magyari 1978. 168. 
96 Magyari 1978. 179. 
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Az előkészítés a személyi állományt, az eszközöket az élelmi ellátást és a pénzt 
érinti… A végrehajtásnak három része van: menet, elszállásolás, harc.” 97 

Magyari prédikációjában ez így alakul: 

1.) az előkészítés (a had indításának megfontolása, a község terhének könnyebbí-

tése), valamint a személyi állomány, eszközök, pénz biztosítása („Vitézeket tartsunk és 

nekik megfizessünk,” „Ótalmazzuk az kösséget,” „Jó hadnagyokat tartsunk”); 

2.) végrehajtás 

 a) menet: „Mindezeknek felette gyorsaságot is tanollyunk az régiektől, előbb 

minden hadi szerszámunkat és tábori eszközöket elkészítsünk ugyan, de mikor osztán 

az tanácsnak vége vagyon, ne mulatozzunk, hanem hevenyében fogjunk a dologhoz, 

hogy az ellenség csak eszébe se vehesse ellne való indulásunkat.” („Gyorsaságot kí-

ván az had.”98) 

 b) elszállásolás: „Ne tobzódgyunk az táborban” 

 c) harc: „Gyorsaságot kíván az had,” „Fottig vágd az ellenséget,” „Nem kell 

az prédának esni.” 

A 17. századi magyar a hadtudományi irodalomban ugyanennek diskurzustípus-

nak a kései darabja Tolnai Mihály Szent Had című prédikációja.99 Tolnai (1640–1694 

után) a Wesselényi-féle rendi szervezkedés felszámolása után Erdély határvidékére 

menekült, többnyire protestáns nemesekből, katonákból álló bujdosók prédikátora 

volt. Wesselényi Pál kuruc főgenerális tábori lelkészeként a táborban mondta el 

prédikációját 1676-ban. Írásban is megjelentetett műve, az időközben megváltozott 

történelmi helyzetnek megfelelően, már nem a török elleni harc összefüggésébe 

állítja az igaz és törvényes hadviselés kérdéseit, hanem a Habsburg-ellenes kuruc 

küzdelem nézőpontjába. Kiindulópontja (a felvett textus) az Újszövetségből való, 

Keresztelő Szent János találkozása a katonákkal. Keresztelő fejükre olvassa az ige-

hely vádjait: Istenért és hazájukért kezdtek hadakozni, ezért űzettek ki hazájukból, 

ehelyett most azért harcolnak, hogy prédáljanak, rontsanak és a szegényeket dúlják, 

fosztogassák. A hosszú évek óta bújdosó had bűnei miatt nem mehet vissza hazájába 
                                                 

97 Idézi: Perjés 1976. 22. 
98 Magyari 1978. 167. 
99 Tolnai Mihály: Szent Had, az az Lelki és Testi szabadságért fegyvert vont Vitézek Tüköre… 

Kolozsvár, 1676. RMK I. 1197. Modern kiadása: Tolnai Mihály: Szent Had. Kiad. Dr. Incze Gábor. 
(A reformáció és ellenreformáció egyházi írói VI.) Bp., 1937. Tolnai prédikációjáról lásd: Őze 2005. 
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és szenved állandóan vereséget: „Ebben torkig ül ma a mi táborunk (…) Csudál-

kozunk, hogy nem ad győzelmet és nem viszi vissza a bujdosókat a hazájukba.” 

A legfőbb bűnnek – a bujdosók helyzetéből fakadóan – a pártoskodást az egy-

más elleni fegyverfogást tartja: „Vallyon mindörökké fegyver miá kell-é megemész-

tetni ez marokni magyarságnak? Nem tudgyátok-é hogy siralmas lészen ennek a 

vége?” A további súlyos bűnök között felsorolja a kóborlást, a rablást, a szegény nép 

kifosztását. Az egész prédikáció célja a bűnbánat általi megtisztulás és az Istennek 

tetsző hadakozás. Módszerként a párbeszédes formát választja egy fiktív katonával 

vitázva. Annak kérdésére, „micsoda utakon s módokon orvosolhatnánk meg mindeze-

ket, s állíthatnánk is dolgunkat jobb karban,” így válaszol: „Az hadakozásnak mester-

séges tudományárul kell ez aránt értekeznünk. Valaki azt kívánnya, hogy a hadakozás-

ban boldog előmenetellel dolgai ékesüllyenek; szükség annak felette igen a hadako-

zásnak requisitumit jól megvizsgállya, annak környülálló dolgait jól megfontollya, 

igazán hadakozzék. Az igaz hadakozásnak törvényes regulái két karban állíttatnak: 

Első, helyheztetett az hadnak igasságos voltában, légyen igaz 2Kir. 14 v. 18, 19, 

20.6–11. 

Második a hadakozásnak cselekedetiben, actiojában, 2Cron. 13.”
100

 

A következőkben egy (maga által is többször „tractá”-nak nevezett) kis hadtu-

dományi értekezést tart arról, hogy kik indíthatnak hadat és kik nem, milyen igaz 

okokból és milyen módon. Az első és a második kérdésre a válasza megegyezik a 

korábbi protestáns tábori prédikációk már ismert válaszával (törvényes uralkodó és a 

vezér, ill. az igaz isteni tisztelet, közösség igazsága, az ország szabadsága, közönsé-

ges békessége, a szomszédok megsegítése), legfeljebb az utóbbi kiegészül a konföde-

rációs szövetségesek támogatásával, amennyiben ellenségük miatt prédára jutnának. 

A hadakozás módjáról azonban pontokba szedett, modern kiadója szerint „sokhelyt 

szolgálati szabályzat és gyakorlati szabályzat számba” menő101 részletes leírást ad, 

egészen gyakorlatiasan, Zrínyi Miklós katonai elveit visszhangozva.102 

Kiindulásként leszögezi, hogy még az igaz okból indított had is „nem igaz lé-

szen,” amennyiben „nem jó móddal, jó úton viszik véghez.” Ennek megelőzésére a 
                                                 

100 RMK I. 1197. 18. 
101 Incze 1937. 5. 
102 Esze 1954. 11. 
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hadakozás kezdetén törvényes regulákat kell hozni és megfelelő személyeket válasz-

tani. Részletesen tárgyalja az egyes tisztek (fejedelmek, kapitányok, „generálok,” ha-

di bírók, ezredes kapitányok századosok vagy hadnagyok, strázsamesterek, prédiká-

torok) szerepét az előkészítésben, a csata során és a győzedelem után. 

A had elöljáró vezéreinek feladata a vitézlő nép megválasztása, vizsgálása, jó 

rendbe és karba állítása. Ez utóbbihoz az északi nemzetség (német) példáját ajánlja, 

mely naponta gyakoroltatja katonaságát: „mindennapon el-ki viszi a vitézlő népet, 

két rendben állattya, mint a hadakozás szokott lenni, összvelövöldözteti, az első 

karban álló mihelt ellövi puskáját, ottan hátra áll, elkészítvén addig ujobban ő magát, 

míg rá kerül a sor… Igy kellenék ma a mi magyarinknak magokat gyakorolni a 

hadakozásban, de szégyenlenék ők eszt elkövetni, azonban a nagy tudatlanság miá 

csak hulton hulnak, veszten vesznek… Azért ne szégyenlyük a tanulást ebben is, 

mert nem szégyen tanulni, de szégyen nem akarni tanulni.”
103

 

Tolnai a Wesselényi Pálnak szóló ajánlásban azt írja: „Én e hadi tanításban csak 

addig mentem, amíg a Szentírásnak igazgató regulája kiterjed, a külső mathematica 

militaris dispozíciót bízom a külső tábori emberekre, azoknak directióira.”
104

 Valójá-

ban azonban a leideni és groningeni egyetemeken tanult, sokat látott, hallott tábori 

prédikátor, csakúgy mint elődje, Magyari István, ezt a feladatot is magára vállalta. 

(Ezzel különben nem állt egyedül, mert maradtak fönn adatok más tábori prédikáto-

rok és egyházi értelmiségiek konkrét katonai ismereteiről, sőt, nota bene, a „mathe-

matica militaris” művelésére is akad példa köztük. Erről lásd alább.) 

A 17. századi hadtudományi irodalomnak a katolikus Pécsi és a protestáns 

Magyari és Tolnai képviselte diskurzustípusát a teológiai, valláserkölcsi kérdések 

(mindenekelőtt az igazságos háború és a keresztényi hadakozás) előtérbe állítása 

jellemzi. Közös bennük a Szentírás és az egyházatyák (a protestánsoknál Erasmus, 

Luther), valamint az antik szerzők tekintélyére történő hivatkozás és a kiinduló be-

szédhelyzet (textus vagy bizonyítandó tétel) azonosságából fakadó stiláris és retori-

kai hasonlatosság. Mindemellett számos, a végvári harcokban szerzett személyes 

tapasztalatot, katonai elvet fogalmaztak meg, s modellt adtak a katonai kérdések 

                                                 
103 RMK I. 1197. 25. 
104 RMK I. 1197. A4r. 
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tárgyalásának módjára, nyelvére.
105

 Nem egy általuk fölvetett téma, először náluk 

előforduló argumentum és exemplum bukkan föl később Zrínyinél. Ám Tolnai pré-

dikációja az ellenkezőre is példa, Zrínyi hadtudományi elveinek ismeretéről tanúsko-

dik. A vallásos irodalomhoz tartozó szövegekből tehát oda-vissza volt átjárás a hábo-

rú megvívásáról folyó más korabeli diskurzustípusba.  

 

II/2/2. Hadiszabályzatok (edictumok és regulamentumok) 

A 16. századból még alig adatolható műfaj106 a 17. század első harmadát követő-

en virágzott fel Európa-szerte. A fegyelem és a rend követelménye Orániai Móric és 

Gusztáv Adolf hadseregében kapott először kiemelt helyet, majd ezt követően az 

állandó hadseregek felállítása tette szükségessé a hadseregek életét békében és tábo-

rozás idején egységesen szabályozó írásbeli rendelkezések kiadását.107 A hadtörténeti 

szakirodalom a hadiszabályzatok két fajtáját különíti el: a regulamentumokat, „ame-

lyek általában foglalkoznak a hadseregszervezéssel” és az edictumokat, „amelyek a 

katonák helyes, fegyelmezett, erkölcsös magatartásának normáit és az ezeket meg-

szegők elleni büntetést és eljárásmódokat tartalmazzák.”108 

Ellentmondásnak tűnik, de a 17. század talán leginkább gyakorlatcentrikus had-

tudományi műfaját, a gyorsan gyarapodó hadiszabályzat-irodalmat, pontosabban an-

nak egyik válfaját, az edictumokat, eszmetörténeti szempontból genetikus kapcsolat 

fűzi a keresztény hadviselés okait, módjait tárgyaló vallási irodalomhoz.109 Ennek 

ugyanis, mint láttuk, egyik központi kérdése volt a tábor rendje, a megfelelő regulák, 

                                                 
105 Markó 1958. 148–157.; 203–224. 
106 Kialakulásáról és műfaji kritériumairól lásd: Schmidtchen 1990. 31.; Lang 2002. 9–10.  
107 A katonai rend és a fegyelem megszervezéséről, az idomítástól (Wallhausen) Le Metre „em-

ber-gép”-éig, ill. „a fegyelem technikusának”, Guibertnek a felfogásáig, valamint a fegyelmezésnek a 
hatalom modelljévé, társadalomszervező erővé válásáig lásd: Foucault 1990. 185–236. (Fegyelmezés)  

108 Bánkúti 1976. 152. 
109 Erre utal Michael Foucault is, amikor azt mondja, hogy Órániai Móric és Gusztáv Adolf pro-

testáns hadseregeiben a „vallásgyakorlatok ritualizálta időütem” járult hozzá a katonai fegyelem 
megszilárdításához. Foucault 1990. 203. A prédikáció, mint a helyes rend, a katonai fegyelmezés 
eszköze a hazai szabályzatokban is előfordul. Teleki Mihály egyik utasítása ezt mondja: „Midőn a 
prédikátor Isten szolgálatjára felmegyen, az egész praesidiumot reáerőltessék a prédikációra s könyör-
gésre való menetelre. Aki elsőben elmulasztja megintessék, aki másodszor, ő kegyelmek [ti. a kapi-
tány és a várnagyok] találjanak büntetést neki.” Koncz 1893. 292. 
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amelyek biztosítják a had erkölcsös, Istennek tetsző, „szent” voltát. A két műfaj 

közötti szoros kapcsolatra utal, hogy az ismert edictumok jelentős része Isten dicsé-

retével és a keresztény hadakozásnak a prédikációs gyakorlatban kikristályosodott 

valláserkölcsi követelményei pontokba szedésével kezdődik. A sort többnyire az 

istenkáromlás tilalma nyitja, amit a részegség, a szitkozódás,110 a „szegény kösségen 

való dúlás” elítélése követ, kiegészülve az egyházi rend megbecsülésével és az ünne-

pek megülésével, s csak ezt követően térnek rá a seregszervezés, a tábor rendjének 

konkrét kérdéseire. A protestáns I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 1634. évi 

hadiszabályzatának első pontja: „Szükség annak okáért minden idvözülendő ember-

nek keresztyénnek tiszta és jó életet viselni, minden fertelmességet, tolvajlást, gyil-

kosságot, lopást, szentegyházaknak felrontásokat… teljességgel eltávoztatni…” 
111 A 

katolikus Forgách Ádám bányavárosi főkapitány 1648-ban kiadott rendtartása szin-

tén ezzel indít: „Mivel mindenek felett minden keresztény tisztviselőnek s alatta való 

vitézlő rendinek minden dolgaikban, jártokban-keltökben, szerencsében, szerencsét-

lenségben az Istent ő szent felségét és az ő szent nevének dícséretét kell előtte visel-

ni: azért tilalma legyen minden Isten ellen való rút átkoknak és szitkoknak…” 
112 

Ugyancsak a két műfaj összefüggésére utal a Tolnai-féle Szent Had és a bujdosó 

magyarok 1676–1678 közötti időkből fennmaradt, 11 pontból álló hadiszabályzatá-

nak összevetése.113 A Szent Had-ban Tolnai az „elöljárókat, az hadnak vezérit, feje-

delmét, generállyát, kapitányit, hadnagyit, tizedesit etc.” a nép fejének, őrállójának 

nevezi, akiknek feladata, hogy „a vitézlő nép közt lappangó bűnöket tellyes erejükbül 

ne hadgyák köztök uralkodni. Ne kedvezzenek a cégéres nyilvánvaló tolvajoknak, 

paráznáknak, gyilkosoknak, saczoltatóknak, káromkodóknak, a vitézlő rendnek 

bűnöket meg ne egyék…” 
114 A hadiszabályzat a sereg jó disciplinában tartása érde-

kében a hadi tisztviselők kiválasztásával kezdi (akárcsak Tolnai): „A mely hadi 
                                                 

110 A káromkodás ellen II. Rákóczi Ferenc is fellépett, 1705. augusztus 29-én külön rendeletet 
adott ki, mivel úgy vélte: „a mi kegyes és üdvös törekvéseinket, céljainkat leginkább hátráltatja és 
akadályozza, az ti. hogy nem csupán a köznép, de a főrendek és nemesek közül is sokan eltávoztak a 
jámborság és a kegyesség útjáról, s zabolátlan ajakkal égre kiáltó borzasztó káromkodásokat és 
átkozódásokat visznek véghez…” Veress 1892. 712–715. 

111 Szilágyi 1894. 143–144. 
112 Illésy 1892. 570. 
113 Koncz 1894. 569–571. 
114 RMK I. 1197. 30–31. 
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vezér, generál, kapitány, hadnagy vagy tizedes az alatta valóit jó disciplanaban akarja 

tartani, szükség hogy minden hadi tisztviselője az egész hadaknál ismeretesképpen 

meglegyen úgy, hogy mindazáltal kiki az ő tisztihez jól értsen,” 2. pontja pedig latin 

közmondásokat idézve a büntetés szükségességét fejti ki: „Minden tisztviselő az 

alatta valójának a legelső és legkisebb vétkét büntesse meg, hogy így mind az utol-

sót, mind az nagyobbat megbüntethesse, büntethesse ama közmondás szerint: 

Principiis obstat sero medicina paratur… Salvum sit piis auribus: Nem az ebet az 

oroszlán előtt, hanem az oroszlánt büntesse meg az eb előtt; azaz a nagyobbat kell 

megbüntetni a kisebb példájára, nem a kisebbet a nagyobb példájára; mert amiért a 

nagyobbat megbüntetik, a kisebb inkább nem meri azt megcselekedni…” A 3. pont 

pedig a Tolnai művében ajánlott gyakorlatoztatás szükségességét ismétli meg: „a 

tábort nemcsak az mars, azaz az menés közben, hanem a mulató táborozásban a 

mezőre ki kell vinni, és egyszer egyképpen, másszor másképpen az ütközetnek for-

májára, úgy kell rendelni és szoktatni…” Mindezek alapján nem zárható ki, hogy a 

seregben jelen lévő, művelt, írástudó Tolnainak köze volt a szabályzat összeállításá-

hoz, amely még a táborozás rendjével, a füvelléssel, a strázsaállítással, a general 

prófusz, a tábormester feladatával, végül a mustrával és mustralajstrom folyamatos 

ellenőrzésének szükségességével is foglalkozik. 

A regulamentumok kiadása többnyire az uralkodók (illetve a Habsburg uralko-

dók nevében az Udvari Haditanács), esetenként seregeik parancsnokának joga volt. 

Edictumokat, instrukciókat a katonai hierarchia alacsonyabb fokán állók is készítet-

tek, Magyarországon például több főkapitányi, magánföldesúri utasítás, instrukció is 

fennmaradt.115 Ezeknek jellemző sajátossága, hogy „nem az egész haderő, csak egyes 

csapatok, várőrségek számára, gyakran valamely meghatározott harci cselekmény 

végrehajtására készültek.”116 

Az edictum első magyar nyelvű példája Báthory István erdélyi fejedelem, len-

gyel király hadirendtartása 1576-ból.117 Uralkodói, hadvezetői szabályzatokat az 

                                                 
115 Ezekről részletesen lásd: Markó 1958. 153–157., 210–212. 
116 Rohonyi 1954. 234. Éppen ezért nem is tárgyalom őket, mivel nem „átfogó…, a hadművészet 

értelmében megfogalmazott, az alkalmazás mindenfajta lehetőségét magában foglaló” művek. 
Schmidtchen 1990. 31. 

117 Hadi szertartások, mellyekhez kelljen mindeneknek magát tartani, kik az ü felsége szolgálat-
jára jüttenek, mind hadnagyoknak, mind egyéb rendbelieknek. Hadtörténelmi Közlemények, 1890. 666. 
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erdélyi fejedelmek adtak ki. A 17. században a sort Bocskai István hadiszabályzata 

nyitotta. Az 1606. április 7-én Kassán kelt utasítás szabályozza az egyes csapatok 

létszámát, a tisztek kinevezési jogát, a hadsereg fegyelmét, a katonáknak a polgári 

lakossághoz való viszonyát.118 Őt követően szinte valamennyi erdélyi fejedelemtől 

maradt fenn vagy általánosabb érvényű, vagy egy-egy hadjáratra szóló tábori rendtar-

tás. Bethlen Gábortól 4 utasítás is ismert, az egyik (talán 1623-ban kiadott) például 

igen részletesen, 53 pontban szabályozta a táborba szállt hadsereg szervezetét, a 

katonai tisztségek rendjét, a katonaság fegyelmét, a hadi bíráskodás működését. Ez 

már-már regulamentumnak is tekinthető.119 I. Rákóczi György már idézett, 1634. évi 

szabályzata mellett fennmaradt fia, II. Rákóczi György 1660-ból való, igen rövid, 

mindössze 11 pontból álló edictuma,120 majd Thököly Imre ecsedi főhadiszállásán 

készült utasítása Udvari és több hadnagyimnak, tizedesimnek való tanuság címmel.121 

Apafi Mihálytól kettőt is ismerünk (1682-ből és 1686-ból).122 A sort a II. Rákóczi 

Ferenc szabadságharca idején, 1707-ben kiadott (!) A magyarországi confoederált 

nemes státusok és rendek részéről szabott hadi regulák, articulusok, edictumok és 

törvények zárják.123 

E műfaj magyarországi előfordulásának két példáját kell még megemlíteni. 

Gyöngyösi István, a 17. század második felének legnépszerűbb költője 1663 táján, 

füleki seregbírósága idején, Az jó vitézeknek tüköre címmel, versekbe foglalt hadi 

regulákat írt az alsóbb tisztek és a vitézlő rend használatára.124 1702-ben pedig a 

Gombos Imre tábornok huszárezredében szolgáló Palocsay György kapitány magyar 

nyelvre fordította huszárjai számára I. Lipót császár és magyar király 60 pontból álló 

katonai szabályzatát.125 

                                                 
118 Hadtörténelmi Közlemények 1890. 115–117. Bocskainak egy másik, néhány nappal ez után 

kelt rendelkezése is fennmaradt, ami mutatja, milyen fontosságot tulajdonított a hadakozás rendjének. 
Uo. 1922. 232. 

119 Hausner 2001. 
120 Hadtörténelmi Közlemények, 1896. 252. 
121 Szendrei 1889. 294–300. 
122 Hadtörténelmi Közlemények, 1891. 291–296., 721–724. 
123 RMK I. 1734/a. Előzményeiről: V. Windisch 1953. 34–35. 
124 Gyöngyösi István összes költeményei 1914. 109–116., 459. Vö.: Badics 1912. 42–45. 
125 Markó 1958. 214–215. Vö.: Fejérpataky 1877. 164–168.; Thaly é. n. 269. és passim. 
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A regulamentum műfajnak Magyarországon csak néhány emléke ismert. Ezek 

közé tartozik Zrínyi Miklós Tábori kis tracta című töredéke, majd a Rákóczi-

szabadságharc alatt, a szövetkezett ország rendjei által az ónodi országgyűlésen 

elfogadott és törvénybe iktatott (1707. évi 10. tc.) általános katonai szabályzat, a 

Regulamentum universale, amely Rákóczi hadszervező tevékenysége eredménye-

ként, több éves fejlődést lezárva jött létre. Ennek Rákóczi, mint erdélyi fejdelem és 

Magyarország vezérlő fejedelme által írt nagyívű bevezetője a hadakozás Istentől 

való eredeztetését, igaz okát és szabott rendjét köti össze a szabadságharc addigi 

katonai intézkedéseivel: „Jóllehet az Isteni Felség irgalmas igazságú titkos itéleti 

között, kiváltképpen a hadverést és hadakozásnak világ szerént tetsző folyását és 

végét magának tartotta… az eszeveszett s tébolygó egyenetlen rendeletlenség közzé 

nem járul az Istennek segéllő lelke, hanem Isten szabván mindenekben rendet, a’ jó 

rendtartás légyen lelke minden világi dolgok folyásának… azért is eleitől fogvást, 

miólta tudniaillik ezen megromlott magyar hazánk földig nyomorodott és eltapodta-

tott szabadságainak s törvényeinek helyre való állítására Isten ő szent felsége felindí-

tott … bennünket … a magyar népnek vitézlő indulatját a’ jó hadakozó rendtartásra 

vezetnünk, … a felvött jó igyekezetünknek gyükerezésére szükségesnek esmértük 

vala a’ szabad akaratú engedetlenségek zabolázására egyedül a’ hadak fizetését, hogy 

azzal minden kapdosó s ragadozó excessusoknak oka fogyjon elsőbben is … azért … 

megfogyatkoztatván mindenekkel bővölködni szokott hazánk a pénzből, ilyen jó 

igyekezetnek jó vége reménységéből találtuk a’ rézpénznek verettetését s folyását, s 

ímé az által már Istennek hálá hadainkat alkalmas rendbe vettük, a’ kívánt hadi 

régula és disciplina szemünk láttára naponként terjed.” 
126 A hadi rendtartás további 

megerősítésére, a szenátus és a hadi generálisok egyetértésével hozott intézkedés hét 

részből áll, azon belül pontokba szedve. Első, még számozatlan fejezete tulajdonkép-

pen állománytábla, a generálstáb, a comissáriátusság, a lovas testőrző had stb. felso-

rolása a hópénzzel együtt. Ezt követi a regimentek státusáról (a fegyvernemekről), és 

a tisztségekről, a hadak fizetéséről, ruházatáról, a mustrákról, a ruházat, a ló és fegy-

ver adminisztrációjáról, a hadak téli leszállításáról (részleges leszereléséről és elszál-

                                                 
126 Bánkúti 1976. 181–183. 
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lásolásáról), „a pénz collectio”-jának módjáról (azaz a kifizetés intézményeiről), „a 

hadi generalis comissariatusságról,” végül a hadi törvényről szóló részek.127 

A különféle formákban megnyilvánuló 17. századi magyarországi hadiszabály-

zat-irodalom az erkölcsi kérdések mellé beemelte a katonai gondolkodásba a hadse-

regszervezés, a hadi bíráskodás, illetve katonák lakossággal való viszonya rendezé-

sének gyakorlati vonatkozásait, valamint a hadseregellátás kérdéseit. 

 

II/2/3. Alkalmi egyetemi művek (orációk és disputációk) 

Mint korábban esett szó róla, a 16. század második felétől megfogalmazódó új 

műveltségeszmény, a matematikai tudományok fejlődése és a társadalom militarizá-

lódása hatására egyre nagyobb érdeklődés nyilvánult meg a katonai kérdések iránt 

mindenütt Európában. Ez a 17. század elejére elérte a nagy protestáns, később a 

katolikus univerzitásokat is, aminek látványos jele a háborúról, a háború és a béke 

jogáról értekező egyetemi orációk és disputációk megjelenése.128 

A magyar tudománytörténetben ismereteim szerint csak a matematikatörténet és 

legújabban az irodalom- (és politika-)történet fedezte fel ezt a forrást. Szénássy 

Barna a 17–18. századból mintegy 15, magyarországi szerzőtől származó matemati-

kai témájú egyetemi értekezést talált, Bene Sándor pedig fél tucat politikai disputáci-

ót sorolt egy leendő magyar politikai könyvtár lapjaira.129 Ezek mellé állítható az a 

több mint tíz,130 egyetemi tanulmányok során született alkalmi hadtudományi értekezés 

(oráció és disputáció), amelyet a Szabó Károly-féle Régi Magyar Könyvtár kötetei-

nek átnézésével sikerült kigyűjtenem. S bár jól tudom, hogy a szakirodalom szerint e 

disputációk csak ritkán az előadóként megjelölt respondensek, sokkal inkább a prae-

sensként megnevezett elnöklő egyetemi professzorok szellemi termékei, mégsem tar-

tom fölöslegesnek számbavételüket,131 mivel kétségtelen dokumentumai a hazai 

értelmiség által a hadakozás elméleti kérdéseiről szerzett ismereteknek. 

                                                 
127 RMK I. 1734.; Bánkúti 1976. 152., 181–219. 
128 Jähns II. 1890. 1189–1191.  
129 Szénássy 1970. 65–73. és Bene 2007. 60., 63. 
130 RMK III. 1028, 1178, 1266, 1835, 2023, 2096, 2181, 2269, 2321, 2667/a, 6225, 6403. Ezek kö-

zül némelyik szerepel Szénássy és Bene jegyzékében is, ami mutatja a tudományok helyzetét e korban. 
131 Zoványi 1936. 12–16.  
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A hadtudomány a jelek szerint először a külországi egyetemekre látogató mág-

násifjak tanulmányaiban kapott szerepet. A főrendi peregrinusok nem kötődtek olyan 

erősen a teológiai stúdiumokhoz, s érdeklődési körükben korán megjelent a jog, a 

história, a politika és a hadakozás. Thököly Sebestyén fia, Thököly Miklós 1606. 

december 16-án a heidelbergi egyetemen tartott orációt a hadicselekről Oratio de 

Stratagematibus címmel.132 Az 1603 júliusától 1607 márciusáig Heidelbergben tar-

tózkodó Thököly-fiú a kinyomtatott beszédet testvérének, a szintén ott tanuló, Thö-

köly Istvánnak ajánlotta. Az antik szerzők alapján kidolgozott téma időszerűségét 

Magyarország háborús helyzetével, előretolt bástya szerepével („provinciarum pro-

pugnaculum”) indokolta, amelyben győzelmet, dicsőséget csak a hadicselek (strata-

gemata) hozhatnak. (Ezt a témát tárgyalta Elias Reusner: Stratagematographia sive 

thesaurus bellicus című, ugyancsak egy magyar főrendnek, Thurzó Imrének ajánlott, 

1609-ben Frankfurtban megjelent munkája is.133) 

Liszti Ferenc, köpcsényi báró Liszti István fia 1616 márciusában a strassburgi 

akadémián politikai kérdésekből disputált a történelem professzora, Mathias Berneg-

ger moderálásával. A disputáció ugyanott, ugyanabban az évben megjelent nyomta-

tásban is. A Questionum praecipue politicarum szokatlanul terjedelmes, 24 fólióra 

terjedő latin nyelvű szövege 12 kérdést tárgyal nagy humanista erudícióval.134 Közü-

lük több (a 8., 9., 10., 11.) a hadindítással, a hadicselekkel, a hadvezetéssel stb. kap-

csolatos. Az Ovidius-, Thuküdidész-, Sallustius-, Cicero-, Livius-, Seneca-, Horatius-, 

Martialis-, Plinius-, Plautus-, Vegetius-, Frontinus- és Oneszandrosz-idézetek mellett 

felbukkannak benne Bonfinitől és Petrus Ransanustól származó magyar történelmi 

példák, Hunyadi Mátyás, Zsigmond, Ulászló stb. nevei. Liszti hazatérése után Beth-

len Gábor bizalmas embereként nagy birtokadományokban részesült, és 1628–29-ben 

szamosújvári főkapitány lett. A kortársak, mint „a tudományokban és a hadművésze-

tekben jártas” embert emlegették.135 

                                                 
132 RMK III. 1028. 
133 RMK III. 1266. 
134 RMK III. 1178. Lisztiről Kemény 1854. VI. 505–506. 
135 „Tandem Franciscus Listius arte et marte potens patriai fulcrum per grande”. Kecskeméti K. 

György: Ulysses Pannonicus. Franeker, 1620. RMK III. 377. 41. 
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A többi fönnmaradt egyetemi vizsgaszöveg előadója már mind egyházi, esetleg 

polgári értelmiségi. Lányi Zakariás 1614 és 1619 között látogatta a wittenbergi egye-

temet, s 1619. július 23-án disputált. A Disputatio Prima Politici Discursus de Bello 

Causa Formali címen Wittenbergben, 1619-ben megjelent előadás 42 paragrafusban 

foglalja össze a hadakozással kapcsolatos tudnivalókat.136 Először a háború szó eti-

mológiáját, szinonimáit és homonimáit, majd az ún. „definitio realis”-t közli, és a 

politikai írók (Justus Lipsius, Albericus Gentilis, Elias Reusner stb.) háborúról szóló 

meghatározásait idézi. 

A háborús eseményeket négy részre osztva tárgyalja: 1.) isteni segélykérés, 2.) 

felkészülés, 3.) hadüzenet, 4.) a hadiesemények kirobbanása. A háború kellékei 

szerinte: a pénz, a hadsereg, a gabona, a muníció és a törvény (szövetség). A vezér-

ség feltételei pedig: a hadtudományi ismeretek („scientia rei militaris”), amit újabb 9 

pontba foglal,137 a virtus, az autoritás és a felicitas. 

Ugyancsak a politikai disputációk közé tartozik Geleji Katona Istvánnak, Apá-

czai Csere János tanulótársának a franekeri egyetemen elmondott és ott 1653-ban 

megjelent Disputatio Politica de Bello et Pace című szövege. A munkát Geleji Ke-

mény János fejedelmi tanácsos két fiának, Kemény Simonnak és Ferencnek ajánlotta, 

s talán épp ezért egy érdekes, a székely kérdést fejtegető függelékkel is ellátta.138 Mon-

danivalóját tézisekbe, azokon belül pedig rövid, kategorikus pontokba rendezte, az 

alábbiak szerint: a háború definíciója és feloszása (kül- és belháborúk), jogossága 

(feljogosított személy és igaz ok), apparátusa, a vezér megkívánt tulajdonságai (1. 

scientia, 2. prudentia, 3. virtus, 4. auctoritas), a fegyvernemek, a disciplina militaris 

részei, a szükséges feltételek, a hadi események felosztása, a békekötés és azok 

fajtái. Ő is bizonyságát adja humanista tudományosságának, ókori és kortárs szerző-

ket citál, s számos magyar példát idéz. 

                                                 
136 RMK III. 1266. 
137 „1. sapientiam in consulendo, 2. consilium in providendo, 3. industriam in agendo, 4. 

celeritatem in conficiendo, 5. fagacitatem in stratagematibus, 6. vigilantiam in periculis, 7. patientiam 
laborum, 8. scientiam rerum mathematicarum, 9. locorum et regionum cognitionem, non generalem, 
sed particularem et exquisitam, ut, exercitus per loca hostibus infesta, aut alioquin periculosa, pru-
denter et tuto traducatur.” RMK III. 1266. B1r. 

138 RMK III. 1835. Gelejiről lásd: Bán 1958. 109., 126, Bene 2007. 63. 
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Már a jogtudomány keretében, Paul Voet híres jogi doktor és professzor irányí-

tásával tartotta meg egyetemi vizsgáját az utrechti egyetemen a háború jogáról Nadá-

nyi János (Disputatio Juridica de Jure Belli. Utrecht, 1658.).139 

A legtöbb disputáció ugyanazt a humanista erudíciótípust képviseli, s kevés ki-

vétellel a háborúról, főként annak jogáról szóló politikai diskurzus része. Jól mutatja 

ezt, hogy az elnöklők általában a jog vagy a „moralium et civium” professzorai. 

Két kivétel azonban akad közöttük. Jellemző módon mindkettő az erődépítészet 

köréből jelent meg. A szepességi születésű Thann András evangélikus lelkész 1659-

be ezzel az érdekes címmel adta ki disputációját: Dissertatio Politico-Mathematica 

ex Architectura Militari seu Fortificatione (Wittenberg, 1659.). Thann a bevezetés-

ben a hazai háborús helyzet miatti időszerűséggel indokolta témaválasztását. Idézi a 

legújabb erődépítészeti szakirodalmat, amely alapján szakszerűen összefoglalja az 

architectura militaris alapfogalmait, a reguláris és irreguláris erődök fajtáit stb. Érte-

kezéséből kiderül, hogy Wittenbergben maga is hallgatta Christoph Nottnagel (1607–

1666) híres matematikus és katonai építész előadásait.140 

Három évvel később ugyancsak Wittenbergben látott napvilágot a nagyszebeni 

Jacob Schnitzler disputációja: a Disputatio Mathematica ex Architectura Militaris. 

De Praxi Bellica Offensiva et Defensiva.141 A Dögen, Freytag, Cellarius, Böckler és 

Nottnagel műveit kivonatoló értekezés 12 pontba sűríti a szakszerű erődépítészeti 

ismeretanyagot. Bár a magyarországi szerzőktől ismert disputációk többsége a filo-

zófia tudománya alá tartozó politika oktatásához kapcsolódott, az utóbbi kettő már a 

szintén a filozófia alá sorolt matematika ismeretanyagának volt a része, s ez átvezet a 

17. századi magyarországi hadtudományi irodalom egy új típusába, a haditechnikai 

irodalomba. 

 

 

 

 

 

                                                 
139 RMK III. 2023. 
140 RMK III. 2096. magyar fordítása megjelent: A táguló világ 1984. 244–251. 
141 RMK III. 2181. 
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II/2/4. Haditechnikai művek (kéziratok) 

Ez a merőben technikai kérdésekkel foglalkozó diskurzustípus, amelynek példá-

ul németföldön oly gazdag nyomtatott és kéziratos emlékanyaga van,142 Magyaror-

szágon hiányzik. Egyetlen Magyarországon nyomtatott vagy magyar (hungarus) 

szerzőtől származó, külföldön megjelent művet sem tudunk e körből regisztrálni. 

Csak a 17. század végéről, 18. század elejéről maradt fenn három kézirat, ami esetle-

ges meglétére, az ilyen irányú érdeklődés létezésére utal. 

Időben a legelső Zrínyi Ádám, Zrínyi Miklós fia két füzetnyi erődítéstani jegy-

zete (modern könyvtári címe szerint): De la fortification militaire.143 A főként erődí-

tési rajzokat, vázlatokat és első füzete elején francia nyelvű definíciókat tartalmazó 

kézirat egy bejegyzés szerint 1681 tavaszán készült, Zrínyi Ádám leuveni tartózko-

dása idején. Zrínyi hosszú Kavalierstour-ján csaknem egy évet töltött Leuvenben, 

ahol beiratkozott az egyetemre, s feltehetően hadiépítészeti előadásokat is hallgatott; 

ennek eredménye a két füzet. Tanulmányainak később hasznát vehette a török elleni 

visszafoglaló háborúban, ahol eleinte saját muraközi katonasága élén, később egy 

reguláris császári ezred alezredeseként vett részt a hadjáratokban a szalánkeméni 

csatában bekövetkezett haláláig.144 

Ugyancsak a török elleni visszafoglaló háború és az új műveltségeszmény ösz-

szekapcsolódásának az eredménye Mösch Lukács, szerzetesi nevén Lucas a S. 

Edmundo piarista tanár és tábori pap kéziratban maradt erődítéstani jegyzete, ponto-

sabban jegyzetei. Az eredetileg Mainzban született, majd Lengyelországból a lengyel 

területekhez közeli privigyei és podolini piarista kollégiumokba előbb tanulóként ke-

rült, majd az 1680-as évek elejétől már tanárként működő Mösch nem tudni honnan 

szerzett matematikai, erődépítészeti, hadmérnöki ismereteit az oktatásban kamatoztat-

ta. 1683–84-ben Podolinban a retorikai és a poétikai osztály tanulóinak a matematika 

keretében „architectura militarist” adott elő. 1686-ban Buda ostrománál Pálffy gróf 

gyóntatójaként volt jelen, de egyben segédkezett a térképészeti és a hadmérnöki mun-

kában is. Ezt követően 1686–87-ben Pálffy gyermekeinek, Miklósnak és Ferencnek 

                                                 
142 Lang 2002. 21–23. 
143 Bibliotheca Zriniana 63–65., 419–420. n0 629., 630.  
144 Hausner 2007. 165–180. 
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tanított hadmérnöki ismereteket. 1689-ben ismét Privigyén működött, majd 1697-ben 

elhelyezték az országból. Előbb Bécsben, majd Varsóban, végül Rómában töltött be 

magas rendi tisztségeket. 1701-ben hunyt el.145 Tanári tevékenysége során két matema-

tikai tanári jegyzetet készített, amelyekben komoly erődépítészeti fejezetek találhatók, 

és kiadott egy aritmetikai tankönyvet (Arithmeticus Practicus. Nagyszombat, 1697. 

RMK II. 1899.), amely felváltotta az addig használatban lévő jezsuita aritmetikákat.146 

A kéziratokat leíró Kilián István szerint azért kellett ilyen tárgyakat tanítani a privigyei 

és podolini piarista kollégiumokban, mert sok lengyel nemesifjú járt oda, akik részt kí-

vántak venni, és utóbb ténylegesen részt is vettek a török elleni harcokban.147 Minden-

esetre 1684-es, podolini datálású Bibliothecae Mathematicae… című háromkötetes 

jegyzetgyűjteményének első kötetében a praktikus geometriai, mechanikai és geográfi-

ai ismereteket követően Architecturam militarem Theorio-Practicam alcímen részlete-

sen tárgyalja az erődépítészet alapfogalmait, és gyakorlati kérdéseit.148 

A nyolc évvel későbbi, már a privigyei rendházban tanítása idejéből való másik 

kéziratában ismét jelentős fejezet (Nucleus Architectonicae Militaris, Polemicae offen-

sivae ac defensivae necnon Tactica seu Castrametationis) foglalkozik az erődépíté-

szettel, kiegészülve az erődharcászattal és a tábori erődítések ismereteivel.149 Beveze-

tésként az erődépítészet fogalmát definiálja („Architectonica Militaris vulgo inge-

nieura, est ars Mathematica exacte loca fortificandi”), majd elkülöníti a két alapvető 

fajtát (szabályos és szabálytalan erődítés: „regulares,” „irregulares”). Az erődépíté-

szet gyakorlati menetét 4 részre osztja: 1. az erődvonalak meghatározása („Delineatio 

et descriptio linearum”); 2. a falak, árkok és más részek egymáshoz való viszonya 

(„Ortographia”); 3. az alaprajz elkészítése („Iconographia”); 4. az erődfrontok kiala-

kítása („Scenographia”). Ezt követően, még mindig a bevezetésben, tisztázza, ho-

gyan kell a terephez igazítani a geometriát, és megadja a használatos mértékegysége-

                                                 
145 Életrajzát és kéziratai leírását lásd: Kilián 1986. 582–588. 
146 Moesch Lukács Ordo studiorum című tanulmányi szabályzata. Kalazantium, 1913/14. 50. 
147 1684-ben például Jan Sobieski lengyel király egyik rokonát is tanította hadi ismeretekre. Kilián 

1986. 587. 
148 Lucas a S. Edmundo: Bibliothecae Mathematicae Patris Lucae a S. Edmundo e Scholis Piis. 

Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára, MSA. For. 0-5/23. I. k. 
149 Lucas a S. Edmundo: Collectio manuscriptorum mathematicorum. Magyar Piarista Rendtar-

tomány Központi Levéltára, MSA. For. 0-5/15. ff. 131–143. 
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ket. A konkrét ismereteket caputokra és paragrafusokra osztva tárgyalja, úgymint az 

alaprajzi vonalak (külső és belső polygon, bástya, kurtina stb.), az erődítmények 

szögei (bástyacsúcs, vállszög stb.), az erődítmények kereszmetszeti elemei (mellvéd, 

lövészpad, árok stb.), külső védművek, valamint tábori sáncerődítések. Szól az erőd 

alaprajzi tervezésének francia, németalföldi és olasz módjáról és ismerteti Allain Ma-

nesson-Mallet, Pagan, Errard Bar-le Duc, Georgius Fournier nézeteit. Érdekessége, 

hogy a latin mellett a definíciót mindenhol közli németül is, a szakszavakat pedig 

németül, franciául és olaszul is megadja. Az ábrákkal, rajzokkal is gazdagon ellátott 

kézirat komoly erődépítészeti tudásról és olvasottságról tanúskodik. Még jóval Mösch 

távozása után, a 18. század második felében is használták a piarista oktatásban.150 

Végül Esterházy Pál iratai között fennmaradt egy latin nyelvű tüzérségi kézirat 

1706-ból, amely pontokba szedve írja le a korszakban használatban lévő lövegek és 

lövedékeik fajtáit, súlyukat, a lövegcsövek méreteit és öntési vastagságát, a szüksé-

ges lőpormennyiségeket, a hatásos lőtávolságokat. Lőtechnikai utasításokat is ad, és 

példákkal elemzi használhatóságukat a különböző harcnemekben. (A mezei falconé-

tával kapcsolatban például megjegyzi, hogy falakkal szemben semmi hatóereje 

nincs.)151 

 

II/2/5. Politikai művek 

Fentebb már több összefüggésben is esett szó arról, hogy a 17. századi Európá-

ban a háborúval kapcsolatos reflexiók jelentős része a filozófia és azon belül külö-

nösképpen a politikai irodalom körében született meg.152 Magyarországon természe-

tesen szintén számos olyan műfajt lehet említeni, amely államelméleti keretben 

tárgyalta a jó hadvezér és/vagy uralkodó szükséges tulajdonságait, a bölcs hadakozás 

morális, politikai és katonai vonatkozásait. A királytükrök, életrajzok, aforizmagyűj-

temények stb. sorából itt csak az elsődlegesen hadtudományi érdekűeket tárgyalom, 

megjegyezve, hogy immár a teljes szóba jöhető anyag átnézése és elemzése is szük-

séges lenne. Hogy ez a diskurzustípus milyen jelentős a hadtudomány szempontjá-
                                                 

150 Csaplár 1881. 54. 
151 Bellicarum machinarum specificatio. Magyar Országos Levéltár P 125 Esterházy család le-

véltára, Pál nádor iratai No. 11.938. Lásd: Krizsán 1958. 195–201. 
152 Bene 2007. 
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ból, azt éppen Zrínyi prózai életműve igazolja, amelynek legtöbb darabja ehhez 

tartozik, ennek ismerete nélkül nem értelmezhető. 

Ezt támasztja alá az a 16. század végéről való, de csak 1663-ban kiadott munka, 

amely Gyulai Pálnak, Báthory István belső tanácsosának Sibrik György váradi főka-

pitányhoz intézett levelét közli: Tanácsi Tükör, az az Nagyságos Gyulai Pálnak eszes, 

okos, tanácsos oktató levele… (Szeben, 1663.)153 A Csepregi Turkovics Mihály által 

1663. augusztus 3-án kelt előbeszéd szerint Gyulai eredetileg latinul írott levelét oly 

nevezetesnek tartották, hogy „az erdélyi fejedelmek a váradi kapitányok előtt hiva-

talba iktatásuk alkalmával egész 1660-ig, Várad elestéig, föl szokták olvastatni.” Az 

intelmek, fejedelemtükrök műfajbokrába tartozó írás a két „praktikus” (értsd: prakti-

kás) nemzetség közé szorult Várad főkapitányával szembeni legfőbb követelmény-

ként a vigyázást és a szorgalmatosságot állítja mivel: „úgy viselni embernek magát 

ezekhez [ti. a törökhöz és a némethez], hogy egyik miatt se valljon kárt, nem kicsin 

okosság.” A „bölcs tanácsok” között, hogy „miképpen lehessen tisztében dicsősége-

sen eljárni,” Cato-nak a római tanácsban elhangzott szavait idézi: „Az jó tanácsból, 

ugy mond, vigyázásbul és szorgalmatosságból minden dolog szerencsésen történik, 

de ha magadat restségnek, tunyaságnak adod, hejában kiáltasz Istenhez.” Majd hoz-

záteszi: „Közmondása a pogány bölcseknek, hogy munka által segítenek az Istenek.” 

Több példát és hasonlatot felsorolva végül megismétli: „Az okosságból való serény-

ség és vigyázás sohasem árt, gyakorta használ. A gondviseletlenség és tunyaság soha 

nem használ, gyakorta árt.” 

Szintén az államelméleti irodalom és az erkölcsfilozófiai elmélkedés között el-

helyezkedő fejedelmi tükrök műfajával áll rokonságban Lackner Kristóf (1571–

1631), Sopron tudós polgármestere Aphorismi Politici pro Principe, Republica, Pace, 

Bello, Oeconomia et Bonis Moribus…címen 1625-ben Tübingenben megjelent aforiz-

magyűjteménye,154 amely a spanyol Antonio Guevara híres fiktív Marcus Aurélius-

életrajzának latin fordításából (Horologium Principium) válogatott idézeteket tartal-

maz. 

                                                 
153 RMK I. 1006. A Jankovics-gyűjteményből származó 19. századi másolatát használtam: Or-

szágos Széchényi Könyvtár Kézirattár, Fol. Hung. 169. 3., 6–7. 
154 RMK III. 1390. Lásd: Kovács 2004. 148–154. 
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Az eredeti mű fiktív szónoklatai, történetei a bölcs és igazságos uralkodói maga-

tartásra, az udvari nevelés követelményeire és a fejedelmi erényekre oktatták az olva-

sókat, és a mű gyorsan az udvari élet, az udvari ember kódexévé vált. Lackner ebből 

külön fejezetekbe gyűjtötte a fejedelemről, az államról, a jó erkölcsről stb. szemelgetett 

idézeteket, közöttük Pro Bello et Pace címen az 50–70. lapon a háború és béke gon-

dolatával foglalkozókat. Ebben kitér arra, hogy a háborút a gyakorlatban kell tanulni, 

hosszú elmélkedéseket közöl a háború kezdetéről és végéről, az igazságos háborúról és 

az igazságos békéről, a vezéri szerencséről, Fortuna szerepéről, a nemes lélekről stb. 

A közéletben részt vevő polgároknak, útra készülő peregrinálóknak, nevelőknek, 

katonáknak készült közhasznú kompendiumot Lackner magatartáskatalógusnak, a 

vallási és polgári erények tárházának fogta fel. „Még a bellum és pax fejezetben is a 

békét minden áron megvalósító polgár lép előtérbe a »hebehurgya« katonával szem-

ben, hiszen több eredményt érünk el a tanácskozóteremben az idézett aforizma sze-

rint…”155 

Lackner 1625-ben egy másik munkát is megjelentetett, amelyet a jó hadakozásnak 

szentelt Galea Martis hoc est bona militia cím alatt.156 A címlap szerint a köz érdeké-

ben összegyűjtött, minden rendbélieknek szánt idézetgyűjtemény már egy másik mű-

faj, az európai emblematika képviselője. Ez is összefügg az államelmélettel és a morál-

filozófiai művekkel, hiszen középpontjában többnyire a gyarló vagy kimagasló, bátor 

ember, az emberi erények és bűnök állnak. Lackner 8 osztályát sorolja fel a hadako-

záshoz szükséges erényeknek (illetve hibáknak), s minden egyes osztályhoz Cicerótól, 

Caesartól, Polübiosztól, Plutarkhosztól, Vegetiustól stb. származó szemelvényeket 

(aforizmákat) közöl, és végül egy-egy emblematikus képet csatol. A „Scientia rei 

militaris” osztály 79 aforizmával és egy ábrázolással (kör alakban kardokból képzett 

háromszögben egy könyv, fölötte bokrétás sisak) illusztrálja, hogy a hadakozás tudo-

mányt, képzettséget, bölcsességet és fegyelmet kíván. A „Pietas”45 idézete az igazsá-

gos háborúról, a kegyes, jámbor, becsületes katona dicséretéről szól. Az „Autoritas” 54 

citátuma a katonai tekintély szükségességét, a jó hadvezér tulajdonságait példázza. 

„Ordinis” cím alatt 61 idézet nyomatékosítja Lackner kedves gondolatát, mely szerint 

                                                 
155 Kovács 2004. 153. 
156 RMK III. 1389. Vö.: Kovács 2004. 107–114. 
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bölcsebb az a vezér, aki rendtartással múlja felül az ellenséget, mint karddal. A követ-

kező osztály („Tutaminis”) az alattvalóit védő, jó magisztrátus példáit és a háború 

szörnyűségeit sorjázza, jóllehet a tisztes háborút a tisztességtelen béke elé helyezi. A 

keresztény fejedelmek közti viszálykodásról és a török terjeszkedéséről is itt olvasha-

tunk, amelynek ellenszeréül a tekintélytiszteletet, az engedelmességet és a fegyelmet 

nevezi meg. Ebben a részben 53 szemelvény található. Külön fejezetben foglalkozik a 

hadicsellel és szerencsével („Strategematis”), erre hozza a legtöbb példát (128 aforiz-

ma). Az utolsó előtti classis („Immortalitatis”) 43 idézetében a vezéri tisztesség és 

tisztességtelenség a fő téma. Végül a „Gloriae” 31 aforizmája a triumfusról, a győze-

lemről szól. 

Lackner imént említett műveit a 18. századi hadtudományi bibliográfiák is a had-

tudományi irodalom körébe sorolták,157 akárcsak korábban Zrínyi Miklós, akinek könyv-

tárában mindkettő a „Militares” szakban volt elhelyezve.158 S ha már Zrínyiről esett 

szó, bár művei vizsgálata külön fejezet tárgya, a kronológia kedvéért el kell mondani, 

hogy a 17. század 50-es – 60-as éveiben írott Vitéz hadnagy részben, a Mátyás-elmél-

kedések és az Áfium teljes egészében ugyanebbe a politikai diskurzusba tartozik. 

Azért szükséges ezt leszögezni, mert a most tárgyalandó művek már mind ezt köve-

tően készültek, és a Zrínyi által kínált műfaji, tematikai mintát követik. 

Igaz ugyan, hogy Zrínyi prózai munkái nem jelentek meg, de több nyoma is van 

annak, hogy a kortársak ismerték, olvasták, másolták és terjesztették őket. Tudjuk, 

hogy még Erdélybe is eljutottak.159 A Vitéz hadnagyot és a Mátyás-elmélkedéseket 

talán olvasta Batthyány II. Ádám is, Zrínyi barátjának és fegyvertársának, Batthyány 

I. Ádámnak a fia (Zrínyi utóda a horvát báni székben), aki az 1690-es években a 

török elleni visszafoglaló háború közepette magyar nyelven hadtudományi munka 

                                                 
157 Loen, J. M. von: Le soldat ou le metier de la guerre considéré comme le metier d’honneur. Avec 

un essai de la bibliotheque militaire par Monsieur de ˜ . Francfort a. M. 1743. 165. 
158 Bibliotheca Zriniana 239–240. no 215., 217. Az egyik példányt Lackner ajándékozta Zrínyi 

Györgynek. Erről lásd alább, a IV. fejezetben írottakat. 
159 A prózai munkák összességét megörző, az Országos Széchényi Könyvtárban talál ható kézirat 

például biztosan megfordult Vitnyédy István, Zrínyi evangélikus „főember szolgája” kezén, s első 
névről ismert tulajdonosa nemes Székelyhídi Mihály maga is katona volt, 1734 és 1741 között a 
Ghillányi-huszárezredben szolgált. Zrínyi Miklós prózai művei 1985. 36–48., 62–64.; Nagy 2003. 99–
104., 183–191.; Kulcsár 2004. 11., 30–32. 
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írásába fogott ezzel a sokat mondó címmel: Mars Politicus... az az Okos Hadviselő.160 

Fennmaradt kézirata „voltaképpen félbemaradt, befejezetlen töredék, inkább csak egy 

esetleg tervezett munkának a vázlata vagy kivonata. Úgy látszik, hogy Batthyány 

Zrínyitől kapott kedvet az írásra és szándékában volt valami nagyobb munkát írni. 

Kézirata nyers fogalmazvány, tele törlésekkel és javításokkal. Amolyan hadtörténeti 

példatár lehetett volna, mert igen sok, főleg a római klasszikus világból vett hadtörté-

nelmi példát sorol fel, amelyekhez hasonlókat bizonyára Zrínyi kézirataiban olvasha-

tott.”161 

A kéthasábos, a sok áthúzástól, javítástól valóban alig követhető töredék capu-

tokból áll. Az elején lévő tartalomjegyzék vagy vázlat az első három caput témáját így 

adja meg: „1. Elegendő igasságos ok nelköl hadat inditani nem tanácsos; 2. Az ki di-

cseretesen hadakozni akar, az dolgainak szerencsés folyásaban el ne biza magát, se 

pedig az szerencsétlenségnek mostohasagatol meg ne ijedjen; 3. Az hadakozasban 

tanácsosabb kevés rendes és jó disciplina van…” Az elkészült részek tanúsága szerint 

elsőként megadja a caput támáját (tézis, textus), majd annak igazolására 5–6 ókori, 

római történelemből vett példát, amelyet végül a magyar históriából való exemplum 

zár le. Ezt az első caput szövege így fejti ki: „Az világbíró döcsöséges régi rómaiak 

magok egyik legfőbb hadi maximájoknak tartották mindenkor azt, hogy senki ellen 

hadat nem könnyen indítottanak, ha csak előbb elegendő törvényes és igazságos okát 

az hadakozásnak nem tapasztalták. Azokért nem köll csudalkozni úgy mind Dion. 

Halicarnas. Lib. 2. …, hogy az rómaiak magok hadakozásit oly szerencsésen és dücső-

ségesen végezték mindenkor…” Az elegendő igazságos ok nélkül kezdett háború 

római példái után Bonfini alapján „Uladislaus királynak Várnánál való szerencsétlen 

eseti”-t említi. (akárcsak Zrínyi a Mátyás-elmélkedésekben). A 2. caput a Szentírást 

(Deut. 2.) és az egyházatyákat hívja segítségül a becsületes és dicséretes hadakozás 

lehetséges voltának bizonyítására, majd az állhatatosságról, a szándék véghezviteléről 

ír: amennyiben egy vitézlő fejedelem a hadakozásra magát resolválja, „férfiúi szán-

                                                 
160 Mars Politicus seu Maximae ac observationes Politicae Martiales ex Variis famosorum 

Ducum Exemplis desumpter. Az Az Okos Hadviselő avagy Bölcs Hadakozásnak Külömbfele hires neves 
Had viselök Peldaibul Szarmazot okos maximai es Tudománya. Magyar Országos Levéltár, A herceg 
Batthyány család körmendi levéltára, Memorabilia No. 1341/D. Lásd: Thaly 1891. 273–276.; V. 
Windisch 1953. 37.; Markó 1958. 213. 

161 Markó 1958. 213. 
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dékkal és oroszlányi szívvel állhatatosan elvégzi.” A szerencsétlenségeken is felül-

emelkedő bátor szív római példái után Hunyadi Mátyást említi: „nem alább való hadi 

dicséretet érdemel ezen híres római hadvezetőknél az mi édes hazánkbul és nemze-

tönkben származott nagy hadi fejedelem, Mathias Corvinus.” A kézirat itt szakad 

félbe, ennél tovább úgy látszik, nem jutott Batthyány. 

A mű azonban még töredékes voltában is rendkívül fontos, mert jelzi a két diskur-

zusrend (a politikai és a hadtudományi) korabeli megítélését, s Zrínyit követően foly-

tatja azok összeegyeztetését. Látható belőle, hogy a politikai aforizmagyűjtemények és 

királytükrök számos elemét megőrizve a Zrínyi-féle értekező műfajok, mindenekelőtt 

az elmélkedések és discursusok irányába mozdul, és látható a küzdelem is a nyelvvel, a 

kifejezéssel: minden caputnak, minden példának és minden mondatnak háromszor-

négyszer is nekifog, s még akkor is kihúz, beletold, mellé és föléír szavakat, bekezdé-

seket.162 Batthyány Ádám szerény kísérlete felől visszanézve még jobban kidomboro-

dik Zrínyi prózájának újdonsága és jelentősége. 

A 17. századi magyarországi hadtudományi irodalom politikai irodalomhoz való 

kapcsolódásának a vizsgálatát itt be is lehetne fejezni, de akkor nem lenne teljes a 

kép. A Zrínyi elindította folyamat a Rákóczi-szabadságharc idején teljesedett ki. 

Rákóczi a kuruc hadsereg regularizálására tett erőfeszítéseihez Zrínyi műveiben talált 

támaszra. Ebben támogatta őt a szabadságharc egyetlen jól képzett, korábban a Habs-

burg állandó hadseregben szolgált tábornoka, Forgách Simon is.163 

A művelt, sokat olvasott főúr Thaly Kálmán szerint „szenvedéllyel olvasá gr. 

Zrínyi Miklós … magyar munkáit, sőt a katonaiakat (a »Ne bántsd a magyart«, a »Vi-

téz hadnagy«-ot stb.) annyira megszereté, hogy sajátkezűleg lemásolván, a tarsolyá-

ban hordozta, hogy még a táborban is úgy forgathassa, mint valami bibliát.” 164 Ha ezt 

a modern szakirodalom nem tudja is igazolni,165 az tény, hogy 1705 tavaszán Kolozs-

                                                 
162 A szöveg átírását Kovács József László végezte el: Hausner – Kovács.  
163 Czigány 2005. 117–134.; Forgách több rendbeli katonai projektumot (tervezetet) is írt a 17. 

század végén, arról „mi módon Őfölsége az ország conservatiójával continuálhatja az török ellen való 
hadakozást?” 

164 Thaly 1882. 530–531. Könyveiről, amelyet Rákóczi általi fogságba vetése idején (1706 végétől 
a szabadságharc befejeződéséig) olvasott (köztük Justus Lipsius Politica-ja és egy Exercitum militare, 
seu Regulae Militares per imagines expressae című) uo. 536–537., Második közlemény uo. 619–622. 

165 Nagy 2003. 188. 
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várt, Tótfalusi Kis Miklós egykori sajtójának betűivel, Rákóczinak szóló ajánlással 

megjelentette az Áfium szövegét, s egy példányt sietve elküldött a fejedelemnek.166  

A mű kiadására kényes katonai, politikai és diplomáciai helyzetben került sor; 

az Erdélybe 1704 végén főparancsnoknak küldött Forgáchnak szembe kellett néznie 

Thököly egykori kurucainak, az erősödő Thököly-párt híveinek törökbarát törekvése-

ivel. Forgách első akciója, a már címében is hangsúlyozottan török ellenes Az török 

Áfium ellen való orvosság kiadása publicisztikai támadás volt ellenük.167 A mű emel-

lett olyan hadtudományi kérdéseket tárgyalt, amelyekkel Rákóczinak és Forgáchnak 

is meg kellett küzdenie. A Rákóczinak szóló ajánlásában többek közt ezt hangsú-

lyozza. „Nagyságod az, aki a nagyméltóságú bánnak vére lévén [Rákóczi édesanyja, 

Zrínyi Ilona, Zrínyi Miklós öccsének, Péternek a lánya volt], nemcsak igyekszik a jó 

militaris disciplinát behozni – sőt, parancsolja s parancsoltatja már is. … Mivel pedig 

én gyermekségemtől fogvást a disciplináris hadakban nevelkedtem, és annak hasznát 

érezvén, benne gyönyörködtem, tudva tudom nagyságodnak szent igyekezetit a jó mili-

táris disciplinához; azért merészlettem ezen szép munkát kinyomtattatnom és ezzel 

nagyságodnak dedicálnom. Kérvén azon nagyhatalmú Úristent, hogy nagyságod jó 

intentióját secundálván: ezen mi magyar nemzetünket a pogány módra szokott hada-

kozástól elszoktassa, a szófogadást szívére tapassza, aki által a hadi jó rend és dis-

ciplina helyreállíttatik.”168 

Amikor Rákóczi később árulás gyanújával elfogatta és hosszas munkácsi rab-

ságra kárhoztatta, Forgách egy elmélkedéseket és imádságokat tartalmazó prózai 

művet, valamint 1710 táján egy államelméleti-hadtudományi munkát készített. Ez 

utóbbi bevezető elmélkedésből és 35 általa discursusnak nevezett fejezetből áll, s 

kiterjed a politika, a juridika, az ökonómia és a bellika kérdéseire, mert mint mondja, 

Magyarországnak a történelem viharai miatt nem volt regnált országlása, csak „dirib-

ben darabban, hellyel hellyel, egyszer is másszor is csinált” törvényei voltak. „Azért 

én – írja a bevezető elmélkedésben – hazámhoz való szeretetemtől viseltetvén, keser-

ves, ártatlan és törvénytelen rabságomban az ország regnálásáról való gondolatomat 

pennára vevén az papírosra tettem ... és ... úgy az históriákból is, mind az királyokról, 
                                                 

166 Esze 1955. 282–283. 
167 Kovács Sándor Iván 1996. 94–100.; Nagy 2003. 188–189. 
168 Thaly 1882. 534. 
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fejedelmekről, palatinusi és más országos méltóságokról discursust formálnom, azok-

nak hivataljokat rendbe vennem, hogy az ország guberniumjának legyen bizonyos 

ideája mind az politikumokban, oeconomikumokban, úgy az bellicumokban.”169 

A 19. Az contributiorul és másféle hadi subsidiumrul című diskurzussal kezdő-

dik a katonai tematika amely a generalis insurrectióról szólóval folytatódik, majd 

kiterjed előbb a haditanácsra, majd a táborbeli fő tisztségviselők (profontmester, fő 

mustramester, fő hadi biró stb.) feladataira. A 28. Az hadakrul discursus a felállítan-

dó reguláris hadseregről szól: „Mivel szükséges, hogy az országnak egy jó formális 

armadája legyen.” A létszámot a mindenkori ellenséghez kell szabni, Forgách „a 

mostani német ellen való hadakozásra” szabva 15 formális gyalogregimentet javasol 

(regimentenként 2000–2000 fővel) a végváriakból és más fegyvert forgatókból, 

amelyhez „formális regulált puskás lovasokból” álló 20 regiment (1000–1000 fővel) 

társulna. A „fizetésrül és a ruházatrul,” a fegyverről, a recrutákról, a rézpénzről, az 

Ausztriai Házról írott discursusokat követően a 35. Az hadakozásrul értekezik, s 

Zrínyi Áfiumát követve számba veszi a „szomszédságban lakó nemzetek hadakozó 

természetét és szokásait.” Eközben hivatkozik is rá: „Az török ellen, hacsak alig 

lehet is, télben inkább, mintsem nyárban kell offensive lenni; ez az vitéz Zrínyi 

Miklós opiniója.” 
170 

A közjogi, államkormányzási, gazdasági kérdések hadszervezési, harcászati 

kérdésekkel való összekötésére, bizonyos katonai kérdések (pl.az állandó hadsereg 

szükségessége, a mezei had, a könnyűlovasság szerepe, katonai ruházat kérdése) 

felvetésére, azok tárgyalásának lehetséges módjára, műfajára (diskurzusok) egyaránt 

Zrínyi adott példát Forgáchnak. Ezért mégiscsak jogosnak látszik Markó Árpádnak a 

műről írott véleménye: „Minden sorából kiérzik a katona, a hadvezér. Szövegében 

sok hasonlóságot találunk Zrínyi írásaival. Valószínű tehát, hogy Forgách nemcsak 

az Áfium-ot, hanem Zrínyi többi hadtudományi munkáinak kéziratait is ismerhette.” 

171 
 

                                                 
169 Rákóczy discursusai 1848. 3–4. A szerzőségét megállapította: Thaly 1882. 544–545. 
170 Rákóczy discursusai 1848. 50. 
171 Markó 1958. 216. 
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II/2/6. A hadakozás általános elméletével (stratégia és taktika) 

foglalkozó művek 

Ebben a nemben a 17. században mindössze Zrínyi Miklós Vitéz hadnagy című 

műve említhető, legalábbis tartalmi szempontból, nem tévesztve szem elől, hogy 

egyúttal a korabeli politikai diskurzus része volt. A tipológia azonban hiányos lenne 

említése nélkül, különösen, amiért törekvéseienk követője is támadt, igaz már a 18. 

században, II. Rákóczi Ferenc személyében. 

Rákóczi ugyanis 1707 őszén, a hadak regularizálására tett erőfeszítéseivel egy-

időben, maga is hozzálátott egy hadtudományi mű írásához, fordításához. A Hadako-

zó embernek tanító scholája címen fennmaradt 19 fólióra terjedő töredék egy francia 

nyelvű katonai kézikönyv, La Valière: Pratique et Maximes de la Guerre című mun-

kája alapján készült. Ezzel egyidőben Rákóczi megbízta Szentiványi Jánost Georg 

Boeckler Schola Militaris Moderna (Frankfurt, 1695.) c. művének fordításával.172  

Jellemző módon Rákóczi nem Boecklernek a katonai szakma alapvető tudniva-

lóit és gyakorlatát rendszerezetten, sok adattal összefoglaló munkáját választotta, 

hanem a francia szerző 4 könyvből álló traktátusát, amely történelmi példákkal tár-

gyalta többek között a jó hadvezér tulajdonságait, a táborozás, a sereg vonulása, a 

csatarendek felállítása, a seregek vezetése, a várak, városok elfoglalása módjait. 

Rákóczi azonban nem elégedett meg a mű egyszerű lefordításával, hanem kiegészí-

tette azt néhány bevezető fejezettel. A hadi disciplináról írva Zrínyit követi: „Jólehet 

sok, és csak nem mondható leírhatatlan az, az mit az hadi embernek s annál is inkább 

tiszteknek tudni kell, mindazonáltal mivel annak egy része bizonyos regulákban 

compendiáltatott, az mellyekrül ez következendő tractatusban szó lészen, az másika 

penig hosszas experientiábúl áll, az mellyet leírni lehetetlen, hogy ha mindazonáltal 

akárki is ha az elsőt nem tudja, az másikát bizonyára olly könnyen meg nem tanul-

hatja. Innen következik nemzetünk boldogtalansága, az melly ámbár az természettül 

sok hadi virtusokkal megajándékoztatott légyen, egész boldog emlékezetű Mátyás 

király idejétül fogvást olly tudatlanság setétségébe vala vetve, hogy az hadi regulá-

nak még csak a neve sem marada közöttünk.” 173 Ugyancsak maga fogalmazta a 

                                                 
172 V Windisch 1953. 39–41. 
173 V. Windisch 1953. 48–49. 
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vezérlő fejedelmi méltóságról (Az hadakozásnak fejérül, az országló fejedelemrül) 

szóló fejezetet. A modern, abszolút fejedelem eszményi alakját megrajzoló bevezető 

a magyar államelméleti művek sorában is helyet biztosít Rákóczinak.  

Rákóczi a La Valière-mű fordításban a továbbiakban már hűen követi forrását, 

és két fejezetig jutott el. Az elsőben „a szerző felhívja a hadvezérek figyelmét arra, 

milyen nagy károkat okozhat a meg nem felelő hadvezér fejedelmének, s kioktatja a 

hadsereg vezéreit arról, hogyan kell eljárniok, ha nem saját érdekeiket, hanem feje-

delmük és az ország ügyét tekintik; felhívja figyelmüket az állandó tanulás, a hadá-

szat kérdéseiben való elmélyedés, történeti és földrajzi ismeretek megszerzésének 

szükségességére. A második fejezet, melynek fordítása már félbeszakad, a táborhely 

helyes kiválasztásáról, a tábor célszerű elrendezéséről szól.”174 

A fordítandó mű kiválasztásában Rákóczit katonapolitikai szempontok és fran-

ciás műveltsége vezették, de a bevezetés megformálásában, műfaji tájékozódásában 

feltehetően Zrínyi példája is segítette. 

 

* 

 

Az 1600–1700 közötti magyarországi hadtudományi irodalom mindössze néhány 

tucat műből áll. A háborúról, a hadakozásról magyarországi szerzőktől született refle-

xióknak (a korabeli diskurzustípusokat és a nemzetközi szakirodalmat is tekintetbe 

véve) hat típusát vizsgáltam: 1. teológiai művek (prédikációk); 2. hadiszabályzatok 

(edictumok és regulamentumok); 3. alkalmi egyetemi művek (orációk és disputációk); 

4. haditechnikai művek; 5. politikai művek; 6. a hadakozás általános elméletével (stra-

tégia és taktika) foglalkozó művek. Ezek közül kiemelkednek Zrínyi munkái, amelyek 

több típusnak a későbbi fejlődésére is befolyást gyakoroltak. 

 

 

 

 

 

                                                 
174 V. Windisch 1953. 45. 
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III. Külföldi hadtudományi nyomtatványok 

Magyarországon a 17. században 

 

 

III/1. A könyvanyag összetétele, tematikai jellemzői 

 

Az alábbiakban a Hadtörténeti Könyvtárban a 90-es években lezajlott kutatás 

eredményeit foglalom össze. A kutatás során feldolgoztuk a régi magyarországi 

könyv-és könyvtárjegyzékeket, valamint kigyűjtöttük a nagyobb közgyűjtemények és 

szakkönyvtárak 16–18. századi hadtudományi könyvanyagát. 

Az átnézett mintegy 600 könyv- és könyvtárjegyzék, a több mint 2000, könyv 

birtoklására vonatkozó adat összesen 309 hadtudományi témájú könyvet tartalmaz.175 

Pontosabban 305 könyvet és 4 kéziratot. Ezeknek mintegy 70%-át sikerült bizonyo-

san, vagy csaknem bizonyosan azonosítani; néhány esetben bizonytalan az azonosí-

tás, míg a maradék kb. 25% – a rendelkezésünkre álló címleírás általánossága 

és/vagy hiányossága miatt – azonosítatlan maradt. 

A nagyobb közgyűjteményekben176 az autopszia módszerével mintegy 250 16–

18. századi hadtudományi könyvet vizsgáltunk át, ezeknek egy része azonban átfe-

désben van a könyvtárjegyzékekben szereplő művekkel. Ezért, valamint a 

provenienciájukra vonatkozó adatok szinte teljes hiánya miatt, a továbbiakban is a 

jegyzékek adataira támaszkodom, és csak indokolt esetben utalok a fennmaradt 

példányokra.177 

A könyv- és könyvtárjegyzékekben szereplő 309 tétel legkevesebb 134 címet 

takar, ami azt jelenti, hogy minimum ennyi, a hadviselést elméleti szinten tárgyaló 

mű ismeretével lehet számolni a 16–18. században Magyarországon, Erdélyt is bele-

                                                 
175

 Az általunk átnézett jegyzékeket tartalmazó kiadványok felsorolását lásd a Felhasznált iroda-
lom jegyzékében az Adattár címszó alatt. 

176 Az ezidáig átnézett gyűjtemények: Országos Széchényi Könyvtár, Egyetemi Könyvtár, Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár, Hadtörténeti Könyvtár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtá-
ra, Orvostörténeti Könyvtár, Keszthelyi Helikon Könyvtár. 

177 A közgyűjteményben fennmaradt kötetek nagy részéről ugyanis a proveniencia (tulajdonosbe-
jegyzés) hiányában nem derül ki, hogy mikor került az adott könyvtár tulajdonába, ráadásul többségük 
a 18. századból való, s mindez könnyen eltorzíthatná a könyvjegyzékekből nyert pontos képet. 
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értve. A művek keletkezési ideje alapján korszakba sorolható tételek döntő többsége 

az újkori hadtudományi irodalom képviselője: a 16. századból való 63 tétel, a 17. 

századból 128 tétel (kb. 40 cím), végül a 18. századból 5 tétel. A könyvjegyzékekben 

9 ókori auktor hadtudományi műve szerepel 40 előfordulással, a középkort viszont 

mindössze Bölcs Leó bizánci császár Taktikája képviseli, igaz ez öt könyvtárban is 

megvolt. A könyvjegyzékekben leggyakrabban előforuló szerzők: Hugo Grotius (21 

tétel), Vegetius (18 tétel), Justus Lipsius (15 tétel), Georg Andreas Böckler (8 tétel), 

Joseph Furtenbach (8 tétel). 

Az európai hadtudományi szakirodalom legjelesebb alkotásai rendre megjelen-

tek a magyarországi gyűjteményekben, ami egyúttal arra utal, hogy nálunk is figye-

lemmel kísérték a hadügyi fejlődés eredményeit.178 A történelmi körülmények, a 

magyarországi hadügyi struktúra,179 a Bécsben székelő császári-királyi udvar, a ma-

gyar arisztokrata udvarok kis száma, a Birodalmon belüli súlytalanságuk, az egyete-

mi és főiskolai rendszer hiánya, a hazai kiadású, illetve magyar nyelvű hadtudományi 

nyomtatványok számára túlságosan kis piac, mind közrejátszottak abban, hogy az 

ilyen irányú magyarországi igényt a külföldön nyomtatott kiadványok importja révén 

elégítették ki. 

A könyvanyag nyelvi megoszlása a hazai kulturális viszonyokat tükrözi. A latin 

széleskörű használatának megfelelően a legtöbb hadtudományi munkát ezen a nyel-

ven szerezték be (96 tétel). A városok etnikai összetétele miatt a legnagyobb kereslet 

ezt követően a német nyelvű nyomtatványok iránt nyilvánult meg (76 tétel), míg a 

jelentősebb arisztokrata, illetve vagyonosabb nemes gyűjtemény-tulajdonosok a latin 

mellett az olasz (50 tétel) vagy francia (13 tétel) nyelvűeket is megvásárolták. E 

helyzet gyökeresen különbözött például a lengyelországitól, ahol a lengyel szerzők 

hadtudományi szakmunkák sorát írták, illetve fordították nyugati nyelvekről.180 

                                                 
178

 Ez egybevág a magyar hadtörténetírás legújabb kutatási eredményével, amely szerint a 16. 
század második felében a Habsburgok révén Magyarország is részesévé vált a hadügy területén 
végbemenő fejlődésnek, az ún. „hadügyi forradalomnak. Lásd: Kelenik 1988. és Kelenik 1991. 

179 Czigány 1991. és Czigány 2004., különösen: 180–189. 
180

 1547-ben fordítanak le először olaszból lengyelre egy, némileg elavult művet (Tüzérségi tit-
kok lovagok számára). Marcin Bielski (†1575) 1569-ben Krakkóban adta ki nyomtatásban tüzérséggel 
is foglalkozó katonai kézikönyvét, 1599-ben pedig nyomtatásban is megjelent Stanislaw Laski 
(†1550) általános jellegű lengyel nyelvű katonai kézikönyve. Végül elegendő utalnunk a legkiválóbb 
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A magyarországi könyvjegyzékekben található hadtudományi munkák tematikai-

lag három csoportra oszthatók: az elsőbe a legnagyobb számban előforduló erődítésta-

ni, ostromtechnikai és tüzérségi-pirotechnikai (134 tétel), a másodikba az elméleti 

kérdésekkel (pl. taktika, hadseregszervezés) foglalkozó munkák (68 tétel), a harmadik-

ba pedig hadviselés legkülönfélébb területeihez kapcsolódó jogi művek és szabályza-

tok tartoznak (54 tétel). Ezeken kívül néhány kötet a gyalogos és a lovas fegyverne-

mekről, a fegyverzet kezeléséről, a hadi orvoslásról, katonai matematikáról stb. szól. 

Az első csoportban említett munkák túlsúlya megfelel az európai hadügyi iroda-

lom összetételének, ez a már ismertetett történeti eseményekre, a tüzérség, majd 

ennek hatására a várépítészet fejlődésére vezethető vissza, amit a katonai szakköny-

vek számának növekedése kísért. A magyarországi könyvlistákban azonosított erőd-

építészeti szakmunkák többsége a 17. századból származik.181 A legkorábbi mű 

közűlük Jacopo Castriotto és Girolamo Maggi közös műve, mely Velencében, 1564-

ben jelent meg.182 Ebben Castriotto írta a tulajdonképpeni erődítéstani részt, míg 

Maggi klasszikus szerzőktől és a történelemből vett példákkal illusztrálta azt. A két 

építész az olasz rendszer korábbi, ún. óolasz változatát képviselte.183 A 16. század 

második felében Magyarországon újonnan emelt vagy átépített erősségek szinte 

kivétel nélkül e módszer szerint készültek el, ám hogy erre Castriottonak, vagy bárki 

másnak volt-e konkrét hatása, arról egyelőre semmilyen adatunk nincs. 

Időben a következő Girolamo Cataneo, akinek két különböző munkája is megta-

lálható a könyvlistákban. Az első, korábbi, 1571-ben jelent meg Bresciában, a ké-

sőbbi, mely magában foglalja az előzőt is, ugyanott 1584-ben.184 Ez utóbbinak azon-

                                                                                                                                           
lengyel tüzérségi munka szerzőjére, a hazai gyűjteményekben is ismert Kazimierz Siemienowiczra 
(†1651), valamint az erődítéstani művéről híres Adam Freytagra. Nowak 1976. 14–19. 

181 Az egész további fejtegetés el nem hallgatható gyenge pontja, hogy csak azt tudjuk az adott 
művekről, mikor vették fel azokat egy könyvlistába, de azt nem, mikor kerültek az országba. Csak a 
17. századi munkáknál tapasztalható viszonylag nem túl nagy késedelem alapján feltételezhetjük, 
hogy a 16. századiak esetében is csak hasonló mértékű időbeli csúszásról van szó. 

182
 Della fortificatione della citta ... Velence, 1564. (Zsámboky 1992. 355–356.). Zastrow 1839. 

51.; Jähns I. 1889. 819. 
183

 Zastrow 1839. 51.; De la Croix 1963. 41–42. 
184

 Nuovo ragionamento del fabbricar le fortezze. Brescia, 1571. (Magánkönyvtárak 1992. 50.) 
Dell’arte militari libri cinque. Brescia, 1584. (Lesestoffe 1994. 306., Bibliotheca Zriniana 229–230., 
fennmaradt példány, Brescia, 1608. évi kiadás). Ez utóbbi tartalmaz egy másik, szintén korábban 
megjelent művet: Libro nuovo di fortificare. Brescia, 1564. Jähns I. 1889. 819. 
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ban csak egy része foglalkozik erődítéstannal, a főként azonban ostromtechnikával és 

tábori erődítésekkel. Cataneót már az olasz rendszer későbbi, fejlettebb, ún. újolasz 

változata képviselőjének tartják, aki több ponton módosította az erődök alapformáját, 

jelentősen javítva védelmi képességüket.185 A sorból kiemelkedik Francesco de 

Marchi, akit az utókor az újolasz rendszer megalkotói, első képviselői között említ. 

Műve viszont, bár 1542–1565 között született, csak 1599-ben jelent meg először, így 

hatása irodalmi úton csak késleltetve jelentkezett.186  

A 16. századból származó szakmunkákat két német mű foglalja keretbe. Az első 

a híres festő, Albrecht Dürer, aki, bár 1527-ben adta ki traktátusát, mégis az olasz 

rendszer előtti, kerek rondellás stílust képviselte.187 Ennek oka az lehet, hogy ekkor 

az olasz mesterek még csak tesztelték az új módszereket, de nem írtak róluk, így a 

külföld keveset tudott azokról.188 A századot pedig a strassburgi születésű Daniel 

Speckle zárja.189 Az eddig felsorolt személyek közül ő az egyetlen, akiről biztosan 

tudható, hogy járt Magyarországon, részt vett magyar várak építésében, bár pontos 

szerepe ebben tisztázatlan. Művében külön is megemlékezik Győrről és Komárom-

ról, bírálva alaprajzi elrendezésüket.190 Speckle jelentősége abban rejlik, hogy korát 

messze megelőző módon javította ki az olasz rendszer hiányosságait, megalapozva 

ezzel a 17. századi erődépítészet fejlődését.191 

                                                 
185

 Meg kell még említeni Alessandro Capobiancot, aki fontos tüzérségi traktátusa végén szentelt 
egy fejezetet a várépítészetnek: Corona e palma militare di artigleria et fortificationi. Velence, 1598. 
(Bibliotheca Zriniana 246–247.). Jähns I. 1889. 848. 

186
 Della architettura militare. Brescia, 1599. (Bibliotheca Zriniana 227. fennmaradt példány). 

Zastrow 1839. 52.; De la Croix 1963. 42. Jähns szerint Marchi rajzainak gyűjteménye már a teljes mű 
megjelenése előtt is közkézen forgott. Jähns I. 1889. 804–805. 

187
 Etliche vnderricht zu befestigung der Stett, Schloß vnd flecken. Nürnberg, 1527. (Zsámboky 

1992. 128. Párizs, 1535. évi kiadás, Camerarius latin fordításában). Jähns I. 1889. 783–791. 
188

 De la Croix 1963. 38. szerint „While the literature on the subject was lagging, the new 
fortification method was tried and retried in practical applications, especially after the sack of Rome, 
when fortress building activity was greatly accelerated. It was as if the military authors wanted to be 
sure that the new system actually worked before they flung themselves into the task of publicizing and 
discussing its virtues and shortcomings.” 

189
 Architectura Von Vestungen. Strassburg, 1589. (Magánkönyvtárak 1992. 314.; Bibliotheca 

Zriniana 229., fennmaradt példány, Strassburg, 1608. évi kiadás, Lesestoffe 1995. 173.) Jähns I. 1889. 
822–831.; Pollak 1991. 94.; Zastrow 1839. 57–77. 

190
 Storno 1941. 

191
 Duffy 1979. 55–57. 
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A 16–17. század fordulóján egyszerre három francia, Claude Flamand, Jean Er-

rard de Bar-le-Duc és Jacques Perret neve is felbukkan. Az utóbbi kettő ugyan mun-

káját a 16. század végén írta, de azok a Bibliotheca Zrinianába csak 17. század eleji 

kiadásban kerültek be.192 

A 17. században az olaszok mellett megjelentek más nemzetiségű hadmérnökök 

is, olyannyira, hogy e korszak jegyzékeiben mindössze három olasz építő műve 

található: időrendben Pietro Sardié,193 Francesco Tensinié194 és Pietro Paolo Floria-

nié.195 Helyüket a németalföldiek veszik át: Adam Freytag, Menno van Coehoorn, 

Simon Stevin, Gerhard Melder, Andreas Cellarius és Hendrik Ruse. A németalföldi 

erődépítészet a spanyolok ellen vívott hosszú függetlenségi háború alatt alakult ki. 

Legfontosabb jellemzőjeként helyi adottságok, a föld és a víz kiterjedt használatát 

kell megemlíteni. Közülük az első kettőt kell feltétlenül kiemelni. Freytag az óné-

metalföldi rendszer utolsó nagyszabású képviselője. Rendkívül népszerű művében az 

addig elért eredményeket összegezte, s ezzel szélesebb közönség számára is megis-

                                                 
192

 Flamand: Le guide des fortifications et conduite militaire pour bien se defendre. 
Mömpelgard, 1597. (Lesestoffe 1995. 174.) A latin nyelvű bejegyzésből (De fortificationibus, et 
militaris disciplina ...) inkább a német fordításra lehet következtetni: Gründtlicher Vnderricht von 
Auffrichtung vnd Erbawung der Vestungen ... sodann Kriegsdisciplin von Belägerungen ... Basel, 
1612. Jähns I. 1899. 835–837. Errard Bar-le-Duc, Jean: Fortificatio, das ist künstliche und 
wolgegründigte Demonstration und Erweisung, ... Frankfurt, 1604. (első kiadás Párizs, 1600., 
Bibliotheca Zriniana 245. fennmaradt mű, első kiadása franciául Párizs, 1600.). Zastrow 1839. 110–
111.; Jähns I. 1889. 832–835. Perret, Jacques: Archtectura et Perspectiva. ... Oppenheim, 1613. (első 
kiadás: Párizs, 1594. Bibliotheca Zriniana 245–246. fennmaradt mű, Lesestoffe 1995. 173.). Errardban 
az első önálló francia erődítési munka íróját tisztelhetjük, aki megalapozta a 17. századi francia 
hadmérnökök tevékenységét, jóllehet műve sok szempontból visszalépést jelentett a kor eredményei-
hez képest. Művében ostromtechnikai kérdésekkel is foglalkozik. Perret munkája is inkább praktikus-
ságával, semmint újdonságával tűnt ki. 

193
 Discorso sopra la necessita et utilita dell’architettura militare ... Velence, 1618. (Bibliotheca 

Zriniana 236–237., fennmaradt példány, Velence, 1642. évi kiadás). Jähns II. 1890. 1098–1099.; Duffy 
1979. 34.; Pollak 1991. 88–91. 

194
 La fortificatione, guardia, difesa et espugnatione delle fortezze, ... Velence, 1624. (Magán-

könyvtárak 1992. 43.; Bibliotheca Zriniana 228. fennmaradt példány, Velence, 1630. évi kiadás). 
Tensini Crema, Bergamo, Pescara városait és Verona citadelláját erődítette. Műve nagy népszerűség-
nek örvendett korában. Mint címéből is látszik, sok kortársához hasonlóan, az erődítések mellett ő is 
foglalkozik ostromtechnikával. Jähns II. 1890. 1098.; De la Croix 1963. 44.; Pollak 1991. 107–109. 

195
 Diffesa et offesa delle piazze. Macerata, 1630. (Magánkönyvtárak 1992. 43.) Floriani legfon-

tosabb tevékenysége La Valetta megerősítése volt. Zastrow 1839. 53.; Jähns II. 1890. 1376.; De la 
Croix 1963. 44.; Pollak 1991. 44–45. 
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merhetővé tette azokat, különösen a német nyelvterületen.196
 Magyarországi ismert-

ségével kapcsolatban utalni lehet Bethlen Miklósra, aki életírásában elmondja, hogy 

az utrechti egyetemen egy Wasner nevű híres matematikusnál tanulta a militaris 

architecturát, amin ő igen kapott, olyannyira, hogy Adam Freytag erődítéstani köny-

vét is lefordította németből latinra.197
  

A Freytag által képviselt módszerek azonban a 17. század végi, a franciákkal ví-

vott sorozatos háborúkban már nem feleltek meg az elvárásoknak. Ekkor lépett szín-

re Coehoorn, aki felismerte a változtatások lehetséges útját, és a németalföldi rend-

szert a hagyományok megőrzése mellett az általa is kiválónak ítélt francia mintához 

(Vauban) közelítette. Eközben sokat merített Speckle elgondolásaiból is.198 Az új 

németalföldi rendszer már képesnek bizonyult a francia támadások feltartóztatására. 

Bár a 17. századot a francia erődépítészeti iskola előretörése fémjelezte, mégis 

mindössze két, nem túl jelentős, és ugyancsak németalföldi hatás alatt álló képviselő-

jük került elő a könyvlistákból: Georges Fournier199 és Allain Manesson-Mallet.200 

Annál számosabbak a német várépítők. A már említett Speckle mellett a 17. szá-

zadnak és a 18. század elejének számos jeles alakja felbukkan: Ernst Friedrich Baron 

von Borgsdorf, Georg Andreas Böckler, Wilhelm Dilich, Matthias Dögen, Joseph Fur-

tenbach Sen., Johann Sebastian Gruber, Christoph Heideman, Christoph Nottnagel, 

Johann Georg Pascha, Johann Bernhard Scheiter, Wendelin Schildknecht és Leonhard 

                                                 
196

 Architectura militaris nova et aucta, Oder Newe vermehrte fortification von Regular Vestun-
gen, ... Leiden, 1630. (Magánkönytárak 1992. 43., 315.; Bibliotheca Zriniana 358. fennmaradt pél-
dány, Leiden, 1635. évi kiadás). Zastrow 1839. 79-84.; Jähns II. 1890. 1111–1114.; Nowak 1976. 52.; 
Duffy 1979. 91.; Pollak 1991. 48–51. 

197
 Lásd: Bethlen Miklós élete leírása magától 1980. 574. 

198
 Nieuwe Vestingbouw op en natte of lage horisont, ... Leeuwarden, 1685. (Erdélyi könyveshá-

zak 1994. 112. Hága, 1706. évi kiadás). Coehoorn erődítményei közül példaként Bergen-op-Zoomot, 
Namurt és Coevordent kell megemlíteni. Zastrow 1839. 184–204.; Jähns II. 1890. 1382–1391.; Duffy 
1985. 63. skk.; Pollak 1991. 18–19. 

199
 Traité des Fortifications ou architecture militaire ... Párizs, 1661. (Magánkönyvtárak 2. 

158.). Jähns II. 1890. 1338–1339.; Duffy 1979. 136.; Pollak 1991. 46. 
200

 Kriegsarbeit oder neuer Festungsbau. Amszterdam, 1672. (Magánkönyvtárak 1992. 172.) 
Bár az eredeti bejegyzésben levő cím megegyezik az első könyvének francia kiadásáéval 
(Architectura militaris — Architecture militaire), az előbbihez fűzött „germanice” kétségtelenné teszi, 
hogy főművének (Les Travaux de Mars ou l’art de la guerre. Párizs, 1671–72.) német fordításáról van 
szó. Jähns II. 1890. 1344.; Duffy 1979. 129.; Pollak 1991. 69. 
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Christoph Sturm.201 Nagy számuk részben nyilván a Habsburg uralommal és a Ma-

gyarországot folyamatosan érő német politikai, gazdasági, kultúrális és katonai be-

folyással magyarázható. A felsorolt személyek témán belüli fajsúlya természetesen 

igen eltérő. A 17. századiak közül kiemelendő Dilich202 és Dögen203 munkássága. 

Mindketten támaszkodtak a korábbi itáliai hagyományokra és a kortárs németalföldi 

tapasztalatokra. Műveik nem maradtak hatástalanok a német várépítészetre. Scheiter 

részt vett a híres candiai ostromban, s ott szerzett gazdag erődítési és ostromtechnikai 

tapasztalatait tette közzé művében, noha ő sem tudott elszakadni az elődök módszerei-

től.204 

                                                 
201

 Böckler egy jól használható kézikönyvet írt: Manuale architecturae militaris, Oder 
Handbüchlein über die Fortification. Frankfurt a. M., 1659. (Magánkönyvtárak 1992. 172. [kétszer], 
322.; Erdélyi könyvesházak 1994. 113., 249.). Jähns II. 1890. 1123–1124., 1344. A könyvlistákban 
talált nyolc említés a mű népszerűségét jelzi. – Furttenbach csak bemutatta a hadiépítészet helyzetét, 
önálló gondolatok nélkül: Archietctura universalis das ist Von Kriegs-, Statt- vnd Wasser Gebäuen. 
Ulm, 1635. (Magánkönyvtárak 1992. 314.; Lesestoffe 1994. 349.). Jähns II. 1890. 1001., 1115. Másik, 
átfogóbb jellegű munkájában a csillagerődítményekről értekezik: Mannhaffter Kunstspiegel. 
Augsburg, 1663. (Magánkönyvtárak 1992. 315.). Jähns II. 1890. 1002., 1342–1343.– Gruber csak egy 
rövid áttekintést adott az erődítésekről és a tüzérségről: Neue und Gründliche Mathematische 
Friedens- und Kriegs-Schule. Nürnberg, 1697., 1702., 1705. (Erdélyi könyvesházak 1994. 113.). Jähns 
II. 1890. 1230.– Heidemann Speckle nyomdokain haladva alkotta meg rendszerét: Architectura 
militaris oder Anlaitung starcke Vöstungen zu bawen ... . München, 1664. (Magánkönyvtárak 1992. 
118., 156.). Jähns II. 1890. 1343.– Nottnagel: Manuale fortificatorum, oder kurtzes Handbüchlein von 
der Vestungs-Bawkunst. Wittenberg, 1656. (Magánkönyvtárak 19921. 173., Bibliotheca Zriniana 
230–231.). Jähns II. 1890. 1341.– Pascha nagy valószinűséggel Gebhard Himsley, vagy Himsel tallini 
mérnök csaknem azonos című munkáját (Reval, 1647.) adta ki saját neve alatt: Florilegium 
Fortificatorium Tripartitum, Oder Kurtze ... Anweisung zu der ... Krieges-Bau-Kunst. Halle und 
Leipzig, 1662. (Bibliotheca Zriniana 230.). Jähns II. 1890. 1131., 1342.– Schildknecht gyakorlati 
jellegű művében Freytag elveire támaszkodott: Harmonia In Fortalitiis construendis, defendendis et 
oppugnandis. Das ist Eine einstimmige gründliche und ausfürliche Beschreibung Vestungen zu 
bawen. Stettin, 1652. (Magánkönyvtárak 1992. 173.). Jähns II. 1890. 1143–1147., 1336–1338. 

202
 Peribologia oder Bericht Wilhelmi Dilichy Hist: von Vestungs=gebewen. Frankfurt, 1640. 

(Magánkönyvtárak 1986. 165.) Zastrow 1839. 88.; Jähns II. 1890. 1118.; Pollak 1991. 25. 
203

 Architectura militaris modernae Theoria et Praxis. Amszterdam, 1647., 1656., majd Leiden, 
1670. latinul, Architecture militaire moderne címmel franciául, Amszterdam, 1648., 1658. (Magán-
könyvtárak 1992. 118.; Erdélyi könyvesházak 1994. 75., a két lista 1687-ben, ill. 1673 körül keletke-
zett, így bármelyik kiadás lehetett. A Bibliotheca Zriniana 229. példánya fennmaradt, Amszterdam, 
1647. évi kiadás.; Lesestoffe 1995. 173.). Jähns II. 1890. 1128–1131.; Pollak 1991. 28. 

204
 Novissima praxis militaris Oder Neu-Vermehrte und Verstärckte Vestungs-Baw- und Krieges 

Schuel. Braunschweig, 1672. (Magánkönyvtárak 1992. 118.). Jähns II. 1890. 1348–1350. 
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A már a 18. században működő Borgsdorff205 és Sturm206 neve, miként Melderé 

és Ruseé, szintén a köztük dúló vita miatt érdemel említést, amelyből az itt találtakon 

kívül még további könyvek is születtek. A 18. századi szerzők hiánya egyébként, 

nem csak az építészet területén, hanem másutt is, azzal magyarázható, hogy egyrészt 

a hadtudományi képzés átkerült a szakiskolák feladatkörébe, másrészt a Rákóczi-

szabadságharc lezárultával, a viszonylagos béke hosszú ideje alatt csökkent az érdek-

lődés e téma iránt, harmadrészt kevesebb az ezidőből származó könyvlista.207 

Kifejezetten és kizárólag ostromtechnikával csak két munka foglalkozik. Pietro 

Paolo Floriani traktátusa az olasz szakirodalomra is ható németalföldi hatást tükrö-

zi.208 A francia Goulon Candia ostromakor kezdte tanulni a mesterséget, mire tehát 

műve a 18. század elején megjelent, már óriási tapasztalat állt mögötte. Vaubanétól 

némileg eltérő nézeteket vallott a várharcászatról, de a legnagyobb, valóban mara-

dandó hatást az aknaharc módszerére gyakorolta.209 

Amit az itáliai mesterek jelentettek a várépítészet területén, ugyanolyan hatást 

gyakoroltak a tüzérségre a németek, illetve később a franciák. Az olaszok e területen 

inkább csak követték az európai fejlődést. Ugyanakkor érdekes, hogy az azonosított 

kötetek szerzői közt viszonylag kevés a német, viszont két spanyol, egy lengyel, egy 

olasz és két francia is szerepel, persze nem ok nélkül. Két egészen korai, 16. század 

eleji művel indul a sor: az első egy 1445-ből származó kézirat csaknem változatlan 

kiadása,210 a másik Jacob Preuß traktátusa. Bár összeírásuk pillanatában nyilván már 

                                                 
205

 Neu Triumphirende Fortification Auff allerley Situationen defensive und offensive zu gebrau-
chen. Bécs, 1703. Ez egy korábbi művének átdolgozott kiadása, amelyben a Bécs 1683. évi török 
ostromában elesett Georg Rimpler elméletére támaszkodva fejtette ki nézeteit (Erdélyi könyvesházak 
1994. 112.) Zastrow 1839. 100.; Jähns II. 1890. 1380–1381. Vitairata Sturmnak: Defensions-Echo ... 
Oder: Erläuterung Über einige an Herrn Georg Rimplern befestigte Festung angemerckte Sch 

206
 Jähns II. 1890. 1703–1707. 

207
 Nagy valószínűséggel ez az oka, hogy a 18. század közepétől fokozatosan kiadott Vauban-

műveknek nálunk – egyelőre – nincs nyoma, noha Vauban jelentősége az erődépítészet és az ostrom-
technika területén óriási. 

208
 Diffesa et offesa delle piazze. Macerata, 1630. (Magánkönyvtárak 1992. 43.). Jähns II. 1890. 

1376.; Pollak 1991. 44–45. 
209

 Memoires pour l’attaque et la defense d’une place. Hága, 1706. (Erdélyi könyvesházak 1994. 
112. első kiadása Wesel, 1706. Jähns nem tud a fenti kiadásról.) Jähns II. 1890. 1741–1743. 

210
 (Stainer zu Augsburg:) Büchsenmeisterey von Geschoß, Büchsen, Pulver, Salpeter, ... Strass-

burg, 1529. (Dernschwam 157. Frankfurt, 1531. évi kiadás). Jähns I. 1889. 452–453., 590–591. 
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mindkettő, de különösen az előbbi, elavultnak tekinthető, ám meglétük a tüzérség 

felé már korán megnyilvánuló hazai érdeklődést jelzi. 

Idővel bekerültek az újabb, a tüzérség fejlődését követő, sőt meghatározó művek 

is. Jelentős munkát hagyott hátra a Németalföldet és Magyarországot is megjárt 

lipcsei Franz Joachim Brechtel. Ebben a tüzérszakma teljes ismeretanyagát igyekszik 

áttekinteni.211 Zrínyi csáktornyai bibbliotékájában bukkan fel az olasz tüzérség korabeli 

helyzetét reprezentáló Capobianco,212 a század végén a mind jobban fejlődő francia 

tüzérszakmát képviselője, Joseph Boillot,213 valamint a 17. század eleji spanyol Diego 

Ufano,214 az idősebb Joseph Furttenbach tüzérségi szakkönyve215 és végül a lengyel 

Kazimierz Siemienowicz munkája.216 A 17. század végétől előtérbe nyomuló francia 

tüzérséget képviseli Surirey de Saint-Remy műve, amely mindenre kiterjedő aprólé-

kosságával vívott ki magának nagy elismerést.217 Itt ismét utalni kívánok arra, hogy 

számos erődépítészeti szakmunka tartalmaz a tüzérséggel foglalkozó fejezete(ke)t.218 

                                                 
211

 Büchsenmeisterei, das ist kurtze doch eigentliche erklärungen deren ding, so einem Büchsen-
meister fürnemlich zu wissen von nöthen. Nürnberg, 1591. (Magánkönyvtárak 1992. 318.). Jähns I. 
1889. 650–652. 

212
 Lásd alább, a 4. fejezetben. 

213
 Artifices de feu, et divers instruments de guerre. Das ist künstlich Feurwerck und Kriegs 

Instrumente, allerhandt vöste Orth zu defendirn und expugnirn. Chaumont, 1598. (Bibliotheca 
Zriniana 246. fennmaradt példány, Strassburg, 1603. évi kiadás). Jähns I. 1889. 654–656. 

214
 Archeley, das ist gründlicher und eygentlicher Bericht von Geschüß und aller Zugehör, ... 

Frankfurt, 1614. (Bibliotheca Zriniana 245. fennmaradt példány, első kiadása spanyolul: Tratado de 
la Artillería. Brüsszel, 1612.). Jähns II. 1890. 979–985.; León 1996. 83. 

Itt kell még megemlíteni a szintén spanyol Luis Collado művét:: Prattica manuale dell’artigle-
ria, ... Velence, 1592. olaszul, később spanyolul: Milánó, 1592. (Bibliotheca Zriniana 247. fennma-
radt példány, Milánó, 1606. évi kiadás). Jähns I. 1889 658.; León 1996. 71. skk. 

215
 Halinitro-Pyrobolia. Beschreibung Einer newen Büchsenmeysterey: ... Ulm, 1627. A máso-

dik kiadás: Büchsenmeisterey-Schul. Augsburg, 1643. (Bibliotheca Zriniana 244–245., 574.; 
Lesestoffe 1994. 189.; Magánkönyvtárak 1992. 118.). Jähns II. 1890. 997–1001. 

216
 Artis magnae Artilleriae pars I. ... Amszterdam, 1650. (Bibliotheca Zriniana 247.; Magán-

könyvtárak 1992. 43., 173.,). A „pars I.” megjelölés lényeges, mert Siemienowicz csak műve első, 
pirotechnikai részét tudta megírni, a második, fegyverekkel foglalkozó részt halála után Daniel Elrich 
készítette el. Jähns II. 1890. 1196–98.; Nowak 1976. 16. 

217
 Memoires d’Artillerie tant par mer que par terre. Párizs, 1697. (Erdélyi könyvesházak 1994. 

112.). Jähns II. 1890. 1231–1232. 
218

 Ilyenek Böckler, Gruber, Mallet, Marchi. Kívülük lásd még: Ruscelli, Girolamo: Arte e precetti 
del guerregiare al uso moderno, ... Velence, 1641. (Bibliotheca Zriniana 578.). Jähns II. 1890. 656. 

Csak és kifejezetten pirotechnikával foglalkozik: Boillot, Joseph: Artifices de feu, et divers 
instruments de guerre. Das ist künstlich Feurwerck und Kriegs Instrumente, allerhandt vöste Orth zu 
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Az azonosított szakmunkák közül 25 foglalkozik elméleti, illetve általános jelle-

gű katonai kérdésekkel. 

Francois De la Noue diskurzusai a 16. század végén jelentek meg, és nagy befo-

lyást gyakoroltak a francia hadügyre, jóllehet 28 részéből csak néhány tartalmaz 

valóban katonai témájú gondolatokat. Ezekben a polgárháborúval, a nemesség kato-

nai nevelésével, és a taktikával foglalkozik.219 Mario Savorgnano viszont a hadügy 

egészét ölelte fel és rendszerezte máig ható módon. Ezzel már kortársai közt is nagy 

tekintélyt vívott ki.220 Hasonlóan átfogó jellegű Enea Cervellino és Giovanni Battista 

Colombina műve.221 A háború és a politika viszonyát elemezte Girolamo Frachetta.222 

Magyar szempontból a legfontosabbak Lazarus von Schwendi hadi diskurzusai. 

Ebben a háború jogos, avagy jogtalan voltának filozófiai kérdéseitől kezdve számos 

hadügyi, hadvezetési és taktikai-stratégiai problémával foglalkozott, több évtizedes 

tapasztalatai alapján.223 Wilhelm Dilich gyakorlati útmutatója már a 17. század elején 

látott napvilágot; hadseregszervezési és -ellátási, kiképzési és taktikai kérdéseket 

tárgyal. Dilich műve is nagy hatással volt a német hadügyre.224 Közvetlen utána adta 

ki értekezését a magyarországi harctereket is megjárt Giorgio Basta. Gyakorlati 

tapasztalatai alapján ír a „maestro di campo generale”, azaz a „General Feldoberst” 

feladatairól, a sereg minden tevékenységéről.225 A 17. század végének teljes német 

                                                                                                                                           
defendirn und expugnirn. Strassburg, 1603. (Bibliotheca Zriniana 246. fennmaradt mű, első kiadás 
franciául Chaumont, 1598.). Jähns I. 1889. 832–835. 

219
 Discours politiques et militaires. Basel, 1587. (Iványi 1928. 434. és feltehetően Magánkönyv-

tárak 1992. 90., bár itt a szerző nincs megnevezve, és a bejegyzés is latin nyelvű). Jähns I. 1889. 562–
565., 728–729., 744–746.; Duffy 1979. 91., 106–107. 

220
 Arte militare terrestre e maritima, ... Velence, 1599. (Bibliotheca Zriniana 233., fennmaradt 

példány, Velence, 1614. évi kiadás). Jähns I. 1889. 580–583.; Hausner 1994. 22. 
221

 Cervellino: Militar disciplina. Colombina: Origine, eccelenza, e necessita dell’arte militare. 
(Bibliotheca Zriniana 234–236., mindkét mű egy kolligátumban maradt fenn, Velence, 1641. évi 
kiadás). Hausner 1994. 23. 

222
 Il seminario de’ governi di stato et di guerra, ... Velence, 1597. (Bibliotheca Zriniana 233. 

fennmaradt példány, Velence, 1617. évi kiadás). Jähns I. 1889. 579. 
223

 Kriegs Discurs von Bestellung des ganzen Kriegswesens und von den Kriegsamptern. Frank-
furt, 1593. (Lesestoffe 1994. 307.). Jähns I. 1899. 535–542. 

224
 Kriegsbuch, darin die Alte und Newe Militia eigentlich beschreiben ... Kassel, 1608. (Magán-

könyvtárak 1986. 166., bár a szerző neve nem szerepel a bejegyzésben, a cím alapján az azonosítás 
egyértelmű.). Jähns II. 1890. 907–909. 

225
 Il maestro di campo generale, ... Velence, 1606. (Bibliotheca Zriniana 234–236., 236., két-
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hadügyét tekintette át Johann Sebastian Gruber. Ebben a különböző beosztású és 

rangú katonák helyzetét, feladatait, az ellátás és a szolgálat, valamint a kiképzés 

kérdéseit tárgyalta.226 A felsoroltak mellett számos kisebb jelentőségű mű is felbuk-

kan listáinkban.227 

Kevesebb munka található a könyvjegyzékekben a kiképzéséről, fegyverzetéről, 

harcászatáról: 36 tétel. Ennek oka igen egyszerű. Magyarországon a török jelenléte 

miatt a nyugati hadseregektől és az ott kifejlődött harcmodortól teljesen eltérő szoká-

sok alakultak ki. Míg Nyugat-Európában mind nagyobb szerepet kapott a rendszeres 

kiképzés és a drill, addig nálunk a folytonos készenlét, az állandósult hadiállapot 

miatt a katonák sokszor a gyakorlatban, harc közben sajátították el a tudnivalókat.228 

A parancsnokokat sem a tiszti iskolákban képezték, hanem néhány, a hadviselésben 

fő szerepet játszó főúr udvarában. A parancsnoki posztra a katonák sokszor maguk 

közül választottak olyanokat, akik naponta bizonyították rátermettségüket, bátorsá-

gukat, katonai erényeiket.229 

                                                                                                                                           
szer, mindkettő kolligátumban fennmaradt példány, Velence, 1641. évi, illetve Milánó, 1625. évi 
kiadás). Jähns II. 1890. 927–930.; Hausner 1994. 22. 

226
 Die heutige Kriegs-Disciplin in drey besonderen Theilen ... Augsburg, 1697. (Magánkönyvtá-

rak 1992. 317., Erdélyi könyvesházak 1994. 113., 309.). Jähns II. 1890. 1260–1270. 
227

 Jacobi von Wallhausen Manuale Militare, Oder Kriegß Manual (Frankfurt, 1616.) címmel 
saját neve alatt adta ki du Praissac Le discours militaires (Párizs, 1614) c. művét. (Lesestoffe 1994. 
307.; és talán Magánkönyvtárak 1992. 121. és 275. is). Jähns II. 1890. 934–935. 

Georg Andreas Böckler, erődépítészeti traktátusához hasonló jelleggel, gyakorlati kézikönyvet 
írt, a hadügy valamennyi területét felölelve: Schola militaris moderna. Neue Krieges-Schule, ... 
Frankfurt, 1665. (Magánkönyvtárak 1992. 149.; Lesestoffe 1994. 310.; Lesestoffe 1995. 174.). Jähns 
II. 1890. 1152–1154.  

Ókori reminiszcenciákból, elsősorban Caesar kommentárjaiból, kiindulva a hadseregirányítás és 
a taktika kérdéseit taglalja a francia hugenotta vezér, Henry de Rohan: Le parfait capitane un abrege 
des guerres des Commentaires de Cesar. Párizs, 1631. (Bibliotheca Zriniana 238–239. fennmaradt 
példány, Bisaccioni fordítása olaszra, Velence, 1642. évi kolligátum kiadás; Magánkönyvtárak 1992. 
159., és talán 47. is). Jähns II. 1890. 950.; Hausner 1984. 21. 

A táborozás problémáit tárgyalja David de Solemne: La Charge de Maréchal des Logis. Hága, 
1632. (Magánkönyvtárak 1992. 43.). Jähns I. 1889. 951. 

Starovolscus, Simon: Institutionum rei militaris libri VIII. Krakkó, 1640. (Magánkönyvtárak 
1992. 155.). Jähns II. 1890. 961–962. 

228
 Perjés 1976. 12–17., 22., 31–33.; Czigány 2001. és Czigány 2004. 

229
 Kelenik 1996. 
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A gyalogságról mindösszesen 5, a harmincéves háborút megelőzően megjelent 

traktátus szól, ebből négy (Gianbattista della Valle,230 Francisco de Valdés,231 Pelliccia-

ri232 és Johann Jacobi von Wallhausen műve233) ismert Zrínyi könyvtárából. Az ötödik, 

Jakob de Gheyn alapvető könyve, a gyalogsági fegyverek kezelését mutatja be 117 

gyönyörű metszeten.234 Tulajdonképpen ide tartozik még az egykori gyalogoskapitány, 

az olasz Lelio Brancaccio235 és a francia De la Mont236 műve is, amelyek a gyalogos 

tisztek kiképzésével és feladataival foglalkoznak. A lovasságról ugyancsak kevés, 7 

mű található, közöttük Lodovico Melzo,237 Giorgio Basta traktátusa238 vagy a már 

említett Jacobi von Wallhausen munkája, mely a tervezett sorozat második darabjaként 

jelent meg, és az egyes lovas fegyvenemek szerint tárgyalja a témát.239 Végül megemlí-

                                                 
230

 Vallo: libro pertinente a capitani ... Nápoly, 1521. (Bibliotheca Zriniana 240., fennmaradt 
példány, Vinegia 1558. évi kiadás). Foglalkozik még erődépítészeti és ostromtechnikai kérdésekkel is. 
Jähns I. 1889. 472–474., 702–705. 

231
 Specchio et disciplina militare. (Bibliotheca Zriniana 234–236., fennmaradt példány, Velen-

ce, 1641. évi kiadás, kolligátum). Jähns I. 1889. 729.; León 1996. 68. skk. Első kiadása spanyolul 
Brüsszel, 1586.  

232
 Avertimenti in fattoni di guerra ... Velence, 1619. (Bibliotheca Zriniana 237. fennmaradt pél-

dány). Jähns II. 1890. 1035. 
233

 Kriegskunst zu Fuß, ... Oppenheim, 1615. (Lesestoffe 1994. 305.; Bibliotheca Zriniana 231–
232., fennmaradt példány). Jähns II. 1890. 1035–1042. Wallhausennek ez a híres munkája, amelyben 
mindenre kiterjedő részletességgel tekinti át a gyalogság kiképzését, fegyverzetét, harcászatát stb. az 
általa elképzelt hatkötetes, a korabeli hadtudományt felölelő sorozat első részeként jelent meg. Nem 
véletlen, hogy az ottani katonai reform előmozdítása érdekében 1649-ben, Moszkvában, orosz fordí-
tásban is kiadták. Hellie 1990. 90–91. 

234
 Wapenhandelighevan Roers Musquetten ende Spießen: ... Hága, 1607. (Magánkönyvtárak 

1992. 62.). Jähns II. 1890. 1005–1007. 
235

 Carichi militari o Fucina di Marte. Velence, 1641. (Bibliotheca Zriniana 234–236. fennma-
radt mű, kolligátum). Jähns I. 1889. 579.; Hausner 1994. 23. 

236
 Les Fonctions de tous les officiers del’infanterie depuis celle du Sergent jusques a celle du 

Colonel; ... Párizs, 1671. (Magánkönyvtárak 1992. 120.). Jähns II. 1890. 1160–1161. A mű végén egy 
rövid fejezet az erődépítészetről és az ostromtechnikáról szól. 

237
 Regole militari sopra il governo et servitio particolare della cavalleria ... Antwerpen, 1611. 

(Bibliotheca Zriniana 234–236. fennmaradt példány, Velence, 1641. évi kiadás, kiadói kolligátum-
ban). Jähns II. 1890. 1049–1052. 

238
 Il governo della cavalleria leggiera. (Bibliotheca Zriniana 234-236., 236., kétszer, mindkettő 

kolligátumban fennmaradt példány, Velence, 1641. évi, illetve Milánó, 1625. évi kiadás). Jähns II. 
1890. 1052–1055.; Hausner 1994. 23. 

239
 Kriegs-Kunst zu Pferd, ... Frankfurt, 1616. (Bibliotheca Zriniana 232.). Jähns II. 1890. 1056–

1057. 
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tendő, hogy De la Noue is értekezik könyvében a lovassági és a gyalogsági taktikáról, 

hadrendről.240 

A harmadik nagy csoportba a jogi művek és szabályzatok tartoznak. Ezek együt-

tes száma 48, de ennek csaknem a felét Hugo Grotiusnak a háború és a béke jogáról 

írott korszakalkotó könyve, a De jure belli et pacis, és a nyomában kibontakozó 

kommentár- és apologétika-irodalom alkotja.241 

 

III/2. A hadtudományi nyomtatványok magyarországi tulajdonosai 

A kiadott 16–18. századi magyarországi könyv- és könyvtárjegyzékek mintegy 

10–12%-a tartalmaz a hadtudomány körébe sorolható kéziratot vagy nyomtatványt. 

A ma ismert 309 kötetet 72 tulajdonos birtokolta; egy tulajdonos átlagban 4 kötetet. 

Mivel a tulajdonosok többsége ismert – mindössze tíz ismeretlen van köztük – ez 

lehetővé teszi, hogy ha mégoly vázlatosan is, képet alkossunk a katonai elméleti 

művek magyarországi recepciójának folyamatáról. 

Az első hadtudományi nyomtatványok a 16. század második felében bukkannak 

fel Magyarországon, a nagy humanista könyvtárak polcain. Az e századból ismert 

jegyzékekben 38 kötetben 18 katonai témájú mű található, nagyobb részt ókori auk-

torok tudós kommentárokkal ellátott kiadásai. Ezek elsősorban klasszikus voltuk és 

tananyag-jellegük miatt kerültek be a hazai későhumanizmus jeles képviselői: 

Dernschwam János, Zsámboky János, Mossóczy Zakariás, Batthyány Boldizsár, 

valamint Brutus János Mihály bibliotékájába.242 Közülük csak Dernschwamnál mu-

tatható ki határozott érdeklődés a hadviselés kérdései iránt, aki Aelianosz, Frontinus, 

Polybiosz, Vegetius mellett korabeli szabályzatokat és kortárs hadtudományi műve-

ket is beszerzett. A Dernschwam-könyvtár 15 kötete számánál és összetételénél 
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 Lásd a következő fejezetben. 
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 Mivel ezek inkább a magyarországi jogi könyvkultúra részei, részletes ismertetésüktől elte-
kintek, annál is inkább mert vizsgálatuk önálló kutatási program feladata. 
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 Dernschwam 1984. 45., 47., 126., 157., 173.; Zsámboky 1992. 130., 177., 183., 263., 312–313., 

328., 330., 357.; Iványi 1983. 476., 478., 481. (Mossóczy), 423., 424., 434. (Batthyány), 124. (Brutus). 
A történetíró Forgách Ferenc testvére, Forgách Imre 1588-ban a trencséni evangélikus egyház és 
iskola számára egyebek közt Frontinus Stratagemata című művének egy kéziratos példányát adomá-
nyozta. Magánkönyvtárak 1992. 6. 
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fogva még évtizedekkel a tulajdonos halálát követően is a legjelentősebb az ilyen 

jellegű hazai gyűjtemények között. 

A 16. századi szerény kezdetek után, az 1630-as évektől kezdődően, mind több 

könyvjegyzékben fordulnak elő hadtudományi nyomtatványok. A hadviseléssel 

kapcsolatos könyvek iránti fokozódó érdeklődést mutatja a tulajdonosok számának 

az előző századból ismert 6-tal szemben 37-re növekedése. 

A 17. századi Magyarországon a hadtudományi kötetek minden második tulaj-

donosa a városi értelmiség, az iparos és a kereskedő polgárság köréből került ki. 

Ennek az a magyarázata, hogy a javarészt németajkú, protestáns (evangélikus) városi 

polgárságnak, kulturális és kereskedelmi kapcsolatai révén, módjában állt megismer-

kednie a műveltség új, praktikus elemével, s ez egybevágott saját kulturális törekvé-

seivel.243 A hadtudományi nyomtatványokat birtokló városi polgárok többsége 1-3 

kötettel rendelkezett. A legnépszerűbb szerző körükben Hugo Grotius volt, De jure 

belli et pacis című munkája hét könyvjegyzékben is felbukkan.244 A városi értelmisé-

giek (ügyvédek, városi jegyzők, aljegyzők, városi írnokok), a tanácstagok és a városi 

polgárok a jogi munkák mellett az 1630-as évektől kezdve alkalmanként már a had-

tudomány egészét felölelő kézikönyveket és modern erődítéstani, tüzérségi szakiro-

dalmat is vásároltak. Gothard Gall soproni tanácstag könyvjegyzékében például 

Joseph Furttenbach Halinitro-Pyrobolia (Ulm, 1627) című tüzérségi szakkönyve 

fordul elő, David Günther lőcsei tanácsos könyvei között egy Muschqueten Exerciten 

Büchlein című mű és Johann Jacobi von Wallhausen kézikönyve, a Manuale 

Militare, oder Kriegs Manual, Benedict Millner soproni polgár bibliotékájában egy 

pontosan meg nem nevezett német és egy olasz erődítéstani kötet, végül Michael 

Khern soproni tanácstag könyvjegyzékében Franz Joachim Brechtel Büchsen-
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 A reformáció és a városi könyvkultúra kapcsolatáról lásd: Moller 1979. A magyarországi városi 
könyvkultúráról lásd: Kassa 1990.; Kokas 1991.; Farkas 1992. 100–121.; Čičaj 1993.; Lesestoffe 1994.; 
Lesestoffe 1995.; Grüll 1996. 1–20., 127–136. A protestáns magyar értelmiség a nagy protestáns egye-
temeken már a század elején megismerkedett a hadtudományi irodalommal: nevezetesen az erődítéstan-
nal és Grotiusnak a háború és béke jogáról vallott nézeteivel. Lásd erről a II. fejezetben írottakat. 
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 Georg Poch soproni tanácstag: Lesestoffe 1994. 273., 275.; Gutt eperjesi polgár: Magán-

könyvtárak 1992. 88.; Fauth Márk soproni aljegyző: Lesestoffe 1994. 291.; Georg Preissegger soproni 
polgár: Lesestoffe 1994. 318.; Vitnyédi István soproni ügyvéd: Lesestoffe 1994. 313.; Zimmermannn 
Zsigmond eperjesi kereskedő: Magánkönyvtárak 1992. 120.; Johann Nikolaus Hain lőcsei polgár: 
Magánkönyvtárak 1992. 316. 
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meisterei (Nürnberg, 1591) című tüzérségi könyve szerepel.245 A városi kézműves, 

iparos réteg néhány tagja szintén megtalálható a hadtudományi nyomtatványok 

tulajdonosai között. Johann Hueber ruszti fürdősmester mestersége gyakorlása során 

egyebek mellett a Neue Feldscherkunst című orvosi műre támaszkodott. Egy Büch-

lein de medicina militari című katonai orvosi munkát forgatott Johann Michael Wil-

helmb pesti fürdős sebész is, míg, Martinus Christoph soproni kőműves Joseph Furt-

tenbach építészeti szakkönyvét (Architectura universalis) használta munkájához.246 

Ennél lényegesen több kötet volt a század második felének politikai mozgalmaiban 

fontos szerepet játszó Vitnyédi István soproni ügyvéd, vagy a később Caraffa által 

kivégeztetett Zimmermann Zsigmond eperjesi kereskedő birtokában. Az előbbi 12, 

az utóbbi 10, míg Johann Nikolaus Hain lőcsei polgár, Hain Gáspár történetíró fia, a 

18. század elején 9 kötetet gyűjtött könyvtárába.247 

A hadászati könyvek iránti érdeklődés megélénkülésének a 17. század közepén 

több jele mutatkozik. Amíg 1600 és 1650 között mindössze 11 könyvjegyzékben 

akad valamilyen katonai mű, addig 1650 és 1700 között, évtizedenként egyenletes 

elosztásban, 26-ban. Nem csak a tulajdonosok száma bővült, hanem ezzel együtt 

feltehetően az olvasók köre is. A városi polgárság mellé ezekben az évtizedekben 

zárkóztak fel a főrendek, a köznemesség, valamint az alsópapság képviselői (szerze-

tesek, tábori lelkészek és prédikátorok). 

A könyvtárjegyzékek tanúsága szerint a 17. század közepétől a hadtudományi 

nyomtatványok legjelentősebb olvasói rétege a hivatásszerűen fegyverforgató arisz-

tokrácia lett. A század egészét tekintve ez a társadalmi kör birtokolta a legtöbb had-

tudományi nyomtatványt, a ma ismert 309-nek mintegy az egyharmadát. Batthyány 

Ádám (1610–1659) dunáninneni főkapitány, Zrínyi harcostársa, közel azonos nagy-

ságrendű könyvanyaggal, mintegy 500 kötettel rendelkezett. Különböző ismert 

könyvjegyzékeiben azonban mindössze 7-10 hadtudományi munka szerepel, ame-

lyek között van egyebek mellett egy „lovon való hadakozásrul” szóló német és egy 
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 Lesestoffe 1994. 189. (Gall); Magánkönyvtárak 1992. 275., 276. (Günther); Lesestoffe 1994. 

88 (Millner); Lesestoffe 1994. 77. (Khern) 
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 Lesestoffe 1995. 139. (Hueber); Magánkönyvtárak 1992. 166. (Wilhelmb); Lesestoffe 1995. 
349. (Martinus) 
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 Lesestoffe 1994. 304., 305., 307., 310., 313., 314., 315. (Vitnyédi); Magánkönyvtárak 1992. 

118., 120., 121., 124. (Zimmermann); Magánkönyvtárak 1992. 314., 315., 316., 317., 318., 322. (Hain) 
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„erösségekröll valo” olasz könyv.248 A külföldi egyetemeken tanult, Párizst is megjárt 

Pázmány Miklós (1623–1667) királyi tanácsos és kamarás, pápai, majd veszprémi 

kapitány ugyancsak 8-10 hadtudományi művet gyűjtött majd 400 kötetes könyvtárá-

ba, latin, olasz, német, francia nyelvűeket (ez utóbbiak egy részét feltehetően Párizs-

ból hozta magával),249 Forgách Zsigmond Ádám szalánci birtokos, katonáskodó főúr 

4 német munkát, amelyek közül 3 ugyancsak az erődítéstan körébe tartozik. A század 

második felének egyik legkiválóbb katonája, a fiatalon Zrínyi mellett harcolt Ester-

házy Pál (1635–1713) nádor 1713 körül keletkezett, több mint 500 tételes könyv-

jegyzékében a Militares et Geometrici szak 18 címet sorol föl.250 

A legjelentősebb magyarországi hadtudományi gyűjteményt az e rétegbe tartozó 

Zrínyi Miklós hozta létre csáktornyai bibliotékájában. Zrínyi könyvtárának 1662 

kora őszén felvett katalógusa önállóan, Militares cím alatt tartotta nyilván a hadtu-

dományi köteteket. 1662-ben ez a szak 62 művet tartalmazott 34 kötetben. A gyűj-

temény teljes nagysága azonban a más szakba keveredett és a katalógusban nem 

szereplő, ám Zágrábban ma is meglévő darabokkal együtt a 70-et is meghaladta.251 

Zrínyi Miklós könyvtárának java része napjainkig fennmaradt, s a meglévő köte-

tek részletes információt nyújtanak a hadtudományi nyomtatványok provenien-

ciájáról, kölcsönzéséről, használatáról; számos olyan adatról, amit a könyvtárjegyzé-

kek nem tartalmaznak. A Militares szak több kötete például eredetileg a strasburgi 

akadémián 1616-ban politikai-katonai tézisekből disputáló Listius Ferenc, Bethlen 

Gábor „tudományokban és a hadművészetben jártas” diplomatájának a tulajdonában 

volt, s annak 1630-ban bekövetkezett halála után, a Zrínyi szolgálatában álló Listius 
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 Lásd Koltai 2002. 162., 163., 179., 182., 227., 228., 274. – A számok bizonytalansága a ko-
rabeli könyvjegyzékek feloldási problémáiból adódik, mivel azok gyakran hiányos, pontatlan vagy 
téves címleírást adnak, amely megnehezíti, kéziratok esetében szinte lehetetlenné teszi az egyes 
művek azonosítását, tematikai besorolását. És akkor még nem szóltunk a kolligátumokról, amelyeket 
csak a legritkább esetben jeleztek a jegyzékek készítői. 
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kében Zrínyi Syrena-kötete is szerepel. Pázmány Zrínyi „éles bölcs elméjét” és „vitéz erkölcsét” 
magasztaló verset is írt, tehát minden bizonnyal Zrínyi köréhez tartozott.) 
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150., Iványi 1983. 274., 275. (Batthyány); Magánkönyvtárak 1992. 165., 166. (Forgách); Lesestoffe 
1995. 160., 168., 173–174. (Esterházy); Magánkönyvtárak 1992. 172–173. (Szirmay) 
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János révén került a Biblioteca Zrinianába.252 A bejegyzések alapján az is megállapít-

ható, hogy Zrínyi gazdag hadtudományi könyvanyaga ismertté vált a vele szoros 

kapcsolatban állók körében. Vegetius klasszikus katonai művének kötete 1664-ben 

például ifjabb Listius Jánosnál volt, akkor írta be a fiatalamber buzdítását szolgáló 

jelmondatot és a kötet tanulmányozásra serkentő ajánlást Klesch Dániel pozsony-

szentgyörgyi lelkész.253 A már említett Vitnyédi István, Zrínyi „főember szolgája” is 

kölcsönzött katonai műveket a csáktornyai könyvtárból, abból a célból, hogy mint 

1662. november 13-án kelt levelében írja: „hadd tanuljak valamit in theoria más pra-

xisábúl, az mikor szükségem nincsen, hogy könnyebben tudjam ad praxim redigálni 

(ha) szükségem lenne.”254 

Ezek az adatok a hadtudományi nyomtatványok tulajdonosainak a könyvjegyzé-

kekből alig ismert, jelentős csoportjára vetnek fényt. Hogy a magyarországi katona-

társadalom gerincét alkotó köznemesség szerepe jóval nagyobb lehetett az európai 

katonai gondolkodás befogadásában, arra többek közt Szirmay András zempléni 

alispán könyvjegyzékéből lehet következtetni. Szirmay Thököly Imre iskolatársa volt 

Eperjesen, ezt követően 1676–1677-ben a frankfurti egyetemre járt, ahol erődítéstant 

is hallgatott, sőt tanára ajánlásával egy hadmérnök főtiszt mellett részt vett Stettin 

ostromában is. Tanulmányai alatt gyűjtötte össze 9 kötetből álló kézikönyvtárát, 

amelyben olyan új és korszerű tüzérségi és várépítészeti munkák találhatók, mint 

például Kazimierz Siemienowicz 1676-ban (!) Frankfurtban megjelent Aussführliche 

Beschreibung Der grossen Feuerwercks- oder Artillerie-Kunst című kötete, Georg 

Andreas Böckler 1660-ban Frankfurtban kiadott Manuale architectura militarisa, 

vagy Allain Manesson-Mallet németül 1672-ben Amszterdamban napvilágot látott 

Kriegsarbeit oder neuer Festungsbau című műve. Thököly később nagy hasznát 

vette Szirmay hadmérnöki ismereteinek: az ő segítségével vették be a kurucok 1682-

ben a kassai citadellát, azt követően az ő tervei alapján erősítették meg a Felső-

Magyarország politikai és katonai központjának számító város védelmét. 1683-ban 
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 Speckle, Daniel: Architectura von Vestungen. Strasburg, 1608.; valamint egy Diego Uffano, 

Jean Errerd de Bar-le-Duc, Jacques Perret és Joseph Boillot erődítéstani és haditechnikai munkáit 
tartalmazó kolligátum. Lásd: Bibliotheca Zriniana 27., 229., 245–246. Vö. Hausner 1996. 24. 
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ana 27., 241–242. 
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 Vitnyédy 1871. 242. 
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Thököly Szirmayra, „mint ahhoz tudó és jó formában értő emberre” bízta a kuruc 

tüzérség irányítását is.255 

Kifejezetten az ország helyzetéből eredő sajátosságnak tekinthető, hogy a ma-

gyar egyházi értelmiség bibliotékáiban és gondolkodásában már a század közepére 

fontos helyet kapott a külországi egyetemeken megismert hadtudomány. A szepessé-

gi születésű Thann András evangélikus lelkész 1659-ben a hazai háborús helyzet 

miatti időszerűségével indokolja a wittenbergi egyetemen előadott katonai építészeti 

téziseinek a témaválasztását A legújabb erődépítészeti szakirodalmat idéző értekezé-

séből kiderül, hogy Thann Wittenbergben maga is hallgatta Christoph Nottnagel 

híres matematikus és katonai építész előadásait.256 A könyvjegyzékek is az egyházi 

értelmiségnek a katonai kérdések iránti érdeklődését támasztják alá: a 17. századból, 

az egyházi intézményeket nem számítva, 8 tulajdonost ismerünk közülük név szerint. 

Miskolci Csulyak István könyvtárában megvolt Vegetius és Polienus klasszikus 

munkája, Johann Winckler soproni evangélikus prédikátor tékájában Arnold Menge-

ring néhány évvel korábban kiadott Kriegs-Belial (Drezda, 1633) című műve. Him-

melreich György pannonhalmi kormányzóapát volt a tulajdonosa Adam Junghaus 

Kriegs Ordnung zu wasser und Landt (Köln, 1611), Melchior Coress menekült evan-

gélikus prédikátor Leonhard Fronsperger Von Kayserlichen Kriegssrechten (Frank-

furt a. M., 1566), Kaposi Sámuel református teológus Georg Andreas Böckler Ma-

nuale architectura militaris (Frankfurt a. M., 1660) című művének.257 Fönnmaradt 

erődítéstani kéziratából kikövetkeztethetően építészeti könyvekben gazdag könyvtára 

lehetett Mösch Lukács piarista tanárnak is, aki 1686-ban gróf Pálffy János Károly 
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 Magánkönyvtárak 1992. 170., 172., 173. Szirmayról lásd: Némethy 1885. 414–423.; Nagy 
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oldalán, tábori papként, jelen volt Buda ostrománál, majd ezt követően előbb a gróf 

gyermekeit oktatta hadmérnöki ismeretekre Bajmócon, utóbb, az 1690-es években a 

piarista kollégium tanulóit Privigyén.258 

Számos jele van annak, hogy a hadtudományi nyomtatványok a királyi Magyar-

országhoz hasonló utakon (egyetemjárás, politikai kapcsolatok stb.) eljutottak Er-

délybe is.259 Mégis, erről a folyamatról a 17. századi erdélyi könyvjegyzékek, a nagy-

részt akkor keletkezett fejedelmi gyűjteményekén (Rákócziak, Apafiak) kívül, jósze-

rével egyetlen adatot sem tartalmaznak. A 18. századból is mindössze a Teleki csa-

lád, Bethlen Gergely és Bánffy Dénes könyvei között találtunk 1-1, illetve az utóbbi 

esetében 3 katonai témájú kötetet.260  

 

* 

 

Összefoglalásul álljon itt a korabeli könyv- és könyvtárjegyzékek vizsgálatából 

nyert legfontosabb adat, mely szerint több mint 300, a hadviselést elméleti szinten 

tárgyaló kötet került be Magyarországra a 16–18. század folyamán, s ez legkevesebb 

134 címet takar. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a magyarországi hadtu-

dományi műveltség jóval szélesebb körű volt annál, ami a magyar(országi) szerzők 

hadtudományi tárgyú műveinek az összességéből kirajzolódik. 
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Bethlen Miklósra.  
260

 Erdélyi könyvesházak 1994. 168. (Teleki cs.), 65. (Bethlen), 307–309. (Bánffy), valamint 
Thallóczy 1881. 121–134. 
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IV. Zrínyi Miklós hadtudományi könyvei és műveltsége 
 

 

IV/1. Zrínyi Miklós könyvtárának hadtudományi kötetei 

Zrínyi Miklós csáktornyai könyvtárának 1662 kora őszén felvett katalógusa, 

mint említettük, önállóan, „Militares” cím alatt tartotta nyilván a hadtudományi 

köteteket.261 1662-ben ez a szak 34 tételt számlált (ebből 1 kéziratot), amely 34 tétel-

ben nem kevesebb mint 62 mű volt található. Az antik római történetírók és a politi-

kai irodalom közé is tévedt egy-egy, a mai nemzetközi szakirodalomban a hadtudo-

mány körébe sorolt kötet (C. Iulii Caesaris Commentariorum de bello Gallio... Köln, 

1579.; C. Iulii Caesaris quae extant, ex recensione Jos. Scaligeri Amsterdam, 1644.?; 

Tutte le opere di Nicolo Machaiavelli Genf, 1610–1646.?, Lambert Daneau: Aphoris-

mi politici et militares… Leiden, 1638.),262 így 1662-ben 38 kötetben 66 katonai 

szakmunka sorakozott a polcokon. Hozzászámítva ezekhez a katalógusban nem 

szereplő, ám a Zágrábban ma is meglévő, tehát feltehetően 1662 után beszerzett 4 

kötetet (ebből 2 kézirat), 42 kötetről s az azokban fellelhető 71 műről mondhatjuk 

teljes bizonyossággal, hogy Zrínyi tulajdonában volt (felsorolásukat lásd alább):263 
 

1. AILIANOS: De instruendis aciebus. Leiden, 1592. (BZ 221.) 

2. BASTA, Giorgo: Il maestro di campo generale. Milano, 1625. (BZ 229. koll. 1. és 

BZ 166. koll. 3.) 
                                                 

261
 A hajdan a Zala megyei Csáktornyán keletkezett, ma a horvát nemzet tulajdonát képező, a 

zágrábi Nacionalna i Sveučilišna Biblioteká-ban (Nemzeti és Egyetemi Könyvtár) őrzött Zrínyi-
könyvtár részletes feldolgozását lásd: Bibliotheca Zriniana. A Militares szak kötetei: 227–247. (no 
192–225.) 

262
 Jähns I. 1889. 3–13., 447–454., 456–472.; Jähns II. 1890. 871–874. 

263
 Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy közülük néhánynak nincs köze a hadtudományhoz. Közé-

jük sorolható Lackner Kristóf (1571–1631) soproni tudós-polgármester helyes gazdálkodásra oktató 
színműve, az Actus oeconomicus, valamint az 1617. május 3-án Sopronban előadott Electio trigonione 
című iskoladrámája, amelyek az egyik Galea Martis kötettel voltak egybekötve – ezeket nem vettem 
föl a listába. A jegyzék a szerzők ábécé rendjében tartalmazza Zrínyi valamennyi ismert hadtudomá-
nyi könyvét. A szerző és a cím után a megjelenés helye és évszáma áll. Amelyik kötet ma is megvan, 
ott zárójelben megadtam a Zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban használt jelzetet (BZ vagy 
kézitatoknál R). Kolligátum esetén jelöltem a mű sorszámát az adott köteten belül. Tőlem függetlenül 
készített egy 33 tételből álló listát egy összehasonlító irodalomtörténeti tanulmány keretében Tüskés 
Gábor: Tüskés 2004. 54–55. 
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3. BASTA, Giorgo: Il governo della cavalleria leggiera. Milano, 1625. (BZ 229. 

koll. 2. és BZ 166. koll. 6.) 

4. BISACCIONI, Maiolino: Sensi civili. Velence, 1642. (BZ 188.) 

5. BOILLOT, Joseph: Artifices de feu, et divers instruments de guerre. Strassburg, 

1603. (BZ 13. koll. 4.) 

6. BÖCKLER, Georg Andreas: Theatrum machinarum novum. Köln, 1662. 

7. BRANCACCIO, Lelio: Carichi militari o Fucina di Marte. Velence, 1641. (BZ 

166. koll. 1.) 

8. CAESAR, Caius Julius: Commentariorum de bello Gallico libri VIII. Köln, 1579. 

(BZ 66.) 

9. CAESAR, Caius Julius: De bello civili Pompeiano libri III. Köln, 1579. (BZ 66.) 

10. CAESAR, Caius Julius: C. Julii Caesaris quae extant, ex recensione Jos. Sca-

ligeri. Amsterdam, 1644. ? 

11. CAESAR Pseud.: De bello Alexandrino, Africo, Hispaniensi. Köln, 1579. (BZ 

66.) 

12. CAPOBIANCO, Alessandro: Corona e palma militare di artiglieria et fortifica-

tioni. Velence, 1647. 

13. CATANEO, Girolamo: Dell’arte militare, libri cinque. Brescia, 1608. (BZ 27.) 

14. CELLARIUS, Andreas: Architectura militaris. Amsterdam, 1656. (BZ 248.) 

15. CERVELLINO, Enea: Militar disciplina. Velence, 1641. (BZ 166. koll. 8.) 

16. CHABANS (SCIABAN), Louis de: Il bombardiero veneto. Velence, 1641. (BZ 

166. koll. 9.) 

17. CHINCHERNI, Alessandro: Lo scolare bombardiere. Velence, 1641. (BZ 166. 

koll. 12.) 

18. COLLADO, Luis: Prattica manuale dell’artiglieria. Milano, 1606. (BZ 297.) 

19. COLOMBINA, Giovanni Battista: Origine, eccelenza, e necessità dell’arte mili-

tare. Velence, 1641. (BZ 166. koll. 7.) 

20. DANAEAU, Lambert: Aphorismi politici et militares. Leiden, 1638. 

21. DÖGEN, Matthias: Architectura militaris moderna. Amsderdam, 1647. (BZ 

131.) 

22. DU CHOUL, Guilllaume: Discorso... sopra la castrametatione et bagni antichi 

de i greci et romani. Padova, 1559. (BZ 235. koll. 3.) 
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23. ERRARD de Bar-le-Duc, Jean: Fortificatio. Frankfurt am Mayn, 1604. (BZ 13. 

koll. 2.) 

24. FRACHETTA, Girolamo: Il seminario de’governi di stato et di guerra. Velence, 

1617. (BZ 14.) 

25. FREYTAG, Adam: L’architecture militarie ou la fortification nouvelle. Leiden, 

1635. (BZ 265.) 

26. FRONSPERGER, Leonhardt: Vom Kayserlichem Kriegß Rechten. Frankfurt am 

Mayn, 1565 vagy 1573. (magyar nyelvű kivonat, R 3494.) 

27. FRONTINUS, Julius Sextus: Stratagemata. Leiden, 1592. (BZ 221. és BZ 235. 

koll. 2.) 

28. FURTTENBACH, Joseph sen.: Büchsenmeisterey-Schul. Augsburg, 1643. 

29. GALLO, Fabio da Osimo: Regole di squadroni di fanteria. Velence, 1641. (BZ 

66. koll. 10.) 

30. GALLUCCI (?), Giovanni Paolo: Discorso intorno al formare un squadrone. 

Velence, 1641. (BZ 166. koll. 5.) 

31. HIMSEL, Gebhardt (Pascha): Florilegium fortificatorium tripartitium. Halle, 

1662. 

32. LACKNER, Kristóf: Galea Martis. Tübingen, 1625. (BZ 324a. koll. 1. és BZ 

324b. koll. 1.) 

33. LACKNER, Kristóf: Aphorismi politici. Tübingen, 1625. (BZ 324a. koll. 4. és 

BZ 324b. koll. 2.) 

34. LEO, V. (Bölcs): Tactica. Velence, 1642. (BZ 188.) 

35. LIPSIUS, Justus: Saturnalium sermonum libri duo. Antwerpen, 1604. (BZ 267. 

koll. 1.) 

36. LIPSIUS, Justus: De amphiteatro liber. Antwerpen, 1604. (BZ 267. koll. 2.) 

37. LIPSIUS, Justus: De militia Romana libri quinque. Antwerpen, 1602. (BZ 267. 

koll. 3.) 

38. LIPSIUS, Justus: Analecta sive observationes reliquae ad militiam et hosce 

libros. Antwerpen, 1602. (BZ 267. koll. 4.) 

39. LIPSIUS, Justus: Poliorceticón sive de machinis, tormentis. Antwerpen, 1605. 

(BZ 267. koll. 5.) 
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40. MACHIAVELLI, Niccolo: L’arte della guerra [Tutte le opere… IV. parti] Genf, 

1610–1619–1646 között 

41. Quaedam Machinae militares manu scriptae. (Azonosíthatatlan, csak az 1662-es 

könyvtárjegyzékből ismert kézirat.) 

42. MARCHI, Francesco: Della architettura militare... libri tre. Brescia, 1599. (BZ 

372.) 

43. MELDER, Gerard: Korte en klare instructie van regulare en irregulare fortifi-

catie. Utrecht, 1658. 

44. MELZO, Lodovico: Regole miltari sopra il governo. Velence, 1641. (BZ 166. 

koll. 2.) 

45. MODESTUS: De vocabulis rei militaris. Leiden, 1592. (BZ 221. koll. 3) 

46. MONDUID, Felix: Classicum novi Hannibalis. Bécs, 1662. 

47. MONLUC, Blaise de: Commentari del signors Biagio di Monluc. Firenze, 1630. 

(BZ 53.) 

48. NOTTNAGEL, Christoph: Manuale fortificatorium. Wittenberg, 1659. 

49. ONOSANDROS: De re militari. Nürnberg, 1595. (BZ 215.) 

50. PELLICCIARI: Bartolomeo: Avertimenti in fattioni di guerra. Velence, 1619. 

(BZ 174.) 

51. PERRET, Jacques: Architectura et Perspectiva. Oppenheim, 1613. (BZ 13. 

koll. 3.) 

52. POLÜBIOS: Castrametatio Romanorum ex historiis Polybii. Leiden 1592. (BZ 

221.) 

53. RANTZAU, Henrich von: Commentarius bellicus. Frankfurt, 1595. 

54. Regole per drizzar et bene imbrigliar cavalli tanto per uso di guerra come per 

manegio di piacere (R 3583.) 

55. ROHAN, Henri de: Il perfetto capitano. Velence, 1642. (BZ 188.) 

56. RYSENSTEIN (RUSE), Henrik: Verstercke vesting. Utrecht, 1658. 

57. SARDI, Pietro: Il capo de bombardierei. Velence, 1642. (BZ 166. koll. 13.) 

58. SARDI, Pietro: Discorco... dell’architettura militare. Velence, 1642. (BZ 173.) 

59. SAVORGNANO, Mario: Arte militare terrestre e maritima. Velence, 1614. (BZ 

261.) 

60. SAUMAISE, Claude de: De re militari Romanorum liber. Leiden, 1657. 
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61. SCHWENDI, Lazarus von: Kriegs Discurs von Bestellung des gantzen Kriegs-

wesens. Frankfurt am Mayn, 1593. (magyar nyelvű kivonat R 3494.) 

62. SIEMIENOWICZ, Kazimierz: Artis magnae artilleriae pars prima. Amsterdam, 

1650. 

63. SPADINO, Francesco Piccinino: Modo di formare squadroni. Velence, 1641. 

(BZ 166. koll. 11.) 

64. SPECKLE, Daniel: Architectura von Vestungen. Strassburg, 1608. (2 példány: 

BZ 8., BZ 123.) 

65. TENSINI, Francesco: La fortificatione. Velence, 1630. (BZ 117.) 

66. UFFANO, Diego: Archeley, das ist gründlicher und eygentlicher Bericht. Frank-

furt, 1614. (BZ 13. koll. 1.) 

67. VALDES, Francesco de: Specchio et disciplina militare. Velence, 1641. (BZ 

166. koll. 4.) 

68. VALLE, Battista della: Vallo: libro pertinente a capitani per retenere et fortifi-

care una città con bastioni. Velence, 1558. (BZ 235. koll. 1.) 

69. VEGETIUS Renatus, Flavius: De re militari libri quatuor. Leiden, 1592. (BZ 

221. koll. 1.) 

70. WALLHAUSEN, Johann Jacobi von: Kriegskunst zu Fuß. Hanau 1631. (?) 

71. WALLHAUSEN, Johann Jacobi von: Kriegs-Kunst zu Pferd. Frankfurt am 

Mayn, 1633. 

 
Nem lebecsülendő ez a szám, ha a könyvtár egészéhez (1662-ben mintegy 500 

kötettel lehet számolni), avagy más szakjaihoz hasonlítjuk, de különösen nem az, ha 

a kortárs magyar főúri könyvtárak ilyen nemű állományához mérjük.264 Zrínyi több 

mint 70 művet tartalmazó könyvegyüttese pusztán nagyságánál fogva is fordulatot 

jelent az európai hadtudomány magyarországi recepciójának történetében, hiszen 

egymaga birtokolta a 16–18. századi könyvjegyzékekből ismert külföldi művek (134 

mű) több mint a felét! 

A csáktornyai könyvtár Militares anyaga európai összehasonlításban is megállja 

a helyét. A hadművészet 17. századi németalföldi megújítója, Orániai Móric (1588–

                                                 
264 Lásd az előző fejezetben erről írottakat. 
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1625) többezer kötetes könyvtárában ugyan lényegesen nagyobb számban (188 

kötet), de hasonló arányban vannak képviselve az ókori hadtudományi művek 

(Polübiosz, Aelianosz, Oneszandrosz, Caesar, VI. Leó császár stb.) és a reneszánsz 

hadelmélet szerzői, mint a Bibliotheca Zrinianában.265 A 17. század végi török elleni 

felszabadító háború híres hadvezére, Savoyai Jenő herceg (1663–1734) bibliotékájá-

ban a Zrínyiénél ugyan valamivel több (82), összetételében és színvonalában azon-

ban szinte teljesen megegyező hadtudományi munka sorakozott.266 

„Más nemzetek könyveket írnak seregek rendeléséről, mi pedig azokat nevetjük, 

mennyi mesterség és tudomány kévántatik ahoz” – írta a Vitéz hadnagy 36. aforizmá-

jában Zrínyi. A csáktornyai könyvtár Militares szakában valóban képviselve vannak 

a „más nemzetek” könyvei: 18 olasz szerző, 9 német, 8 francia, 4 spanyol, 3 németal-

földi, s 1-1 litván, lengyel és kivételképpen 1 magyar szerző (a soproni polgár, 

Lackner Kristóf) munkája.  

A 71 mű közül 31 olasz nyelvű (43%), 24 latin (33%), 11 német (16%), 2-2 fla-

mand, illetve magyar, 1 pedig francia. Zrínyi tehát a hadtudományi munkák java 

részét is olasz fordításban, Itáliában, azon belül is az akkori Európa egyik legna-

gyobb könyvpiacán, a velencein szerezte be. A Serenissimához fűződő kapcsolatai 

ismeretében csöppet sem meglepő, hogy velencei könyvkiadók közvetlenül is küld-

tek neki köteteket. A 16. századi sokoldalú olasz katonai teoretikus és építész, 

Girolamo Cataneo (1540–1584 között) Dell arte militare című művének 1608-as 

                                                 
265

 Hahlweg 1941. 15., valamint The Orange-Nassau Library 1993. 521–555. – Ez a nagyság-
rend jellemzi a többezer kötetes fejedelmi, uralkodói könyvgyűjtemények militares anyagát. A bécsi 
császári könyvtárban ugyancsak mintegy 170 hadtudományi kötet sorakozott 1754-ben. Index… MOL 
P 1400 Jeszenák cs. lt. Kéziratgyűjtemény, 67. k., illetve Hanns Friedrich Fleming: Der vollkommene 
deutsche Soldat (Lipcse, 1726.) c. nagyméretű, illusztrált hadtudományi művéhez kötött számozatlan 
leveleken: 40a–46b. 

266
 Specification Deren in der Prinz Eugenischen Bibliotheque sich befindenden, und von der Kriegs-

Kunst handlenden Büchern alß. MOL P 1400 Jeszenák cs. lt. Kéziratgyűjtemény, 67. k., és a Fleming-
műhöz (lásd az előző jegyzetet) kötött üres oldalakon: 36r–40v. A valamikor 1733 után, feltehetően a 
herceg halálát követően készült jegyzék számos átfedést mutat Zrínyi könyveivel. Ez a – több magyar 
főúri család, valamint Savoyai Jenő szolgálatában is állt Jeszenák I. János (†1776) jogtudós révén 
fennmaradt – jegyzék annál is érdekesebb, mert tudomásom szerint a Savoyai-szakirodalom sem 
ismeri. Lásd: Bibliotheca Eugeniana. Die Sammlungen des Prinzes Eugen von Savoyen. Ausstellung 
der Österreichische Nationalbibliothek und der Graphische Sammlung Albertina Prunksaal. Wien, 15. 
Mai – 31. Oktober 1986. A katalógus szerkesztője, Otto Mazal bevezető tanulmányában említi a 
hadtudományi műveknek a közölt jegyzékben tapasztalható hiányát: Mazal 1986. 26. 
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bresciai kiadásában például a rangos velencei kiadó és könyvkereskedő, Marco 

Ginammi kézzel beírt neve olvasható. 

E hadtudományi könyvgyűjtemény kialakulásához a döntő lökést Zrínyi 1636-os 

itáliai tanulmányútja adta. Katonai kézikönyveinek csaknem egynegyede (20 mű) 

közvetlenül azt megelőzően vagy azt követően (1630–1647 között) jelent meg. Az 

1662-es katalógusban 3 az évben napvilágot látott kötet is szerepel, s ez jól jellemzi 

Zrínyi naprakészségét a hadtudományi irodalomban. 

Érdekes következtetéseket lehet levonni a művek megjelenési időpontjának sta-

tisztikájából. A 71-ből 60, azaz több mint 85% 1648 előtti kiadású, ami – a Szigeti 

Veszedelem Kovács Sándor Ivánnak köszönhető új, 1647–48-as datálását figyelembe 

véve267 – azt jelenti, hogy a költő már az eposz írását megelőzőleg olvashatta jó néhá-

nyukat. Vagyis a Perjés Géza által az eposzból ragyogóan kielemzett katonai gondo-

latok268 olvasmányélményekből is táplálkozhattak. 

 

 

IV/2. Zrínyi hadtudományi műveltsége 

 

„Zrínyi Miklós könyvtárának ismerete a Zrínyi-kutatás egyik kulcsa. Az ország 

délnyugati szegletében, a »török torkában« élő költőnek, politikusnak és hadvezérnek 

… olvasmányanyagát túlnyomórészt várában őrzött és fejlesztett saját könyvtára 

szolgáltatta. Aki a csáktornyai bibliotheca köteteit olvassa, az birtokába jut annak a 

műveltségnek, mellyel Zrínyi rendelkezett, otthonosan fog mozogni világában, meg-

ismerheti műveinek forrásait, irodalmi mintaképeit” – írta Klaniczay Tibor a 

Bibliotheca Zriniana-kötet előszavában.269 Klaniczay példát is adott Zrínyi olvasmá-

nyai vizsgálatára Zrínyi helye a XVII. század politikai eszméinek világában című 

tanulmányában, amelyben Zrínyi könyveiből rajzolta fel, hogy „miféle politikai 

horizont tárulhatott fel Zrínyi intellektusa előtt”.270 

                                                 
267

 Kovács Sándor Iván 1985. 49–62. 
268

 Perjés 1965. 133–160. 
269 Bibliotheca Zriniana 9. 
270 Klaniczay 1985. 153. Könyv, könyvtár és főnemesi műveltség összefüggéseinek elemzésére 

friss példa; Kurucz 2006. 93–108. 
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Az eddigi, Zrínyi műveiből kiinduló elemzések271 helyett most, Klaniczay módsze-

rét követve, az ellenkező irányú utat kísérlem meg végigjárni, Zrínyi könyvtárának 

hadtudományi érdekű köteteiből próbálom rekonstruálni elméleti ismereteit, katonai 

műveltségét és tájékozódását a háború művészetéről született korabeli irodalomban. 

A csáktornyai könyvtár hadtudományi könyvanyaga nagyszabású, koncepciózus 

gyűjtés eredménye. A Zrínyi tulajdonában lévő 71 munka az európai hadtudomány 

java termését képviseli, s annak teljes keresztmetszetét adja, az ókortól egészen 

1662-ig. E könyvanyagból Zrínyi hadtudományi érdeklődésének három fő iránya 

körvonalazható: 1.) a hadtudomány ókori klasszikusai, 2.) az olasz reneszánsz had-

elmélet Machiavellitől Della Vallén, Lelio Brancacción és Lodovico Melzón át Gior-

gio Bastáig, 3.) a 17. században kiterebélyesedő haditechnikai, hadiépítészeti szak-

irodalom.272 

Az antikvitás írói, mint korábban már említettem, jelentős szerepet játszottak az 

újkori katonai gondolkodás kialakulásában. A reneszánsz hadtudomány bőven merí-

tett a klasszikusok irodalmi hagyatékából, akiknek szövegeit a tudós humanisták, 

például a 16. század jeles filológusai: Josephus Justus Scaliger (1540–1609), Justus 

Lipsius (1547–1606), Isaacus Casaubonus (1559–1614) közvetítették. Az ő kiadásaik 

kommentárjai, mutatói szinte készen kínálták a példaanyagot a korban a hadtörténe-

lemmel még szorosan összefonódott hadtudomány számára. A görög–római szerzők 

munkáit korántsem csak filológusok kommentálták, hanem az elmélettel szívesen 

foglalkozó gyakorlott katonák, hadvezérek is.273 Zrínyi könyvtárában a filológusok és 

az utóbbiak munkái egyaránt megtalálhatók. 

Az említett triumvirátus mindhárom tagjától őrzött könyvet a csáktornyai biblio-

téka. Scaligernek az amszterdami Jansson-műhelyben megjelent 532 lapos Caesar 

értelmezése (C. Julii Caesaris quae extant, ex recensione Jos. Scaligeri) elveszett, de 

máig megvan Oneszandrosznak az I. század közepén, a katonai parancsnokok számá-

ra készült szabályzata, amelyben a görög szerző részletesen tárgyalja a fővezérrel 
                                                 

271
 Zrínyi Miklós hadtudományi kútforrásait és azok egymáshoz való viszonyát 1957-ben Perjés 

Géza elemezte tanulmányában. Perjés 1957. 79–85. Lásd még: Perjés 1965. 207. 
272 Ez némileg eltér Perjés felosztásától, aki Zrínyi műveinek három forrásaként saját praxisát, a 
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szemben támasztott követelményeket, a csapatok harcrendjét, a gyalogság és a lovas-

ság együttműködésének megszervezését. Az 1595-ben, Schwendi Lázárnak szóló 

ajánlással Nürnbergben megjelent kötethez Joachim Camerarius (1500–1586), az 

ismert szövegkiadó írt kommentárokat.  

Zrínyi katonai elképzeléseinek kiformálódásában szerepet játszott Godescalcus 

Stewechius (1551–1586) jellegzetesen humanista gyűjteménye. A Leidenben 1592-

ben napvilágot látott antológia 5 görög–római szerző hadtudományi munkáját tartal-

mazza Stewechius és Franciscus Modius (1556–1597) szövegkritikai jegyzeteivel és 

kommentárjaival. A kötet gerincét Flavius Renatus Vegetius (383–450) a középkor-

ban és a reneszánsz idején mindvégig óriási népszerűségnek örvendő munkája, a De 

re militari libri quattuor alkotja.274 Ezt követik az 1. században élt, filozófiailag is 

képzett, sokoldalú mérnökíró, Sextus Julius Frontinus (kb. 40–105) a hadvezérek 

tevékenységéről szóló rövid feljegyzései (Stratagemata), majd Aelianosz (1–2. szá-

zad) Tactica, seu de instruendis aciebus more Graecorum című műve,275 Modestus 

(kb. 200–300 között) először a reneszánsz idején megjelent De vocabulis rei militaris 

című munkája s végül Polübiosz (kb. 201–120) görög történetíró eredetileg 40 

könyvből álló világtörténelmének fennmaradt könyvei. 

Vegetiusnak az ókori katonai elmélet fejlődését összegező, a következő századok 

teoretikusait is befolyásoló szerkesztménye a forrása a Vitéz hadnagy 54. aforizmájá-

nak, amelyben Zrínyi a megfelelő időzítésről, az alkalom megragadásáról elmélke-

dik. „Azt mondja a bölcs: omnia tempus habent (mindennek megvan a maga ideje), 

az időkhöz, az occasiokhoz, kell magát alkalmaztatni, és mikor harcolni kell, mikor 

nincs ideje elkerüljed.” (Vö. Vegetius III. könyv: „occasio in praelio amplius solet 

juvare, quam virtus.”) Az Áfium is többször hivatkozik Vegetius „vitézlő praecep-

tumaira” – igaz, ezek az idézetek nem közvetlenül a római írótól, hanem a 16. száza-

di flamand humanista, Busbequius a keresztény világ fejedelmeihez szóló, Excla-

matio című kiáltványából valók.276 Zrínyi azonban hangsúlyozza, hogy egyetért 
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Vegetiusnak a katonák kiválogatásáról (a parasztok alkalmasságáról) és kiképzéséről 

idézett soraival, mert ezt írja: „Szükséges, hogy régiek authoritásával támogassam dis-

cursusomat, kik közöt […] nem találok job mestert, mint a’ Vegetius volt, […] a’kire 

én relegálom az én magyarimat, hanem ím ez kis beszédet magamévá tészem itten.” 

Zrínyi talán Stewechius kiadása alapján hivatkozik Polübioszra is a Tábori kis 

tractá-ban: „de mégis rend szerint egy tábor, ki iustus exercitus néve alat szokot volt 

lenni, volt, a’ mint Polybius írja, tizenhat ezer római s húsz latinus vitézek.” Lehetsé-

ges azonban, hogy a görög szerzőt emlegetve a Magyarországon hallatlanul népsze-

rű, nagy németalföldi humanista, Justus Lipsius277 De militia Romana című munkájá-

ra gondolt. Ez ugyanis műfaja szerint Polübiosz-kommentár: „commentarius ad 

Polybium,” s mint ilyen, a humanista filológia jelentős teljesítményei közé tartozik.278 

Lipsius ókori hadtörténelemmel foglalkozó munkáinak Zrínyi könyvtárában fellelhe-

tő kolligátuma nagyobb figyelmet érdemel Zrínyi műveinek, mindenekelőtt a Tábori 

kis tracta forrásainak vizsgálatakor.279  

Zrínyi hadtudományi gondolatainak lehetséges inspirálói között még két, az an-

tik filológia körébe tartozó, de már Zrínyi könyvtárában is a Militares szakba sorolt 

kötet jöhet számításba: a lyoni humanista Guillaume Du Choul királyi tanácsosnak, 

számos antik tárgyú mű megjelentetőjének, a görögök és rómaiak táborveréséről és 

militáris disciplinájáról írott, eredetileg Lyonban 1555-ben kiadott diskurzusa,280 

valamint a 17. századi híres francia filológus, Claude Saumaise (1588–1653) a róma-

iak hadviselését tárgyaló könyve.281 (Saumaise-nek egy másik, Casaubonusszal és 

Jakob Gretserrel [1560–1626] közösen kiadott humanista antológiája is bekerült 

Zrínyi könyvtárába: Historiae Augustae Scriptores VI. Lyon, 1661.) 
                                                                                                                                           
– Tar 1990. 37–100. A műre, mint Zrínyi Áfium-ának egyik előzményére Fodor Pál hívta fel a figyel-
memet, amit ezúton is köszönök. Bővebben erről lásd az V. fejezetben. 
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Az ókori katonai elméletírók közül a hadtudomány fejlődésére a legjelentősebb 

hatást kétségkívül egy politikus-hadvezér-író, Caius Iulius Caesar (100–44) gyako-

rolta. Az ő munkáinak a kommentálása külön műfajjá vált, s igen népszerű maradt 

egészen Napóleonig.282  

A Zrínyi birtokában lévő 71 katonai munka között több, Caesarral kapcsolatos 

kötetet is találunk, Scaliger már említett Caesar-kommentárjai mellett például Caesar 

műveinek térképpel és a bennük szereplő földrajzi helyek leírásával ellátott kiadását, 

amely tartalmazza nem csak a gall háborúról és a polgárháborúról írott emlékiratot, 

hanem a Caesar követői által összeállított, Corpus Caesarianum néven külön gyűj-

teménybe foglalt folytatást is az alexandriai, az afrikai és a hispániai hadjáratokról. A 

Caesar-kommentárok műfaját két szerző is képviseli: Henri duc de Rohan (1579–

1638), a francia hugenották katonai vezetője, valamint a velencei Accademia degli 

Incogniti (az Ismeretlenek Akadémiája) tagja, Maiolino Bisaccioni. Rohan 1636-ban 

Párizsban megjelent Le parfait capitanie-jét Bisaccioni fordította olaszra, s közben 

közérdekű megjegyzéseket (Sensi civili) fűzött az általa fordított kötethez.283 Zrínyi-

nek ez a Bisaccioni fordította, 1642-es velencei kiadása volt meg, amely függelékben 

közölte Bölcs Leó (kb. 866–911) bizánci császár olaszra fordított Tacticáját is.284 

Rohan ebben a művében Caesar műveihez saját katonai tapasztalataiból leszűrt meg-

jegyzéseket illesztett, s mindehhez a második részben egy szabályos hadtudományi 

értekezést a háborúról (Traitté de la Guerre). Mind Rohan személye, mind a módszer 

felkelthette Zrínyi érdeklődését, aki maga is tervezett megjegyzéseket írni „Julius 

császár Commentariusaira.”285 A Zágrábban őrzött példányban fennmaradt Zrínyi saját 

kezű bejegyzése, és még ma is jól láthatók figyelemfelhívó ceruzajelei. 
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Zrínyi hadtudományi könyvei között igen nagy számban vannak jelen az olasz 

reneszánsz szerzői. A 71 mű jelentős része olasz nyelvű, és/vagy Itáliában jelent 

meg. Az első 16. századi klasszikus katonai író, Niccolo Machiavelli (1469–1527) 

maga is még a római és részben a görög szerzők munkáit vette alapul, sőt egyik 

könyvében (Discorsi) Liviust kommentálta. Bár Firenzében milíciát szervezett, 

mégsem volt gyakorlott katona (az általános védkötelezettség korai kísérlete két év 

alatt kudarcba fulladt), sokkal inkább politikus, diplomata és történetíró. 

Az 1515-ben készült I sette libri dell arte della guerra (A háború művészetének 

hét könyve), amely a Cosimo Medici rucellai kertjében folytatott beszélgetésekből 

keletkezett, és párbeszédes előadásmódjában is a görög filozófusokra utalt, mégis 

óriási jelentőségű volt a hadtudomány történetében.286 Machiavelli, kora itáliai háború-

inak tapasztalataiból kiindulva, élesen bírálta a zsoldoshadseregeket és a hadviselés 

általuk viselt módját, s helyébe a felfegyverzett népből álló, új típusú hadsereget, a 

római mintán alapuló gyalogos milíciát javasolta. Szintén az ő érdeme a csata szerepé-

nek a felismerése. Hangsúlyozza, hogy a háború célja az ellenség legyőzése, aminek a 

döntő eszköze az ütközet. Machiavelli műveinek Zrínyi eposzában is kimutatható 

nyomai vannak, a Vitéz hadnagy és részben a Mátyás-elmélkedések Machiavellin 

alapuló politikai koncepciója, etikai felfogása szintén a Zrínyi szakirodalom közhelye 

ma már.287 

Zrínyiben mély nyomot hagytak a reneszánsz olasz szerző katonai elképzelései 

is. A nemzeti jellegű hadsereg, a szétdarabolt ország egyesítése, mint fő cél, az ütkö-

zet fontossága – mind-mind olyan gondolat, amely visszhangra talált munkáiban. A 

Vitéz hadnagy méltatlanul keveset idézett, utolsó előtti (126.) aforizmájának az az 

axiómája, miszerint nem a pénz a háború lelke, hanem a katonák, Zrínyinél Machia-

velli nyomán kerül be a magyar katonai gondolkodásba.288 

Machiavelli után néhány évvel, 1521-ben jelent meg az első, a hadtudomány 

egészét felölelő nívós munka a nápolyi Gianbattista della Valle di Benassaro (†1535) 
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tollából. Della Valle gyakorlott katona volt, az ismert velencei condottiere, Francesco 

Maria della Rovere mellett szolgált. Libro pertinente a capitani per retenere et 

fortificare una citta con bastioni… című hadtudományi értekezésének jelentőségét 

mi sem mutatja jobban, mint hogy nem egészen fél évszázad alatt legkevesebb 12 

kiadást ért meg, s számos nyelvre lefordították.289 Zrínyi könyvtárában della Vallénak 

egy 1558-as, velencei kiadása található. A 16. század végén, 1599-ben látott napvilá-

got az a mű, amely az újkori hadtudomány szisztematikáját, a hadművészet máig 

használatos felosztását megalapozta. Mario Savorgnano (1513 k.–1574) tengeri és 

szárazföldi hadviselésről szóló könyvéről (Arte militare terrestre e maritima) van 

szó, amely áttekinthető formában rendszerezte a hadművészet két fő részének, az 

előkészítésnek és a végrehajtásnak a szakaszait.290 Zrínyi birtokában a mű 1614-es 

kiadása volt, amely tartalmazta Cesare Campanának Savorgnano munkájához már a 

16. században hozzáillesztett, tüzérségről írott traktátusát is.291 

Savorgnano művét Zrínyi a Vitéz hadnagy írásakor a keze ügyében tartotta, a 13. 

aforizma anyagát például, ahol a föld, a terep ísmeretéről és a vadászat hasznáról ír, 

szinte szó szerint az ő művéből veszi át.292 

A magyarországi hadszíntéren is harcolt hírhedt Giorgo Basta (1550–1607) két, 

igen népszerű, számos kiadást elért, több nyelvre lefordított értekezése293 is megvolt 

Zrínyinek, ráadásul mindegyik két-két példányban! Az Il maestro di campo generale, 

a hadtudomány egyes kérdéseit rendszeresen feldolgozó értekezés egyenesen mo-

dellként szolgált a Tábori kis tractá-hoz.294 Basta mindkét munkája helyet kapott 

abban az 1641-ben, Velencében megjelent vaskos gyűjteményben, amely, mintegy a 

későreneszánsz hadelmélet összegzéseként, a 17. század első felének Machiavelli 

nyomában járó katonai traktátusait – szám szerint 13-at – sorolta egymás mellé. 

A címadó a spanyol hadseregben gyalogsági kapitányként szolgált, nápolyi 

származású Lelio Brancaccio (1560–1637) Carichi militari o Fucina di Marte (Ka-

tonai tisztségek, avagy Mars műhelye) című, Habsburg Albert főhercegnek dedikált 
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műve.295 A számos hadjáratban forgott, Spanyolországot, Flandriát és Angliát is 

megjárt Brancaccio a közkatonáktól a tábornokokig az egyes rangviselőkre jutó 

feladatokról értekezik, saját tapasztalataiból merítve. Az eredetileg 1620-ban kiadott 

traktátus több utánnyomást ért meg 1641-ig, sőt 1639-ben, spanyol nyelvre fordítva, 

Barcelonában is megjelent.296 A spanyol Francisco de Valdés Specchio et disciplina 

militare című traktátusa a spanyol gyalogsági taktika elemeit tárgyalja dialógusok 

formájában. Elmélete még a 17. században is befolyásolta a Habsburg gyalogság 

harcászatát, alakzatait.297 Míg Brancaccio és Valdés műve a gyalogság szerepét hang-

súlyozza, Lodovico Melzo (1567–1617) Regole militari-ja már a lovassággal foglal-

kozik. A 17. század egyik legjobb szakmunkájának tartott művet több nyelven, több-

ször is kiadták. Melzo lovasparancsnokként részt vett a spanyol–németalföldi hábo-

rúban, így nagyrészt gyakorlati tapasztalatait írta meg.298 Hasonló erényeket vonultat 

fel az előbb említett Basta traktátusa, az Il governo della cavalleria leggiera, amely 

megszámlálhatatlanul sok kiadásban jelent meg, az olasz mellett francia és spanyol 

nyelven. Basta négy könyvben, táblázatokkal, ábrákkal kísérve tárgyalja a katonák 

kiválasztását, a menetet, a tábor kérdését és a csata vezetését.299 Több, kevésbé jelen-

tős lovassági mű mellett a gyűjteményben a 17. század elejének tüzérségi szakmun-

kái is helyet kaptak. Az olasz Alessandro Chincherni az első itáliai tüzériskolák 

egyikének, az 1636-ban alakult ferrarai tüzériskolának a munkájában segédkezett. A 

jeles erődépítészeti művet alkotó Pietro Sardi e gyűjteménybe került értekezése300 a 

tüzérséget már a hadsereg első katonaságának nevezte. Ők és a XIII. Lajos király 

belső szolgálatában álló francia Louis de Chabans (Sciaban báró †1632) csoportosí-

tották és részletezték a tüzérség nemeit, az ágyúk fajtáját a csőhossz, illetve kaliber 

szerint.301 
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A hadelmélet egészét felölelő általános munka e kötetben Cervellino Enea302 és 

Giovanni Battista Colombina műve.303 

Zrínyi e kolligátumkötetet biztosan olvasta, mert fennmaradt benne két bejegy-

zése és néhány figyelemfelhívó ceruzajele.304 Belőle a 17. század első felének olasz 

és spanyol hadelméletéről tájékozódhatott. Az általuk is közvetített reneszánsz ha-

gyomány birtokában igyekezett műveiben saját katonai tapasztalatait történelmi 

példákkal alátámasztva megfogalmazni – éppúgy, mint itáliai elődjei: Machiavelli, 

Basta, Brancaccio, Melzo, avagy kortársa és ellenlábasa: Raimondo Montecuccoli.305 

Szólni kell a 70 hadtudományi mű nem kis hányadát (40%-át!) kitevő erődítésta-

ni és tüzérségi-haditechnikai kötetekről is. Ezek nagy számára és modernségére már 

Perjés Géza is felfigyelt.306 A csáktornyai könyvtárban meglévő majd egy tucatnyi 

tüzérségi szakmunka közül kiemelkedik a lengyel Kazimierz Siemienowicz Artis 

magnae artilleriae című, 1650-ben Amszterdamban megjelent kötete, amely világos 

szerkesztésével, gyakorlatias tartalmával még a 18. században is a tüzérség legfonto-

sabb kézikönyvei közé tartozott.307 A 17. század elején szintén sok kiadást ért meg a 

toledói születésű Diego Uffano spanyol tüzérkapitány szakkönyve a tüzérség elméleti 

és gyakorlati kérdéseiről. Noha érdemi új felfedezéseket nem tartalmazott, közérthe-

tősége és gyakorlatiassága folytán méltán lett népszerű korában.308 Zrínyi ennek egy 

1614-es frankfurti kiadású példányával rendelkezett. Nem sokkal Ufano után jelent-

kezett az idősebb Joseph Furttenbach (1561–1667) tüzérkapitány és hadmérnök 

1643-ban Ausburgban kiadott pirotechnikai és tűzszerészeti kézikönyvével, amely 

szintén gyakorlatiasságával hívta fel magára a figyelmet. Hasznosságát mutatja, hogy 
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 Bibliotheca Zriniana 245–246. E kolligátum műveinek összefoglaló értékelése, Zrínyi művei 
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Raimondo Montecuccoli is. Lásd: Luraghi 1988. 64–71.; Bois 2004. 27–37. 
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 Perjés 1957. 81–83. 
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 A kötetnek csak a kalibermértékekről és egyéb mértékegységekről, a lőporról, a rakétákról és 
a golyókról szóló első része készült el Siemienowicz életében, a folytatást a tüzértisztek és beosztott-
jaik feladatairól, a tüzelésről, a petárdákról stb. Daniel Elrich írta meg és adta ki. Jähns II. 1890. 
1196–1197.; Nowak 1976. 16. 
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 Pohler 1895. III. 668.; Jähns II. 1890. 979–981.; Cockle 1957. no 684.; León 1996. 83. 
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négyszer fordul elő a magyarországi könyvlistákban, köztük Zrínyinél.309 Az olasz 

tüzérség korabeli helyzetét tekintette át a már említett Capobianco művében, német 

alapokra támaszkodva.310 A 16. század végén gyorsan fejlődő francia tüzérszakmát a 

főként pirotechnikával foglalkozó Joseph Boillot eredetileg 1598-ban kiadott Artifi-

ces de feu, et divers instruments de guerre című munkájának 1603. évi strassburgi 

kiadása képviseli.311 Valószínűleg valamilyen haditechnikai mű lehetett az a mára 

elveszett, azonosíthatatlan kézirat is, amelynek címét a könyvtár katalógusa így adja 

meg: „Queadam Machinae militares manu scriptae.”312 

A Zrínyi-könyvtár várépítészettel foglakozó 14 traktátusa a korban különösen 

gyorsan gyarapodó erődítéstani irodalom313 legjavát képviseli. A Bresciában erődítés-

tani iskolát fenntartó, a hadtudomány szinte minden ágát művelő Girolamo Cataneo 

(1540–1584 között),314 a Medici és a Farnese hercegek, valamint III. Pál pápa szolgá-

latában állt, Magyarországon is megfordult jeles római hadiépítész, Francesco 

Marchi (1504–1576),315 az V. Károly hadjárataiban részt vett Pietro Sardi,316 a Velen-

ce szárazföld felőli védelmének kiépítésében oroszlánrészt vállaló Francesco Tensini 

(1581–1630)317 képviseli az olasz rendszerek szakirodalmát,318 az Itáliában tanult, 

azután IV. Henrik szolgálatában számos erődöt tervezett Jean Errard de Bar le Duc 

(1554–1610)319 és a savoyai Jacques Perret320 a Vauban előtti francia várépítési rend-

szerét,321 Adam Freytag (1602–1664),322 Gerhard Melder,323 Andreas Cellarius,324 
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 Bibliotheca Zriniana 244. 
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 Lásd: De La Croix 1963. 30–50.; Duffy 1979.; Duffy 1985.; Pollak 1991. 
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Henrik Rysenstein (1624–1679)325 a németalföldiét, végül Daniel Speckle (1536–

1589),326 Mathias Dögen (1606–1672)327 és Cristoph Notnagel (1607–1666)328 az olasz 

továbbfejlesztésével létrejött német erődítési rendszerét. Nyilvánvalóan összefüggés 

van e szakmunkák nagy száma és modernsége, valamint Zrínyi egy, a várak megszál-

lásáról és megvédéséről írni szándékozott traktusának terve, illetve Zrínyi-Újvár 

építése között is.329 Ez utóbbi, mai ismereteink szerint, a németalföldi rendszer szerint 

épült, ezért Fraytag, Melder, Cellarius és Rysenstein munkája kükönös figyelmet 

érdemel.330 Annál is inkább, mert Adam Freytag Architectura militaris nova et acuta 

című, 1630-ban megjelent német nyelvű hadi építészeti munkájának Toussaint 

Quinet által készített és először 1635-ben közzétett francia fordítása volt az egyik 

forrása a Tábori kis tracta utolsó részének is, amely ezzel a mondattal kezdődik: 

„Fraytág szerint száz gyalog szállása…”331 

Az antik hadtudósok és kommentárjaik, az olasz és spanyol későreneszánsz had-

elméleti művek, valamint a technikai és erődítési munkák bősége Zrínyi könyvtárá-

ban megfelel a korabeli egyetemes hadtudományi irodalomban, valamint az európai 

katonai felsővezetők (pl. Orániai Móric, Savoyai Jenő) könyvtárában mutatkozó 

arányoknak. Tovább vizsgálva e könyvanyagot, feltűnik egyrészt, hogy Zrínyi egyet-

len a „szent háborúval”, az igazságos háborúval foglalkozó teológiai művet sem 

szerzett be, és hiányoznak könyvei közül a háború és a béke jogi kérdéseit tárgyaló 

munkák is.332 Másrészt szembeötlő, hogy a csáktornyai bibliotéka Militares szakja 

mennyire gyakorlatias. Nem lehet ugyanis összefüggést nem látni abban, hogy Zrínyi 

németalföldi erődépítészeti könyveket szerzett be és kisvártatva várat épített egy 
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németalföldi származású hadmérnök segítségével, tüzérségi szakmunkákat olvasott 

és közben ágyúkat öntetett Bécsben, feltehetően épülő új erőssége védelmére, a lovas 

fegyvernem szervezetét és harcászatát tanulmányozta, és maga is jelentős lovas 

vállalkozást (cavalcada) vezetett birodalmi csapatok és saját muraközi katonasága 

élén.  

Az is megállapítható továbbá, hogy Zrínyit foglalkoztatták a „formális”, regulá-

ris hadviselés kérdései, és határozottan, jó érzékkel tájékozódott ez irányban.333 

Basta, Wallhausen, Melzo kötetei mellett ennek a bizonyítéka a Bibliotheca Zriniana 

két magyar nyelvű hadtudományi kivonata is az 1640-es évek második feléből. Az 

egyik Leonhard Fronsperger (?–1575) egy gyalogezred felállításáról és rendtartásáról 

értekező traktátusát (Vom Kayserlichem Kriegß Rechten… Frankfurt, 1565.)334 kivo-

natolta Eötödik karoly Csaszar ideiben az militiarul irt tractatusbol valo extractus 

címen. A másik Lazarus von Schwendi (1522–1583) ezredesnek a hadviseléssel 

kapcsolatos kérdések széles körét (a hadsereg – gyalogság, lovasság – felállítása, 

tisztségviselői és rendtartása stb.) érintő Kriegs Discurs von Bestellung des gantzen 

Kriegswesens (Frankfurt, 1593.)335 című művéből készült (Svendy Lazar militiarul irt 

tractatusnak extractussa, minden rendekre nezve).336 Az I. Miksa uralkodása alatt 

Magyarországon szolgált, a török elleni védelem kidolgozásában kulcsszerepet ját-

szott Schwendinek ez a halála után megjelent fő műve a Magyar Királyság problé-

máival is foglalkozott. A török elleni téli hadviselés, illetve a „nemzeti” katonaság 

felállításának gondolata például minden bizonnyal hatással volt Zrínyire. Hogy 

Schwendit nagyra tartotta, azt az is mutatja, hogy a Vitéz hadnagy 4. discursusában a 

tiszta értelmű, okos vezérek sorában említi I. Lajos királlyal és dédapjával, szigetvári 

Zrínyi Miklóssal együtt. 

 

                                                 
333 Egybevág ezzel az a könyvjegyzékekből kiderülő adat, mely szerint az országba bekerült, 

gyalogsági, lovassági és tüzérségi témájú kötetek majdnem 90%-át Zrínyi birtokolta! Nyilván 
ezirányú érdeklődését a harmincéves háborúban és a török elleni határvédelmi harcokban szerzett 
tapasztalatai és gyakorlati igényei motiválták.  
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E könyvek tanúbizonyságai Zrínyi katonai szakmai ismereteinek, tájékozottságá-

nak, de nem adnak teljes képet hadtudományi műveltségéről. A könyvtár szakrendjé-

nek – feltehetően Zrínyitől származó – differenciáltsága miatt ugyanis a korabeli had-

vezetői műveltségeszményhez tartozó históriai, politikai, államismereti, morálfilozófiai 

és térképészeti ismereteket a „Historici autqui Romani et alii”, a „Historici omnis genis 

et nationis mixtim”, a „Historici Pannoniae et Orientalum”, a „Politici” és a „Geogra-

phi et Cosmographi” szakokba osztott, ugyancsak gazdag könyvanyagban találjuk 

meg.337 Niccolo Machiavelli munkáit, avagy Lambert Danau politikai és katonai aforiz-

mákat tartalamzó gyűjteményét (Aphorismi politici et militares. Leiden, 1638.), a Vitéz 

hadnagy egyik legfontosabb előképét és forrását jelentő Malvezzi-kötetet (Discorsi 

sopra Cornelio Tacito. Velence, 1635.) és még hosszan sorolhatnám, például a Politici 

szak gyűjteményében. Nem volna érdektelen Zrínyi hadtudományi műveltsége szem-

pontjából átnézni a Geographi et Cosmographi szak több mint harminc kötetét, köztük 

a korszak legkiválóbb térképészei, Abraham Ortelius és Villem Blau világatlaszait.338 

Ha ezek számbavételére itt most nincs is tér és lehetőség, a Bibliotheca Zriniana 

ismeretében annyit nyugodtan lehet állítani, hogy Zrínyi felkészült katonaként, kortárs 

hadvezértársaival (pl. a szintén több nyelvet beszélő, a szépirodalmat is művelő, a 

folozófiában is jártas Montecuccolival vagy az ugyancsak nagy könyvtárat gyűjtött 

Savoyai Jenővel) megegyező, könyvből megszerezhető szakismeretek és műveltség 

birtokában lépett a török elleni küzdelem porondjára az 1640-es évek végén.339 

 

* 

 

A Bibliotheca Zriniana vizsgálatának tanulsága szerint Zrínyi több mint 70 mű-

ből álló, gazdag és színvonalas hadtudományi irodalmat gyűjtött csáktornyai könyv-

tárába. Hadtudományi érdeklődésének három fő iránya körvonalazódik: 1. a hadtu-

domány ókori klasszikusai, 2. a későreneszánsz hadelmélet, 3. a 17. században kite-
                                                 

337 A csáktornyai könyvtár szakrendjéről: Bibliotheca Zriniana 38. 
338 Utalok itt a Vitéz hadnagy 13. aforizmájára, amelyben Zrínyi ezt írja: „Szükséges egy hadvi-

selő embernek ismérni a’ föld csínnyát…” Kulcsár 2004. 93. 
339 Azt sem szabad elfelejteni, hogy Zrínyi 1642 őszétől két hadjárati évben 500 lovas élén 

maga is részt vett a harmincéves háborúban a svédek elleni hadjáratban, ahol személyes tapasztalatot 
is szerzett a reguláris hadakozásról. 
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rebélyesedő haditechnikai, hadiépítészeti szakirodalom. Összefoglalásképpen megál-

lapítható hogy Zrínyi katonai könyvkultúrája és műveltsége kiemelkedett a hazai 

színvonalból, s nem maradt el a kortárs katonáskodó európai főnemesség műveltségi 

szintjétől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97

V. Zrínyi Miklós hadtudományi művei 

(a Tábori kis tracta és a Vitéz hadnagy) 

 

 

Az alábbi fejezetben terjedelmi és egyéb okokból csak a Tábori kis tractá-t és a 

Vitéz hadnagy-ot elemzem műfaji és tematikai szempontból. Eljárásomat nem menti, 

de magyarázza, hogy e két mű irodalmi és hadtudományi megítélése tér el leginkább 

egymástól a prózai művek kánonján belül. A kép így ugyan nem lesz teljes, de a 

kontúrok talán élesen kirajzolódnak, s könnyen el lehet helyezni a művek sorában az 

itt nem tárgyalt Mátyás király életéről való elmélkedéseket, amely a Vitéz hadnagy-

ban elemzett „perfetto capitano” irodalommal áll szoros kapcsolatban és az Áfiumot, 

amely a kor törökellenes röpiratirodalmának szerves része. 

 

 

V/1. A Tábori kis tracta 

 

A magyar hadtörténetírás és irodalomtörténetírás kánonja szerint Zrínyi első 

művét a harmincéves háborúból hazatérve, valamikor 1646 és 1651 között vetette 

papírra Tábori kis tracta címen. „Tábor” alatt hadsereget ért, s az értekezésben a 

hadsereg megszervezésével, anyagi ellátásával és a táborozással kapcsolatos korabeli 

hadtudományi elveket foglalja össze saját tapasztalatai és néhány szakmunka alapján. 

A mű megítélése azonban mindenkor függött az egyes szerzőknek Zrínyiről és a 

magyar hadtudományról vallott nézeteitől, és többnyire összekapcsolódott a Zrínyi 

könyvei között 1891-ben fölfedezett kézirattal, amelynek első része az Eötödik Kar-

oly Csaszar ideiben az militiarul irt tractatusbol valo extractus, második része a 

Svendy Lazar militiarul irt tractatusnak extractussa, minden rendekre nezve címet 

viseli. 

A századforduló neves hadtörténésze, Rónai Horváth Jenő honvéd százados, a 

Magyar Tudományos Akadémia tagjává választásakor mondott székfoglaló beszédé-

ben, 1889-ben fejtette ki a hadművészet 17. századi elkorcsosulásának a koncepció-

ját, mely szerint Gusztáv Adolf svéd királynak a német földre való betörésekor köve-

tett óvatos hadműködését félremagyarázva, a korabeli hadtudományban „azon merő-
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ben téves eszme vert gyökeret, hogy nagy eredmények csak a legszigorúbb óvatos-

sággal, az ellenfélnek folytonos kerűlgetésével, … ügyes manővrírozással, végre a 

hadviselésnek bizonyos merev szabályok korlátai közé való szorításával, tehát a 

legkövetkezetesebb módszerességgel érhetők csak el.” Ennek az általa metodistának 

nevezett hadviselési módnak a legkiválóbb képviselőjét Montecuccoli személyében 

és katonai ténykedésében látta. Vele szemben Zrínyi „a methodizmus tanaival hom-

lokegyenest ellenkező elveket hirdet, melyek ma – a nagy napóleoni háborúk, a 

német-francia és orosz-török háborúk után is – csonkítatlan értékkel bírnak…” 

340 A 

19. század végének dualisztikus csatározásai és a magyar honvédség önállósodási 

törekvései jegyében fogant koncepció határozta meg Rónai Horváthnak a Zrínyi-

művekről alkotott ítéletét. Zrínyi műveiben kora hadtudományát (a metodizmust) 

meghaladó, az előtt járó elvek nyomát kereste, és a nemzeti szempontokat: a magyar 

hadügy megreformálásának és az állandó nemzeti hadsereg fölállításának elgondolá-

sát hangsúlyozta. Mivel ezek szerinte részint az Áfiumban, részint a Tábori kis 

tractában vannak lefektetve, nála e kettő egymásra vonatkoztatva került az értékrend 

csúcsára. 1891-ben megjelent Zrínyi-kiadásában a Tábori kis tractáról ezt írta: „Zrí-

nyi befejezetlenül maradt munkája. Hogy mi akart ez lenni, mi czélt akart vele Zrínyi 

elérni, azt meghatározni nehéz. Első pillanatra úgy tűnik föl az ember előtt, mintha 

egy nagyszabású hadtudományi munka kezdete volna, melyben Zrínyi a hadviselésre 

vonatkozó elveket és szabályokat kívánta összeállítani.” Ezt azonban, mint Zrínyinek 

a hadviseléssel kapcsolatos nézeteivel ellenkezőt („Zrínyinek soha se juthatott az 

eszébe, hogy a háborúról tudós könyvet írjon”), Rónai Horváth elutasította, hiszen 

Zrínyit el kívánta határolni az általa metodistának nevezett kortársaktól, mindenek-

előtt Montecuccolitól. A mű megírását végül az írónak a magyar hadügy átalakításá-

ra tett gyakorlati lépéseivel és az Áfiummal hozta összefüggésbe, mondván: „Erre 

vonatkozó terveit az Áfium-ban csak röviden, mintegy odavetve érinti, kilátást nyújt-

ván arra, hogy azokat később tüzetesebben, részletesebben ki fogja fejteni. Ezt – a 

bár sehol ki nem mondott, de a sorok közt kiolvasható – ígéretet akarta úgy látszik a 

Tábori kis tractá-ban beváltani, mely e szerint nem volna csekélyebb dolog, mint a 

Zrínyi által tervezett nagy magyar nemzeti hadsereg szervezéséről és hadi rendtartá-

                                                 
340 Rónai Horváth 1889. 3–5. Kritikáját lásd: Perjés 1961–1962. 
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sáról írandó munka kezdete.” 

341 A nemzeti szemlélet jegyében Rónai Horváth úgy 

találta, hogy a munka „két teljesen önálló, egymástól fontosságra és jelentőségre 

nézve nagy mértékben különböző s így élesen elválasztandó részből áll.” Az első a 

hadseregszervezéssel foglalkozik, és szerinte több eredeti, a kor hadtudományán 

túlmutató (önálló seregtest-szervezés; „megosztva menetelni, egyesítve támadni”) 

elvet fogalmaz meg, míg ellenben a tábor felállításának mikéntjéről szóló második 

rész jelentéktelen, nem is „folytatása a hadseregről szóló első résznek, hanem külön 

munka, mely Zrínyi valamely üres órájában keletkezett, s mely a nagy műbe valószí-

nűleg csak később s más helyen lett volna beillesztendő.”342  

Széchy Károly, aki elsőként közölte az említett két kivonatot Zrínyi monográfiá-

jában, azokat Zrínyi saját kezűleg írt jegyzeteinek vélte és a Tábori kis tracta előké-

szítő dolgozatának tartotta,343 s valamennyi elkészültét összefüggésbe hozta Zrínyi 

1646 januári tábornoki kinevezésével, ami szerinte arra sarkallta, hogy tiszte ellátá-

sában minél alaposabb és rendszeresebb ismeretekre támaszkodjék. „Így készül a 

Tábori kis tracta, egyfelől a táborbeli hadsereg összeállításáról és igazgatásáról, 

másfelől a táborbeli elszállásolás módjáról és kiviteléről; ennélfogva ez korántsem 

valami nagyobb hadtudományi munka kezdete” 
344 Ő a mű fennmaradt részei között 

nem látott ellentmondást, ellenkezőleg, azt állította, hogy „a Tábori kis tracta minden 

fejezete szorosan összefügg egymással.” 
345 

Markó Árpád ezredes, aki az 1930-as évek végén, a 40-es évek elején (fontos az 

időpont!) a nemzeti véderő eszméjének szemszögéből tekintette át Zrínyi prózaírói 

működését, az Áfiumot helyezte a kánon élére.346 A nemzeti szempont erőteljes hang-

súlyozása nála azonban nem járt együtt a metodizmus teóriájának elfogadásával. 

Lelkiismeretesen megvizsgálta és összehasonlította az extractusok szövegét a Tracta 

szövegével, és arra a következtetésre jutott, hogy „a három munka nem egymásból 

keletkezett, hanem három, egymást kiegészítő szolgálati utasítás, ami megfelel a 

későbbi császári-királyi hadsereg Dienstreglement-jának... Ebből jogosan következ-
                                                 

341 Rónai Horváth 1891. 394. 
342 Rónai Horváth 1891. 396–397. 
343 Széchy I. 1896. 212–244.; Széchy II. 1898. 247–289. (a szöveg) 
344 Széchy I. 1896. 216. 
345 Széchy I. 237. 
346 Markó 1940. 
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tetjük azt, hogy Zrínyi valóban egy nagyszabású, hadiszolgálati utasítást akart össze-

állítani. Ennek ezt a három fejezetét elkészítette...” Mindazonáltal úgy vélte azonban, 

hogy a Tábori kis tracta „természeténél, céljánál fogva lényegesen különbözik többi 

munkáitól, és jelentőségében sem éri el azok színvonalát.” 

347 

Perjés Géza ellenben, mint korábban említettem, hadtudomány-felfogásából ki-

indulva, Zrínyi fő művének tartotta, és egy, a hadviselés minden részét felölelő mű-

vet rekonstruált a kivonatok, a Vitéz hadnagy néhány utalása és a Tracta szövege 

alapján.348 

A magyar nyelvű kivonatok Zrínyi szerzőségére vonatkozó feltevést utóbb Klani-

czay Tibor megcáfolta, s úgy vélte, Zrínyi nem szánta azokat „tervezett nagyobb kézi-

könyve részének (az első nyíltan protestáns vonásokat is tartalmaz), hanem csak egy 

további fejezet nyersanyagának, s ebből a célból készíttette őket valamelyik íródeákjá-

val.” Véleménye szerint „egy nagyobb mű körvonalaira enged következtetni a Tábori 

kis tracta, a táborhelyekről készített vázlat, valamint a kivonatok és a várakról tervezett 

értekezés műfaji azonossága is. A kivonatok két »traktátus«-ból készültek, a várakról 

szóló munka szintén traktátus lett volna, akárcsak az elkészült Tábori kis tracta. A 

traktátus a korabeli hadtudományi irodalom egyik műfaja volt: a hadtudomány egyes 

kérdéseinek rendszeres feldolgozását nyújtó értekezés. Ezt a műfajt képviselik azok az 

alapvető rendszerező kézikönyvek, melyek – mint Savorgnano Arte militare terreste et 

maritima (1599), valamint Basta Il mastro di Campo Generale (1606) című munkája – 

Zrínyi szeme előtt lebeghettek csak kis részben megvalósult nagy hadtudományi rend-

szerezése tervezésekor.” 

349 

Ezzel szemben Perjés szerint a műfaj, a trattato, tractatus „e korban általában a ka-

tonai művek elfogadott műfaja, mely a hadvezér és a tisztek számára szükséges elmé-

leti és gyakorlati ismereteket tartalmazza. Megfelel a mai fegyvernemi szabályzataink-

nak, utasításainknak.” 

350 

Szabályzat vagy a hadtudományt rendszeresen tárgyaló kézikönyv? 

Regulamentum vagy traktátus? Fő mű vagy korlátozott célú szakmunka? – ezekre a 

                                                 
347 Markó 1939. 61. 
348 Perjés 1957. 89.; Perjés 1964. 224. 
349 Klaniczay 1964. 324. 
350 Perjés 1957. Bevezetés a Tábori kis tractához. 97. 
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műfajt és az értékelést alapvetően meghatározó kérdésekre próbálok meg vá-

lasz(oka)t találni Zrínyi prózai műveinek nemrégiben megjelent kritikai kiadása és az 

egyetemes hadtudományi irodalom ismerete alapján. 

A kritikai kiadást sajtó alá rendező Kulcsár Péter Perjés és Klaniczay nyomán el-

fogadja, hogy a Tábori kis tracta egy tervbe vett nagyobb igényű katonai szakmunka 

része, de leválasztja róla, és külön címmel közli a „Fraytág szerént száz gyalog szállá-

sa” kezdetű Freytag-kivonatot, amelyet ugyanazon nagyobb mű előkészületének ne-

vez.351 A Tábori kis tracta ma ismert egyetlen, Bónis-kódexbeli autentikus kéziratának 

vizsgálatán alapuló hipotézise szerint a másoló cédulákon kaphatta a kész szöveget, 

„erre következethetünk abból, hogy címlapot nem ad, és az I.2. szakasz két, néhány 

soros darabját fölcserélte. Nehezen áttekinthető fogalmazványra utal a viszonylag sok 

félreolvasás, és hogy a szeme átugrott egy-két szón, amelyet a harmadik kéz pótolt. A 

rengeteg számban elég sok a hiba.”  

Kulcsár eljárásának jogosságát alátámasztja, hogy a Freytag-kivonat beszédhely-

zete és több számadata eltér a Tractáétól. Amíg ugyanis emez fejedelmi többes szám-

ban rendelkezik („Mi azért… elégnek ítélünk…,” „legyenek…,” „lássuk hát…” stb.), 

addig a kivonat többnyire általános alannyal fogalmaz („el tudván ember szállítani…,” 

„számán kell embernek hadni minden szekerit,” „kell lenni…”), s az egész tábor szál-

lásáról írva 20 kapitányságról beszél, amelyből 12 gyalog, 8 lovas. Ez ellentmond a 

Tracta első részében 24 000 fős tábor esetén megadott 3:1 gyalogos-lovas aránynak.352 

Lehet, hogy a másoló elé nehezen áttekinthető és olvasható cédulahalmaz került, 

amelynek számadatain tovább rontott, de ha így volt is, ez is annak a bizonyítéka, hogy 

a mű nem volt rendezett, befejezett egész. Ebből a mára tovább rövidült, mai ismerete-

ink szerint tehát mindössze 13 rövid fejezetből álló szövegből még akkor is nagy 

merészség egy mindent felölelő hadtudományi mű tervére következtetni, ha az élésről 

szóló fejezetében Zrínyi céloz arra, hogy (feltehetően a tábor fegyelmével összefüg-

gésben) a zsákmányolásról is szólni kíván: „Ha ellenséged földén jársz, ott is a’ 

sakmány igen bolond alkalmatlanság, mert azon zászló alat edgyik turkál benne, a’ 

                                                 
351 Kulcsár 2004. 44., 240–247. 
352 Vö.: Cserne Tibor őrnagy: A fegyvernemek kérdése Zrínyi katonai munkáiban. Hadtörténelmi 

Közlemények, 1954. 171–175. 
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másik koplal, töb vitéztis kongatnak agyon a’ sakmányokon, hogy nem mint egy apró-

lék hartzon, de erről oda alább többet szóllyunk.” 

353 

A mű értékelésénél a cím tracta szava zavarta meg a kutatókat, akik (mint pél-

dául Klaniczay) ennek alapján következtettek egy nagyobb rendszerezés szándékára. 

Csakhogy Kulcsár Péter kitűnő elemzéséből tudjuk, hogy Zrínyi szóhasználata telje-

sen egyedi: „A maga csinálta vagy a köznapitól eltérően használt szavak és kifejezé-

sek egymást érik.” Ennek egészen világos, szép példája az Áfium, amely már a címé-

ben is egy olyan szót hordoz, amelyet minden valószínűség szerint Zrínyi talált ki, s 

amelyet éppen ezért már a kortársak is elírásnak véltek és kiigazították „fátum”-ra.354 

A nyelvi változatosság kedvéért alkalmazott szinonimák közé tartozik Zrínyinél a 

hadnagy~kapitány, a tracta~discursus és minden bizonnyal a tracta~regula(mentum) 

is. Hogy a tracta nem feltétlenül műfajt jelöl nála, mutatja, hogy használja azt a Vitéz 

hadnagyra vonatkoztatva is az Áfiumban („Ez előtt is penig írtam egy kis tractatust, 

kinek neve Vitéz hadnagy…”). A szállott várakról tervezett írását egyszer 

discursusként említi a Vitéz hadnagy aforizmái között („De mivel hogy szállot 

várokrul magános discursust akarunk csinálni…”), egyszer tractátusként („Nem szó-

lok a’ várasok, várok és erősségek meg vétele felől, talám külön tractatusban arról is 

fogok valahun írnia”).355 

A beszédhelyzet és a szöveg tartalma alapján, Markóval egyetértve, úgy vélem, 

hogy a Tracta „szolgálati utasítás”-nak, azaz regulamentumnak íródott, és eredetileg 

több fejezetből állt (volna), de a 3 kivonat (Fronsperger, Schwendi és Freytag) nem 

lehetett a része. Zrínyi munkamódszerét, habitusát tekintetbe véve valószínűnek 

tartom, hogy az utóbbiak nem valamiféle önálló nagy hadtudományi munka fejezeté-

nek készültek, hanem katonai szakmai tudásszomjának, önképzésének az eredmé-

nyei. Azért is olyan fontosak hadtudományi szempontból, mert bizonyítják, Zrínyi 

mindent elkövetett, hogy e téren tanuljon. 

                                                 
353 Kulcsár 2004. 234. 
354 Kulcsár 2004. 14. 
355 Kulcsár 2004. 120., 154. Kulcsár megfigyelése az is, hogy Zrínyi „eléggé szabadosan bánik” az 

olyasféle szakkifejezésekkel, mint aforizmus, discursus, tanuság, s sokszor helyettesíti egymással őket. 
Uo. 34. 
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A Tábori kis tracta megítélésem szerint tehát nem lehet egy nagy hadtudományi 

rendszerezés egyik fejezete. Nem azért mert Zrínyi – miként Rónai Horváth gondolta 

– antimetodista lett volna, aki nem hitt a hadtudomány tudomány voltában, rendsze-

rezhetőségében, hanem mert más, sokkal gyakorlatibb céllal készült. 

Regulamentumot nem szoktak az íróasztalfióknak írni, a hadiszabályzatok ebben a 

korban még mindig konkrét hadjáratokhoz kötve jöttek létre. Önálló hadjárat vezeté-

sére pedig Zrínyi számára csak 1663 őszén-telén nyílott lehetőség. Politikai program-

ja, a török kiverése, az országegység helyreállítása fontos elemeként az Áfiumban 

akkortájt fogalmazta meg az állandó magyar katonaság felállításának szükségességét. 

Ennek volt a része a fegyelem, a militaris disciplina helyreállítása. A Szigeti veszede-

lemben és a Vitéz hadnagyban is hangsúlyos gondolat az Áfiumban központi helyet 

foglal el, annak egyik vezérgondolata. Zrínyi ez utóbbiban nyolc esetben használja a 

kifejezést, minduntalan visszatér rá, mint az ország megmaradásának fundamentumá-

ra. Az ország hanyatlásáért felelős nemzeti vétkek felsorolásában elsőként szerepel-

teti („Csúfsága lettünk a’ nemzeteknek és magunknak … Miért? a’ vitézségnek 

disciplinaja meg nem tartásáért…”), de a török áfium elleni orvosságok között is ezt 

nevezi meg az egyik legfontosabbként, amelyre ha a magyarok „applikállyák mago-

kat … bizonyos vagyok benne, el nem nyél a’ pogány eb egyszersmind, hanem még 

egyszer talpra áll a magyar.”356 Az Áfium többször is összeköti a disciplina helyreállí-

tását a regulák szükségességével: „De mivel a’ hosszú békeség el szoktatta nemze-

tünket a’ disciplinától, kel mestereket találnunk, kik által ismég in usum [használat-

ba] jöhessenek az el felejtet reguláknak, azért nem szégyen attul tanulni, a’ ki többet 

tud, szégen meg kötni tudatlanságban magát s nem tanulni.”357 

Márpedig a katonai rend és fegyelem helyszíne a tábor. A tábor ugyanis Zrínyi-

nél (akárcsak kortársainál) nem csupán a hadsereg megtelepedési helye és nem is 

pusztán a ’sereg’ szinonímája, hanem a rend tere:358 „Az sereg nem egy emberbül ál, 

a’ csoport nem el széllet vitézből, a’ tábor a’ vitézek helye – írja a Vitéz hadnagy 58. 

aforizmájában –, ottan egymástul tanul, ottan élesedik az elméje, ottan isméri meg a’ 

                                                 
356 Kulcsár 2004. 210., 215. 
357 Kulcsár 2004. 221. 
358 A katonai rend teréről: Foucault 1990. 193–202.; Harai 2003. 64–65. A tábornak e korszak 

hadviselésében  játszott fontosságáról: Perjés 1957. 105–106.; Verrier 1997. 209–211. 
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kapitánnyát s a’ kapitany őtet, ottan egy kiáltására az kapitánnak rendben állhat, 

ottan istrásálhatz, egy szóval, azon kívül semmire kellő a’ vitézlő rend, disciplina, az 

az ő elementoma.”359 

Az Áfium békeidőszakra 12 000 fős állandóan fegyverben tartott armada fölállí-

tását javasolja, hadakozás esetén 24 000 főset. A Tábori kis tracta is az utóbbival 

számol, igaz más fegyvernemi arányokkal (18 000 gyalogos, 6000 lovas), ami arra 

utal, hogy ezt támadó hadműveletekre tervezte Zrínyi. Az Áfium röviden érinti a 

sereg fizetésének, ruházatának kérdését („Ez az armada szükséges, hogy elegendő 

fizetéssel és minden provisióval administráltassék, oly fizetése légyen penig a vitéz-

nek, hogy azzal becsületesen hórul hóra bé érje, magát ruházhassa, fegyverezhesse, 

és eledelére elég légyen neki.” 

360), amit a Tracta egyes fejezetei részletesen kifejte-

nek (Fizetésrül, Köntösrül, Fegyverrül, Élésrül). 

Mindezek alapján megfontolandónak tartom Rónai Horváthnak a Tábori kis 

tractá-nak az Áfium-mal való összefüggéséről írott észrevételét, neveztesen, hogy a 

regulamentum az Áfium-ban előbb kifejtett elveket volt hivatott konkretizálni, a 

táborba szállt katonaság számára rendelkezéssé formálni. A két mű úgy viszonyulhat 

egymáshoz, mint Tolnai említett Szent Hada a bujdosók számára készült hadisza-

bályzathoz. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy felmerül keletkezési idejének újragondo-

lása is.  

Bár Zrínyi prózai művei keletkezésének kronólógiája a mai napig is részben 

konjenkturális, a kritikai kiadás Klaniczay Tibor és R. Várkonyi Ágnes álláspontját 

összeegyeztetve az Áfium keletkezését 1661–1663 közöttre teszi.361 Ha a fenti okfej-

tés helytálló, közvetlenül ez után, esetleg ezzel szinte egy időben készülhetett a Tábori 

kis tracta is. Ennek legvalószínűbb időpontja 1663 nyara, kora ősze lehetett, amikor 

I. Lipót általános, vagy személyes nemesi felkelést (generalis seu personalis 

insurrectio) hirdetett (1663. június 7.) Érsekújvár török ostromára tekintettel, s Zrínyit 

egész augusztusban tartó hosszas egyeztetések után kinevezték – a beteg Wesselényi 

                                                 
359 Kulcsár 2004. 110–111. Ráadásul Zrínyinek a Tractá-ban a zsákmányolás kapcsán tett meg-

jegyzéséből („erről oda aláb többet szóllyunk”) úgy tűnik, a folytatásban a fegyelemmel is kívánt 
foglalkozni. Uo. 234.  

360 Kulcsár 2004. 214. 
361 Kulcsár 2004. 42. Vö.: Klaniczay 1964. 648.; R. Várkonyi 1975. 43. 
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Ferenc nádor katonai hatáskörét a Dunántúlon ellátó – országos főkapitánnyá 

(supremus et generalis capitaneus). Zrínyi az uralkodói megerősítést követően a 

felkelő csapatok feletti országos főkapitányi hűségesküjét szeptember 11-én vagy 12-

én tette le a császárvárosban, majd ezt követően Hannibal Gonzagával, az Udvari 

Haditanács alelnökével és egyúttal a bécsi helyőrség parancsnokával együtt indult 

Monteccucoli táborába, ahol szeptember 13. és 15. között egyeztettek Érsekújvár 

felmentése, a német és magyar csapatok együttműködése, valamint a portyázó törö-

kök elleni védekezés lehetőségeiről. A felkelő magyar hadak országos főkapitánya 

csak ezután indult a Vas megyei Vat melletti táborba. Ott szeptember 17-én meg-

mustrálta a „a dunántúli főurak és vármegyék felkelő, valamint a végházakból kiren-

delt magyar végvári katonák összesen mintegy 8500 főnyi csapatait.” 

362 A főgenerá-

lis Zrínyi mellé Batthyány Kristófot választották vicegenerálissá; az akkor létrehozott 

három lovas kontingens (mondhatnánk ezred, korabeli latinsággal és magyarsággal 

egyaránt brigada/brigáda) kapitányai Esterházy Pál, Draskovics Miklós és Batthyá-

ny Pál lettek. Esterházyt tábori főstrázsamesterré is megválasztották, a „főhadibíró” 

pedig Lipics Márton, Zala vármegye egykori gyakorlott alispánja és Zrínyi bizalma-

sa, a „főszekérmester” Dömölky András, a Batthyányak lovashadnagya, az ún. 

„nyargaló kapitányok” pedig Csányi Bernát körmendi kapitány és Balog Gáspár 

lettek.363 Zrínyi ezt követően visszatért Horvátországba, ahonnan megbízható csapa-

tokat hozott magával, mivel lesújtó véleménnyel volt a nemesi felkelésről, s inkább 

végvári és reguláris csapatokat kívánt a török ellen bevetni.364 Végül október 4-én ért 

csapataival újra Vat mezejére, akkorra azonban Érsekújvár már török kézbe jutott. 

Zrínyi tehát 1663. szeptember-októberében valóságos királyi tábort vezetett. 

Nagyszabású tervekre utal, hogy megpróbált parancsnoki jogkört szerezni Raimundo 

Montecuccoli tábornagy és győri főkapitány Duna mellett gyülekező osztrák-német 

csapatai felett, természetesen sikertelenül, s új tisztségéhez gyűrűspecsétjénél na-

                                                 
362 Pálffy 2007a. 55., Pálffy 2007b. 263–288. 
363 Pálffy 2007b. 274. Ez a szervezés megegyezik a Tábori kis tractá-ban leírtakkal, jóllehet a 

brigádák 1500-1600 fős létszáma eltér az ott megadott ezredlétszámoktól. Kulcsár 2004. 229–230. 
364 Zrínyinek a nemesi felkelésről mondott rossz véleményéről, amelyről a bécsi udvart és János 

Fülöp mainzi érseket, a Rajnai Szövetség elnökét is tudatta, valamint a dunántúli felkelő tábor fe-
gyelmi helyzetéről: Pálffy 2007b. 273–278. Az 1663. évi nemesi felkelés kudarcáról: Czigány 2004. 
114–115. 
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gyobb, báni pecsétjéhez képest pedig feliratában új címével kiegészülő középpecsétet 

csináltatott.365 Zrínyi politikai-katonai programját és gyakorlatias szellemét ismerve, 

a Tracta sokkal inkább ekkor keletkezhetett, mint az 1640-es évek légüres terében. 

Félbemaradását is a gyorsan változó hadi és politikai helyzet magyarázhatja. Mint 

említettem, mire Zrínyi visszatért a Vat melletti táborba, Érsekújvár elesett, a török 

elleni diverzió így elmaradt, a nemesi felkelés ezt követően novemberben szétoszlott. 

Zrínyi visszatért a Muraközbe, s távollétében a dunántúli hadak irányításának tisztét 

a nádor országos főkapitányi (supremus capitaneus) jogkörével decemberben 

Nádasdy Ferenc kapta meg.366 A következő év egymást követő eseményei pedig nem 

tették lehetővé a mű befejezését. 

Markó Árpád Rónai Horváthtal szemben három érvet hozott fel az 1661 utánra 

datálás ellen: 1. „a Tábori kis tractá-ban még nem találunk hadtörténeti példákat, 

pedig ezek Zrínyi minden későbbi munkájában, különösen pedig az Áfium-ban sűrűn 

előfordulnak.” 2. „Azok a korabeli források, amelyekre hivatkozik, mind 1646 előtti 

eseményekkel vagy könyvekkel foglalkoznak.” 3. „De a legdöntőbb érv az, hogy a 

Tábori kis tracta sem önálló magyar hadseregről, sem egy nemzeti sereg táboráról 

nem beszél, pedig az Áfium vezérfonala éppen az önálló nemzeti hadsereg felállítását 

sürgető gondolat.” 

367 

Ami az elsőt illeti, maga Markó cáfolja meg, hiszen egy lappal előbb ezt írja: „A 

táborhelyek belső csoportosításánál latin klasszikus műveltségére támaszkodva, igen 

sokszor Polybiust és a római mintákat veszi alapul.”368 A Tracta valóban a rómaiak 

példájával, Polübiosz emlegetésével kezdődik, de később is szól róluk: „A római 

vitézek nyoltzad napit is [ti. élelmet] tartoztak a’ hátokon hordozni…”369 

Zrínyinél az egyes művek forrásainak megjelenési éve és az abban foglalt ese-

mények időpontja nem, vagy csak kivételesen hozható összefüggésbe a művek datá-

lásával. A Vitéz hadnagy egyik forrása például egy 1583-as megjelenésű kötet 

(Guiccardini–Lottini–Sansovino: Propositioni overo…), a másik egy 1635-ben ki-

                                                 
365 Pálffy 2007b. 276. 
366 Pálffy 2007b. 279. 
367 Markó 1939, 65–66. 
368 Markó 1939. 65. 
369 Kulcsár 2004. 237. 
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adott munka (Virgilio Malvezzi: Discorsi sopra Cornelio Tacito… Velence, 1635), 

az Áfium pedig Busbequius 1581-ben napvilágot látott Exclamatio kiadására épül. 

Ráadásul, mint a 4. fejezetben említettem, a csáktornyai bibliotéka katonai tárgyú 

köteteinek döntő többsége 1646 előtt jelent meg. Így ez az érv sem perdöntő. 

Markó legsúlyosabb ellenvetése, hogy a Tracta nem beszél önálló magyar hadse-

regről, sem a török kérdésről. Ez utóbbi igaz. De ha feltesszük, hogy ez az Áfiumban 

kifejtett program „végrehajtási utasítása” lett volna, akkor miért is beszélne, hiszen azt 

már a röpiratában kifejtette, míg a regulamentum műfaji tulajdonsága, hogy általánosít. 

Zrínyi maga mondja az Áfiumban: „Szükséges volna ugyan, hogy ezt a’ hadi tudománt 

bővebben meg explicálnám, de mivel arra most nints nékem intentióm, hogy parti-

culariter examinállyam [részleteiben megvizsgáljam], in genere mondok valamit, az 

mit én tudok…” 

370 

Az Áfium és a Tábori kis tracta Zrínyi prózai műveinek ma ismert egyetlen au-

tentikusnak tekinthető kéziratában, az ún. Bónis-kódexben is összetartozik. Az Áfium 

a kódex 120 rectóján a Bibliából vett idézettel (Bírák könyve 5.2, 8., 9.: Deborah 

éneke) és háromszori Amen-nel zárul, ami alatt közvetlenül ez a szöveg olvasható: 

„Evel az irással mutattatik megh hogy fegyver kel s jo országunkban. Miképpen s 

hogy kellyen azt rendelni, tartani és más sok particularitasatis fel talállyuk könnyen 

ha akarjuk. Volenti nihil difficile.”371 A 120 verso oldal üres, a 121 rectón, címlap 

nélkül következik a Tabori Kis Tracta felírás, s alatta folyamatosan a szöveg. A 

másoló tehát úgy tudta, hogy a Tracta az Áfium után áll, márpedig az egész kódex 

egy reprezentatív, a teljes életművet kronologikusan tartalmazó gyűjteménynek 

látszik.372 Az Áfium befejezése alatti sorok akár a Tractára is vonatkoztathatók, hi-

szen pontosan ez tartalmazza, hogy a fegyvert (ti. a hadakat) „miképpen s hogyan 

kellyen … rendelni, tartani”. 

                                                 
370 Kulcsár 2004. 213. 
371 Zrínyi Miklós prózai művei 1985. 707.; Kulcsár 2004. 227. 
372 Kulcsár 2004. 10–11. Bár Kulcsár befejezetlen, esetleg a szerző halála után összeállított gyűj-

teménynek tartja, korábban Kovács Sándor Iván meggyőző érveket hozott fel amellett, hogy a ma 
Bónis-kódexnek nevezett kéziratban Zrínyi saját kezű javításai vannak, s így az a szerző szándékát 
tükrözi. Kovács Sándor Iván: Négyesi László kísérlete Zrínyi prózai műveinek kritikai kiadására. = 
Zrínyi Miklós prózai művei 1985. 33–47., különösen: 33–34. 
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Végezetül még egy elgondolkodtató érdekessége van a Tracta szövegének, 

amely inkább az 1660-as évekbeli datálás mellett szól. Már Perjés Géza is megállapí-

totta, hogy míg az egyes tisztségviselők feladataival, a fizetéssel, a ruházattal, a 

fegyverzettel foglalkozó részekben Zrínyi egyebek közt Gusztáv Adolf hadi rendtar-

tását követi, addig az élelemellátás tárgyalásában teljesen önálló. Ez annál is szembe-

tűnőbb, mivel a korabeli hadtudományi munkák egyáltalán nem foglalkoztak e rend-

kívül nehéz, bonyolult kérdéssel. Montecuccoli is csak az 1680-as években vetett 

papírra néhány értékes megfigyelést a problémáról, teljes részletességgel azonban 

majd a francia hadtáptiszt Puységur (1656–1743) tárgyalta az 1720-as években ké-

szült Art de la guerre par principes et par regies (A hadművészet alapelvei és szabá-

lyai) című értekezésében.373 

Zrínyi az élelemellátás legapróbb technikai részleteit is lelkiismeretesen számba 

veszi. Kezdi az élelem beszerzésével. A korban általános rekvizíció, vagy vállalko-

zók (kereskedők és markotányosok) révén zajló élelemellátás helyett Zrínyi határo-

zottan az adókivetés útján, főleg azonban az állami fölvásárlással történő központi 

ellátás mellett foglal állást. Ha a gabonaszükségletet központilag vásárolják fel, 

Zrínyi a városi piacokat ajánlja, mert ott az árak alacsonyabbak. Adó kivetése esetén 

saját országban a lakosság készletének maximum 1/10-ét, ellenséges földön 1/5-ét 

tanácsolja igénybe venni. 

A 24 000 fős sereg (amely kocsisokkal, szolgákkal és más kiszolgáló személy-

zettel együtt 31 000 főt jelent élelemellátás szempontjából) napi, illetve éves kenyér-, 

liszt- és takarmányszükségletének részletes kiszámítását követően Zrínyi ismerteti az 

utánszállítás mechanizmusát. A napi 248 q kenyér, illetve 370 q zab sereg után való 

szállításának legegyszerűbb módja a vízi szállítás. Ezt javasolja a kortárs 

Montecuccoli és majd Puységur is, aki nagyobb sereg bizonyos távolságon túli után-

pótlását másként egyáltalán nem tartja megvalósíthatónak. Zrínyi azonban, korát 

megelőzve, kidolgozta a szárazföldi szállítás raktárellátáson és ingajáraton alapuló 

mechanizmusát is. A 31 000 fő 30 napi élelem- és takarmányellátásához számításai 

szerint 1300 szekérre lett volna szükség, „abban pedig mód nincsen” – írja, részint a 

szállítóoszlop hossza, nehézkessége, sebezhetősége, részint az ennyi szekér és ló 
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beszerzésével járó óriási pénzügyi teher miatt. Így csupán 205 élelemszállító szekér-

rel számol. Ennyi szekérre viszont csak ötnapi élelem fér, ezért a szekereknek ingajá-

ratban kell mozogniok a raktár és a hadsereg között: „a szekereknek szüntelen kell 

tsak jőni, menni a’ végső, kezednél lévő várasban, kiben jó idején kell a’ gabonát 

hordani, a’ menyit ember szükségesnek gondol, s ot sütvén, szüntelen kel a’a tábor-

ban hordani a’ kenyeret. Ha a’ hely igen messze esik, közép helyen helyen egy al-

kalmatos helt erősséget kel fel vetni, abban sütő házakat csinálni…”374 

Zrínyi a Tábori kis tractában a hadsereg ellátásának a kérdését államigazgatási 

és pénzügyi síkra emeli. A 24 000 fő éves gabona- és takarmányszükségletének 

magas éves költsége (181 000 Ft) ellenére is a központilag biztosított ellátás mellett 

áll ki: „Mondhatná valaki, drágaságban ez igen sokra menne. Tudom én azt, de akkor 

is enni kell… kevesebbe telik ez így a’ hazának, mint amúgy, mert noha amúgy 

kevesebbé láttatik a respublicának pénze fogyni, mint így, de felette igen fogy a’ 

haza pénze, amikor az szegény ember nyomorog és szenyerül, az Istentül átkot 

kévánt. Mindenkor jobb, hogy az vitéz számára más vásárollyon, mint sem ő az 

szegény emberrel baltával árullyon meg.” Az így kifizetett pénzek Zrínyi érvelése 

szerint adó formájában azután újra az államkasszába kerülnek, s ily módon meggyorsul 

a pénz körforgása, amit igen fontosnak tart: „A mit hó pénzére ki adot ember, titkos 

más utakon ismét kezében mégyen, így ezekis ismég adózhatván, a’ pénz majd mind 

ismég megtér a’ respublica tárházában, a’ honnét ismét ki mégyen jövendőben. Ez a’ 

cirkulátio penig oly szükséges s oly hasznos mindenben a’ hazába, hogy annak nagy 

hasznát könnyebb álmélkodva tsudálni, mint sem le írni.” 

375 

A Habsburg Birodalomban az ilyesféle korszerű, merkantilista elveket az 1660-

as években dolgozták ki a kameralisták, Joachim Becher és Johann Paul Hocher 

vezetésével.376 Vajon hadseregellátás és adózás, hadseregellátás és pénzforgalom 

bonyolult összefüggését Zrínyi képes volt már ifjúkorában, az 1640-es években 

átlátni és megfogalmazni? Nem valószínűbb-e, hogy önképzése, tanulása, olvasmá-

nyai és katonai-államigazgatási tapasztalatai vezették felismerésükhez az 1660-as 

években? 
                                                 

374 Kulcsár 2004. 237. 
375 Kulcsár 2004. 238. 
376 R. Várkonyi 2007. 
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A Tábori kis tracta megtévesztő címe ellenére a korabeli hadtudományi iroda-

lom hadiszabályzat műfajába tartozik. Semmiképpen sem Zrínyi fő műve, nem is egy 

nagy hadtudományi rendszerezés első fejezeteinek egyike, hanem a török ellen tá-

borba szálló katona gyakorlati célokat szolgáló munkája. Az abban megfogalmazott 

elvek miatt azonban még ma ismert töredékes voltában is jelentős mű. A hadsereg-

szervezés itt érintett konkrét kérdései már államhatalmi szinten II. Rákóczi Ferenc 

törvénybe iktatott Regulamentumában vetődtek fel legközelebb, amely egyenesági 

leszármazottja Zrínyi Tábori kis tractájának. 

 

 

V/2. A Vitéz hadnagy 

 

A Vitéz hadnagy geneziséről maga Zrínyi ad hírt az Áfiumban: „Ez előtt is penig 

írtam egy kis tarctatust, kinek neve Vitéz hadnagy, de csak magamnál tartom, mert 

én nem látok ollyat, ki gyönyörködnék az olvasásban, maga bizony semmiből úgy 

ember nem tanulhat, mint abból. En nem praetendálok annyit tudni, hogy mindeneket 

taníthassak, mert az én experientiám kitsin és tsak egynéhány chatábul áll, de olvas-

tam-hallottam annyit, hogy némellyeknél, úgy gondolom, többet tudok, azoknak 

írom azért eztet, hogy a’ mint mondám, talentomomat el ne rejtsem hanem a’ ki 

hasznát veheti, vegye…”377 Ezzel teljesen egybecseng a Vitéz hadnagy előszavának 

első változata, amelyben ezt írja: „Én az en geniumomat minden hazám 

szolgálattyára alkalmazthatom, de mivel még az iffiúságtul for a’ vér bennem, inkáb 

forgatnám a hadi dolgot, hogy sem mást, úgy mint hazám szolgálattyára leg hasznosb 

állapatot. Azért, mivel experientiával ebben a’ békességes seculumban (ha annak kel 

mondani a’ török rablását) nem igen tanulhatni, applicáltam magamat historiák olva-

sására, a’ magyarét először által olvasván jöttem a’ rómaiakra, a’ kikbül ím tanultam 

is egynéhány tudományokat, ugyan job részét azért experientiával comprobáltam. 

Bizom a’ magam emlékezetire keztem vala írnya, de hogy számot adgyak hazámnak 

ithon való mulatságos foglalatosságimról, íme rendben is vettem, a’ mennyire lehe-

tet, és három részre osztottam. Első részben azért generaliter discurrálok a’ vitézség 
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circumstantiáiról, kiben moralis tudományokat is kevertem, a’ menyire lehetet, szó-

val is meg ékesítettem. Második részben Cornelius Tacitus vitézségről való 

sententiáit aphorismusokkal edgyüt írtam… Harmadik részben írtam tanuságokat, a’ 

kiket széllel láttam, hallottam, olvastam elegyedve.”378 

Zrínyi tehát feljegyzéseket készített széleskörű érdeklődésének megfelelő törté-

nelmi, filozófiai, hadtudományi, politikai olvasmányairól és gyakorlati katonai ta-

pasztalatairól. Ezeket az eredetileg csak a „maga emlékezetire” írt jegyzeteket utólag 

rendezni kezdte, három részre osztotta, és valamikor egy könyvbe szerkesztette, hogy 

ezzel is „használjon, szolgáljon hazájának”.  

A Vitéz hadnagy kulcsszava a tanulás és a tanuság. A tanul, tanulás, tanult, ta-

núság szavak Zrínyi írásaiban (költői életművét és leveleit is beleértve) 86 esetben 

fordulnak elő, s ezzel a vitéz (529), vitézség (139), fegyver (152), vér (126), világ 

(146), tanács (129), veszedelem (117) stb. szavak társaságában ez az egyik leggyako-

ribb átala használt szó. A Vitéz hadnagyban 29 esetben él vele. A már idézett, Az 

olvasónak szóló előszón kívül például az I. discursusban hosszan értekezik arról 

„hogy az hadakozó tudomány nagy segítséget veszen az tanulásból.” 

379
  

Jooó Tibor találó megfogalmazása szerint: „a nemzeti összefogás célját is a korvi-

szonyok jelölik ki: a török kiűzése ez a cél. Feltétele pedig a fegyelmezett nemzeti 

hadsereg, szakképzett tisztek és a magas hadművészetben jártas vezérek alatt. Zrínyi 

erre készíti magát elő gondos önnevelés által.” Erre a közös munkára próbálja meg 

fölrázni nemzetét is. Ilyen értelemben Zrínyi pedagógiai célzattal, mint nemzete neve-

lője lép fel műveivel, s nem a tudományos szándék, a rendszerezés a motivációja.380 Ez 

az institutionális, nevelő szándék határozza meg írói módszerét: a széjjel látott-hallott 

történetekből politikai-katonai céljának megfelelően válogat, és azokhoz megjegyzé-

seket fűz. „Mindebből következőleg – írja Joó Tibor – Zrínyi előadási módja nem a 

folyamatos elbeszélés, hanem a megbeszélés, egy-egy történeti esemény, cselekedet 

feletti meditáció.”381 
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A mű több részletben készült 1650 és 1653 között, s végül befejezetlen maradt, 

egyes szakaszok megfogalmazására és szerkesztésére nem került sor. Kulcsár Péter 

megfigyelése szerint a mű írása közben megváltozott Zrínyi munkamódszere és 

munkaterve is. A számozás stb. alapján feltehető, hogy az eredetileg nagyobb volu-

menűre tervezett részek egyre kisebbek lettek, a koncepció egyre szerényebbé vált.382 

A mű kialakulásának folyamatát mutatja, hogy 1657-ben Zrínyi bizalmas emberénél, 

Megyeri Zsigmondnál még egy olyan összeállítás járt, amelyben a „Mátyás királyrul 

való historia” állt az élen, azt követték a centúriák, majd az aforizmák.383 

A vitézségről szóló, különböző műfajú elmélkedések gyűjteményének ugyan-

csak utólag (feltehetően 1657 után) Zrínyi a Vitéz hadnagy címet adta. A cím nem 

szerepel a Bónis-kódex kéziratában, csak az Áfium már említett utalásából ismerjük. 

Ezzel Zrínyi nagyon pontosan kijelölte műve helyét a „perfetto capitano,” a „grand 

kapitan,” a tökéletes hadvezér alakja körül a 16–17. századi politikai irodalomban 

kibontakozott, igen terjedelmes ikonográfiai és szöveges diskurzusban.384 Ennek több 

reprezentánsa megvolt könyvtárában, mint például Giovanni Botero hadvezér-

életrajzai, Paolo Giovio paradigmatikus érvényű életrajzgyűjteménye, a Schrenk von 

Notzing által 1601-ben az ambras-i gyűjtemény katalógusaként összeállított metsze-

tes könyv, az Armamentarium heroicum,385 Maiolino Bisaccioni Il perfetto capitanoja 

és Giorgo Basta: Il maestro di campo című traktátusa, mely utóbbiak egyben a Vitéz 

hadnagy ihletői és forrásai is voltak.386 

A tökéletes hadvezérről folyó diskurzus a koraújkor számos irodalmi-politikai 

műfaját felölelte, az életrajzgyűjteményektől a fejedelemtükrökig, az udvari ember 

erényeit, neveltetését tárgyaló művektől a szűkebb katonai kérdéseket tárgyaló had-

                                                 
382 Kulcsár 2004. 32–33., 39–40. A végső kidolgozás hiányára mutat, hogy a Vitéz hadnagy-nak 

két előszava és két befejezése van, van ezen kívül egy hosszabb fejezet, amely szemmel láthatóan 
nincs a helyén, és az aforizmák sorszámozása meg-megcsuklik. Uo. 35. 

383 Lásd Megyeri Zsigmondnak 1657. november 8-án írott levelét Zrínyihez a Bónis-kódex ele-
jén: Zrínyi Miklós prózai művei 1985. 469. 

384 Fantoni 2001. 
385 Bibliotheca Zriniana 253–254., 129–130., 235–236., 373–374. Vö.: Fantoni 2001. 24., 30–31. 
386 Markó 1939. 90.; Klaniczay 1964. 397.; Klaniczay 1985. 176–177. 
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tudományi traktátusokig, s témáját a háború megvívása mellett speciálisan etikai 

kérdések (az erkölcsi jó, a virtus, ez erény, a hősiesség) képezték.387 

Zrínyi a különálló művekként, nem egy időben létrejött Tanúságok (Centúriák) 

és Aphorismik Vitéz hadnagy címen való egybefoglalásával és hosszabb elmélkedé-

sekkel történt kiegészítésével voltaképpen e diskurzus műfaji és tematikai szintézisét 

teremtette meg magyar földön. A gyűjtemény három különálló része a „perfetto 

capitano” körül kibontakozott irodalom három műfaját honosította meg. (Ha ehhez 

hozzávesszük a Mátyás király életéről való elmélkedéseket, amelynek a Vitéz 

hadnagygyal való összetartozását a Megyeri-levél is jelzi, akkor, még az ún, király-

tükrök műfaját is ide számítva, négyet.) A Discursusok az olaszul discorsi-nak neve-

zett rövidebb önálló értekezések, elmélkedések sorozatának felel meg, a második 

rész az Aphorismi címet viseli, s a 17. században igen kedvelt, a klasszikus auktorok 

szövegéhez fűzött rövid megállapításokat, kommentárokat (aforismi) tartalmazó 

elmélkedésgyűjtemények műfajába tartozik, végül a „Harmadik része az könjvnek” 

cím alatt a szakirodalomban Centuriák-nak vagy újabb elnevezés szerint Tanúságok-

nak hívott rész, a rövid bölcs tanácsok (consiglik, precettik, centuriák, avvedimentik) 

rendszertelen sorozatából álló korabeli műfajt képviselik. 

A Vitéz hadnagy-ban Zrínyi a „perfetto capitano” körüli diskurzus tematikájának 

is mintegy összegzését adja. Ez a 16. századtól fokozatosan kialakuló tematika ma-

gába foglalta a hadvezér tudományos ismereteit célzó didaktikus-tudományos kato-

nai traktátusokat és a lovagi ideált az antik mintákkal és a kereszténységgel ötvöző, 

az etikai normákhoz kötődő hadvezér heroikus alakját megfogalmazó irodalmi szö-

vegeket.388 A Vitéz hadnagy szövegében mindezt együtt figyelhetjük meg. 

A szűkebben vett katonai tematika fontosságát Zrínyi nem csak az Áfiumnak a 

Vitéz hadnagyra utaló soraiban hangsúlyozza, henem az utóbbihoz írott előszavában 

is: „Az kinek a’ hadi dolgokhoz geniumja és inclinatiója vagyon, talán megh nem 

gyalázza munkámat, a’ kinek nintsen, kérem, ne is végye kezében könyvemet… én 

senkit nem akarok evel tanítani, hanem magam tanulni.”389 

                                                 
387 Fantoni 2001. 38–39. 
388 Verrier 1997. 32.; Fanroni 2001. 25. 
389 Kulcsár 2004. 62. 
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Létezik emellett egy másik erőteljes vonulat is a műben, amelyről Zrínyi szintén 

említést tesz előszavaiban: „Első részben azért generaliter discurrálok a’ vitézség cir-

cumstantiáiról, kiben moralis tudományokat is kevertem” – írja az első változatban, 

amit a végleges előszó is megismétel: „Első generalis egynéhány discursust contineál 

vitézségről, de elegyítet moralitással.” 

390 Megyeri Zsigmondnak már többször idézett 

levele azt tanusítja, hogy a korabeli olvasók a morálizáló és a politikai irodalomban 

jelölték ki a Vitéz hadnagy helyét: „Az második, úgy mint a’ Centuriák, ingerlik 

minden industriosus lelket a’ virtusokra és maga után való jó hír hagyásra… Az 

Aphorismusokról kedik menyi jót tartok, meg nem tudom írnya, minden igéi letzkék, 

bizony, hasznosabb politicus magyar nyelven sem van, sem letnek lenni alig hihetem. 

[Kiemelés tőlem – H. G.]”391 

A Vitéz hadnagy politikai-moralista olvasatának a legfontosabb témái: a virtus, a 

vitézség, a jó hír hagyás, azaz a hírnév és a dicsőség. Persze a 17. századra a hadi-

technika fejlődése és az erkölcsi változások hatására már egyre szélesebb szakadék 

nyílt a háború tudományos leírása és gyakorlata, valamint a háborút művészetnek, a 

virtus és az erények kibontakozása terepének tartó felfogás között. Ezt Zrínyi is 

érzékelte, innen ered a műben érezhető küzdelem, bizonytalanság, kétely.392  

A Vitéz hadnagy tanúsága szerint a hadtudomány egyetemes problémái közül 

Zrínyi érdeklődésének középpontjában ekkoriban a háború filozófiája, lélektani 

vonatkozásai és a stratégia alapkérdései álltak. E mű említett műhelymunka jellegé-

ből és a Zrínyit gyötrő kételyekből következnek látszólagos ellentmondásai; ezek 

jelzik tépelődését egy-egy konkrét hadtudományi probléma felvetődése és megnyug-

tató megoldása között. A háborút vizsgálva például arra a kérdésre, hogy vannak-e 

annak törvényszerűségei, s ha igen vajon megfogalmazhatók-e, létezhet-e egyáltalán 

hadtudomány, először nemleges választ ad: „Az hadakozás mesterségének nem 

szabhatni úgy regulákat, mint más dolgoknak” (3. discursus), „Bizonnyal azért meg 

kell vallanom, hogy a hadi dolgoknak okait olyan tisztán nem lehet öszveszerezni, 

                                                 
390 Kulcsár 2004. 264., 62. 
391 Kulcsár 2004. 267–268. Ebben az értelemben próbálta meg „továbbírni” az okos hadviselő 

tematikát Batthyány II. Ádám is, legalább a fennmaradt töredék szövege és főként címe: Mars 
Politicus tanúsága szerint. Lásd erről a 2. fejezetben írottakat. 

392 Joó 1932. 279.; Bene 1996. 384–386. 
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sőt nem is szükséges keresni, mint más, hadi állapoton kívül való dolgokban” (6. 

discursus). Hosszas töprengés során azonban arra a következtetésre jut, hogy a hábo-

rú jelenségei két csoportra oszthatók: olyanokra, amelyeknek az oka megismerhető, 

értelemmel felfogható és olyanokra, amelyek megismerhetetlenek és felfoghatatla-

nok. A 6. discursusban, közvetlenül az előbb idézett kétkedő sorokat követően, meg-

határozza a háborúnak a tudományos vizsgálat alá vonható részét: „Noha azért nem 

mindeneknek kell okát vizsgálnunk, mikor nem lehet, mindazonáltal ehhez is okos-

ság kell; mert az okosság megválasztja, minek nem kell okát keresnünk s minek 

kell… az okos hadnagy mindeneknek okát keresi, ha becsületet akar vallani, és a 

legkisebb részét kell a szerencsére bíznia.” Ami tehát megismerhető az a hadtudo-

mány illetékességi körébe tartozik, ami nem, az a szerencse uralma alatt áll. 

Zrínyi kora ifjúságától fogva egész életén át a „legnehezebb matériának” a sze-

rencse kérdését tartotta. A váltakozó szerencsével folytatott végvári harcok tapaszta-

latai, a magyar hadviselésnek, a portyázó harcmodornak a háború váratlan, előre nem 

látható eseményeivel szembeni rendkívüli érzékenysége ösztönözte arra, hogy tisz-

tázza a szerencse mibenlétét és hatását a háborúra. A probléma megjelent már az 

1640-es évek végén írott Obsidio Szigetiana (Szigeti veszedelem) című eposzában, s 

az ugyancsak ekkortájt választott jelmondatában is („Sors bona, nihil aliud”, azaz: Jó 

szerencse, semmi más), majd pedig minduntalan felbukkan a Vitéz hadnagyban. 

Zrínyi változó arányúnak tartja a két részt, a 6. discursusban 1/10-ed részt bíz a 

szerencsére, az utóbb született 41. centuriában az arány viszont 6/10 : 4/10: „tudni 

kell, hogy az a dolog vagyon jól cselekedve, amelynek hat része okokhoz van kötve, 

négye penig a szerencséhez.” Ez a szerencse-felfogás a Pascal, Leibnitz, Bernoulli 

kutatásaival épp akkortájt kibontakozni kezdő valószínűségelmélet véletlen-

fogalmával rokonítható. 

A Vitéz hadnagyban Zrínyi a szerencsével szoros összefüggésben foglalkozik a 

jó hadvezér tulajdonságaival. A szerencsét ugyanis – tapasztalatai szerint – a jó 

katonai vezető alkalmazkodással, vagy az események rendjébe való tevékeny be-

avatkozással befolyásolhatja. Ez a magyarázata, hogy a híres hadvezérek általában 

szerencsések: „Az szerencse szereti a mesterséget, és az mesterség szereti a szeren-

csét” (32. centuria). Ugyanezt a gondolatot egy verses könyvbejegyzésében is meg-

fogalmazta: „Készt, bátort, okosat / Szerencse ápolgat, / Ilyent soha nem ronthat.” 
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Zrínyi a Vitéz hadnagyban számba veszi a katonai vezető elmebeli tulajdonsága-

it és a jellemhez tartozókat is. Ebben a tökéletes hadvezérről szóló európai 

traktátusirodalmat követi, amely a cicerói De oratore tanításai nyomán tárgyalta 

mindezt. A jó hadvezér alapvető tulajdonságai közül fontossági sorrendben első az 

okosság, amely morális, de egyúttal intellektuális erény is, s magában foglalja az 

előrelátást, a módszerességet és az óvatosságot a katonai akciók végrehajtása során. 

Az okosság mellett a fortitudo, az integritas és az equitas azok az adottságok, ame-

lyekről a legtöbbet értekeztek.393 

A jó hadvezér attribútuma Zrínyinél is „az okosság, hadi értelem.” Miből áll ez 

az okosság? Először is katonai mesterségbeli ismeretekből. Magyarországon Zrínyi 

fogalmazza meg először a katonatiszt szakértelmének összetevőit, komplexitását, 

aminek megszerzéséhez átfogó tanulmányok és képzés szükséges. A Vitéz hadnagy-

ban kiemelten foglalkozik a hadakozó ismeretek megszerzésének lehetséges módjai-

val: úgymint a gyakorlattal (experientia), a tanulással és a históriaolvasással. Amit 

Samuel P. Huntington a tiszti hivatásról és annak professzionalizmusáról leír, hogy 

„a katonatiszt sajátos szaktudása nem magának az erőszaknak az aktusa, hanem az 

erőszak kezelése”,394 azt Zrínyi így fogalmazza meg: „csufos dolog volna, ha a leg-

tündöklőbb mesterség a világon, és nemesebb minden emberi társaságbéli dolgoknál, 

ugymint a kapitányság, avagy a hadviselés oly könnyű volna, hogy csak futni kellene 

a halálra és keresni a veszedelmet … Tehát inkább szükséges egy hadi generálisnak a 

tiszta értelmű elme és okos fej, hogy sem kéz, avagy vakmerőség.” (4. discursus) A 

„vitéz hadnagynak” ismernie kell a „könnyű lovasoknak, fegyvereseknek, gyalogok-

nak, mindenféle különb fegyverű és nemzetű vitézeknek módját, hivatalját, szüksé-

gét, erejét, tehetségét és periculumját”, azaz ma úgy mondanánk: a harcászati és 

szolgálati szabályzatokat, különféle utasításokat. Mindezt azonban a gyakorlatban is 

tudni kell alkalmazni, a „hadi értelem” másik összetevője tehát a praxis, a tapaszta-

lat: „Nem egy napi tanulás a vitézség, 40 esztendeig tanulta Caecina [római hadve-

zér], s előbb, hogy parancsolt volna, sok parancsokat vitt végben és parancsoltatott 

magának; sokat látott, hallott, próbált, mind jó és mind gonosz szerencsékben for-

                                                 
393 Fantoni 2001. 34–35. 
394 Huntington 1994. 18. 
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gott: mind ezekbül osztán oly bátorságot és praxist vett, hogy akármely szerencse is 

véletlen [váratlanul] nem találta.” 

Zrínyi a katonai tapasztalatok kiegészítésére, a háború békeidőben való tanul-

mányozására nagy jelentőséget tulajdonít a história olvasásnak, a történelem tanul-

mányozásának, éppúgy mint később Moltke, Liddel Hart vagy Huntington:395 „Az 

tanuság, az elmélkedés, az tanácskozás oktatja a hadviselő embereket, amelyről én 

szólok, az praxis és experientia viszi véghez a dolgokat és perficiálja” (4. discursus). 

„Az hadviselő embernek jól meg kell mindeneket gondolni, micsoda történik az ő 

idejében, vagy az őelőtte való időkben… jó a históriát olvasni, mert valami történt ez 

világon, mind meg van írva” (136. aforizma). 

A jó hadvezér Zrínyi megfogalmazta ideálja a tudás és a tapasztalat együttes meg-

léte mellett még egy fontos tulajdonsággal rendelkezik: a helyes elhatározás, mai 

szakkifejezéssel helyzetmegítélés képességével. Az újkori hadtudományi művek ennek 

elemeit egészen részletesen tárgyalják, s fontosságának megfelelően Zrínyi is nagy 

figyelmet fordít rá. Önálló elmélkedéseket szentel többek között az idő, a terep stb. 

mérlegelésének. 

A 2. discursus teljes egészében azzal foglalkozik „mely szükséges egy hadviselő 

emberben a szorgalmatosság, fáradság és vigyázás.” „Ezek az okok, akik legköze-

lebb vannak a véghezvitelhez, és ezek nélkül a hadnagy lehetséges hogy bölcs lehet, 

de szerencsés soha nem… Ezekkel kénszeríttetik az szerencse, hogy ne fusson el 

előttünk… egy szóval ezekkel adatik mód a dolgoknak, kiket magunkban elszántunk, 

végben vitelére.” A háború természetének, különleges légkörének mélységes ismere-

téről tanúskodnak Zrínyinek azon aphorismái és centuriái, amelyekben részletesen 

kifejti, hogy az állandó tevékenységgel hogyan lehet legyűrni a háborúban jelentkező 

fizikai és lelki fáradtságot, s milyen eszközök állnak a hadvezér rendelkezésére az 

események kézbentartására, az ismeretlen tényezők számának korlátozására. Egye-

bek között a felderítés és a biztosítás, valamint az éberség, a „vigilantia” szerepét 

hangsúlyozza. 

A Vitéz hadnagyban Zrínyi nagy teret szentel a háború lélektani vonatkozásai-

nak, a tipikus stersszhelyzet és félelemérzet leírásának és enyhítési módjainak. Az 
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ismeretlentől való rettegés ellenszerei közé sorolja az állandó készenlétet (a „jó 

rezolúciót”), a hadsereg intézményes kereteit, a parancsnok tekintélyét, „serény 

magaviselését”, biztató szavait. A pánik megelőzésének legfőbb eszköze azonban az 

áttekinthető, szervezett csatarend, amelyben minden katona pontosan ismeri a helyét 

és feladatait. A nyugati, reguláris hadviselés „rendelt csatarendje” biztonságérzetet, 

lelki támaszt ad a katonáknak, ezáltal harc közben csökkenti a félelemérzetet. Ez 

utóbbival kapcsolatban éles kritikával illeti a magyar gyakorlatot, amely a „ménes 

avagy barom járására” hasonlít inkább, s a katonának nem nyújt biztos támpontot a 

küzdelem forgatagában. 

Végül Zrínyi a kor egyik legfontosabb stratégiai problémáját, a döntő csata kérdé-

sét is tárgyalja ebben a művében. A döntést kereső és a döntést kerülő stratégiát egy-

aránt jogosultnak tartja, az idő és az alakalom parancsa szerint. A kérdés annyira fon-

tos számára, hogy több aphorismus mellett a 3. discursusban kizárólag ezzel foglalko-

zik: „Nincs az hadakozásnak oly regulája, kit okvetlenül megtarthasson mindenkor a 

hadnagy. Különböztetni kell és változtatni a dolgokat, az mint az idő és az alkalmatos-

ság parancsolja.” 

A Vitéz hadnagy morális és a katonai tematikájának ilyen vázlatos áttekintéséből 

is látszik, hogy Zrínyi a „perfetto capitano” irodalom szinte valamennyi problemati-

káját és dilemmáját érinti e műben. Mivel azonban nem tiszta tudományos szándék-

kal közeledett a történeti valósághoz, hanem praktikus-pragmatikus reflexió, tanúság 

szerzés alkalmát látta és kereste benne, „nem ért el a rendszerezésig”. Befejezetlen-

sége ellenére hadtudományi szempontból is Zrínyi fő műve, amelynek óriási jelentő-

sége van mind a tematika, mind a műfajok hazai meghonosításában. 
 

* 
 

Zrínyi fő művének hadtudományi szempontból a Vitéz hadnagy című háromré-

szes gyűjteményt kell tekinteni, amely a „perfetto capitano” körül kibontakozott 

európai traktátusirodalommal áll rokonságban. Ez volt egyúttal első hadtudományi 

műve, miután elemzésem szerint a töredékesen fönnmaradt Tábori kis tracta című 

regulamentumot utóbb, 1663 őszén írta.  
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Zrínyi hadtudományi munkássága korszakhatárnak tekinthető, amelyet a magyar 

nyelvű katonai irodalom gyors ütemű kiterebélyesedése követett. Zrínyi volt az első 

magyar nyelvű hadtudományi író, a magyar katonai nyelvezet megalapítója. Munkái 

kéziratban eljutottak a távoli Erdélybe is, s komoly hatást gyakoroltak II. Rákóczi 

Ferenc hadseregszervezési törekvéseire. A magyar hadtudomány a 17. században 

Zrínyinek köszönhetően európai színvonalra emelkedett, s a kor hadviselésének 

számos problémájára választ adott. Közülük nem egyet elsőként fogalmazott meg, 

mint például a hadseregellátás kérdését, a hadseregellátás és stratégia kapcsolatát, 

valamint a háború filozófiáját, a félelem és a katonai döntés pszichológiáját.  
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VI. Új tudományos eredmények, következtetések és alkalmazásuk 

 

 

Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudományi irodalom vizsgálatában az eszme-

történet, a filológia és a könyv-és könyvtártörténet módszereit alkalmaztam, mivel 

úgy véltem, hogy az írott hadtudományi munkák szövegszerű sajátosságainak megra-

gadása és eszmetörténeti összefüggéseik feltárása jelentősen hozzájárulhat a korabeli 

katonai gondolkodás ma különböző tudományágak (politika, teológia, matematika) 

kompetenciájába tartozó formáinak egységben történő szemléletéhez, a 17. századi 

hadtudomány helyzetének tisztázásához és Zrínyi prózai műveinek interpretálásához. 

A kutatás eredményei hipotézisemet megerősítették. 
 

Disszertációm új kutatási eredményének tartom 

1. a 17. századi magyarországi hadtudományi műveltség (olvasmánykultú-

ra) elemzését; 

2. a 17. századi magyarországi hadtudományi irodalom tematikájának és 

főbb műfajainak megállapítását; 

3. Zrínyi Miklós könyvtárának hadtudományi kötetei azonosítását; 

4. Zrínyi Miklós hadtudományi műveinek (mindenekelőtt a Tábori kis 

tractá-nak és a Vitéz hadnagy-nak) a magyar és az egyetemes hadtudo-

mányi irodalomban való elhelyezését. 
 

A 17. századi európai és magyarországi hadtudományi irodalom és ez utóbbin 

belül Zrínyi műveinek sajátos, irodalom- és eszmetörténeti áttekintése számos, a 

hadtudomány szempontjából is tanulságos és hasznosítható eredménnyel járt. Ilyen 

például a hadtudomány változó voltának, 17. századi tudománytörténeti helyének és 

szerepének tisztázása, a katonai gyakorlat és az elmélet viszonyáról a kora újkorban 

vallott nézetek, ezen belül a nevelés és képzés, mint a katonai tapasztalatok átadásá-

nak egyik hatékony módja előtérbe kerülésének bemutatása. 

Tágabb értelemben disszertációm a hadtörténetírásról zajló nemzetközi és hazai 

diskurzusba is bekapcsolódik: olyan területekre világít ugyanis rá, amelyek a 19. 

század óta kívül kerültek a hagyományos hadtörténetírás (hadtudomány) látókörén 
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(gondolok itt például a háború egyik fontos aspektusára, a vallásra, a háború teológi-

ájára, a „szent háború”-kérdésére), jóllehet ma a terrorizmus és a széles körben elter-

jedt fundamentalizmus következtében ismét szükség lehet e területeknek (lásd 

dzsihád) hadtörténeti, hadtudományi értelmezésére. Erre utal a történetírásnak a téma 

iránt Európa-szerte megnyilvánuló fokozott érdeklődése is.396 

Disszertációm eredményei az egyetemi hadtörténet oktatásában és a Zrínyi-

hagyományok áplásában is felhasználhatók. 

 

* 

 

Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eddigi pályámat egyenget-

ték, kutatómunkámat támogatták és irányították. Hálás vagyok a sorsnak, hogy egye-

temista koromban Klaniczay Tibor és Kovács Sándor Iván tanítványa lehettem, és 

oldalukon, ifjú filozopterként, bekapcsolódhattam a zágrábi Zrínyi-könyvtár feldol-

gozásának munkálataiba. Szinte a kezdetektől élvezhettem R. Várkonyi Ágnes kitün-

tető figyelmét és néhány évig Perjés Géza baráti szeretetét és inspirálását. Sokat 

köszönhetek Bene Sándor, Domokos György, Négyesi Lajos és Veszprémy László 

baráti ösztönzésének, észrevételeinek és végül, de nem utolsó sorban témavezetőm-

nek, Ács Tibornak. Az ő segítsége, a rám gyakorolt szelíd erőszak nélkül disszertáci-

óm valószínűleg sohasem készült volna el.  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
396 Lásd Tessore 2004., valamint Fodor Pál: A dzsihád „íze”. A szent háború az iszlámban és 

a 14–17. századi Oszmán Birodalomban c. előadása az MTA Történettudományi Intézetében, 2008. 

május 13-án, megjelent: Fodor 2008. 
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