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A témaválasztás indoklása, a célok és módszerek bemutatása 
 
 
 

A magyar hadtörténetírás régi adóssága a költő, író, katona és politikus Zrínyi Mik-

lós (1620–1664) hadtudományi könyveinek (ami a régiségben gyakorlatilag egyet jelent 

olvasmányaival), egyszersmind a koraújkori magyarországi hadtudományi gondolkodás 

írott forrásainak összegyűjtése és interpretálása. Zrínyi monográfusa, Klaniczay Tibor 

akadémikus már az 1980-as évek közepén felhívta rá a figyelmet, hogy „a hadtörténé-

szek feladata szembesíteni a Zrínyi-könyvtár Militares szakjának könyveit az akkori 

európai szakirodalom élvonalával”,1 amit a Magyarországon akkoriban kibontakozni 

kezdő értelmiségtörténet művelői azzal egészítették ki: meg kellene vizsgálni a 

hungarus szerzőktől született kora újkori hadászati műveket „abból a szempontból, hogy 

mennyire volt ezek információs anyaga naprakész, mennyire vették figyelembe a kor-

szerű európai hadászati elveket. Valószínűleg itt is Zrínyi munkái körül kell a vizsgáló-

dást kezdeni.”2 

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

gyarországi hadtudományi irodalom kérdéskörének kutatására. Ennek során részt vet-

tem Zrínyi Miklós a zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtárban (Nacionalna i Sve-

učilišna Biblioteka) őrzött könyvtárának Klaniczay Tibor irányításával az 1980-as évek 

közepén megindult feldolgozási munkálataiban,3 valamint a Hadtörténeti Könyvtárban, 

1995-ben az OTKA támogatásával elkezdődött, a 16–18. századi magyarországi hadtu-

dományi nyomtatványok összegyűjtését célzó kutatási programban.4 Doktori disszertá-

ciómban ezen alapkutatások eredményeit hasznosítva kísérlem meg Zrínyi hadtudomá-

nyi műveltségét, könyvtárának katonai tárgyú köteteit, illetve saját műveit beilleszteni a 

korabeli hazai és nemzetközi hadtudományi irodalom kontextusába. 

Mint a dolgozat címe is jelzi, érdeklődésem és vizsgálódásom középpontjában Zrí-

nyi Miklósnak a hadtudományi irodalommal való kapcsolata állt. Ebbe a kérdéskörbe 

                                                 
1
 Klaniczay 1986. 117–118. 

2 Zombori 1988. 160. 
3 Lásd erről: Bibliotheca Zriniana 1991. 
4 Hausner–Veszprémy 1996. 118–126.; Domokos–Hausner–Veszprémy 1997. 33–57. 
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éppúgy beletartoznak Zrínyi könyvtárának katonai tematikájú kötetei, mint katonai tár-

gyú (tulajdonképpen összes prózai) munkáinak hadtudományi forrásai, műveiben kifej-

tett nézetei a hadtudományról és az elmélet szerepéről a hadakozásban, avagy e művek 

elhelyezkedése a korabeli nemzetközi és hazai hadtudományi irodalom koordinátarend-

szerében. Ez utóbbihoz azonban – ha csak vázlatosan is – áttekintést kellett adnom a 17. 

századi európai hadtudományi irodalom jellemzőiről és az 1600 és 1700 között magyar-

országi szerzők által írott hadtudományi munkákról, beleértve az általam ismert kézira-

tokat is. Fontos része disszertációmnak a magyarországi hadtudományi műveltség álla-

potának, társadalmi kiterjedtségének a meghatározása a 17. századi könyv- és könyvtár-

jegyzékek, valamint a nagyobb hazai közgyűjtemények ma is meglévő állománya 

alapján. E több száz kötetes könyvanyag bemutatása és elemzése a hazai művelődéstör-

ténet egy fontos területét alapvetően új megvilágításba helyezi. Ennek ismeretében a 

korszak legnagyobb összefüggő hadtudományi gyűjteménye, a Zrínyi-könyvtár vonat-

kozó részének jelentősége még jobban kiemelkedik. 

Kutatásaim végső célja az egyetemes hadtudományi irodalom 17. századi hazai re-

cepciójának és abban Zrínyi Miklós úttörő szerepének bemutatása, s Zrínyi és néhány 

kortársa példáján keresztül a hadtudományi nyomtatványok szerepének, a hadi gondol-

kodás és praxis viszonyának, összefüggéseinek tisztázása, a kérdés elméleti téren is 

hasznosítható tanulságainak megfogalmazása. Ez utóbbi jelentőségét mutatja, hogy 

1990-ben a Nemzetközi Hadtörténeti Bizottság is a hadi gondolkodás és a hadviselés 

praxisa kapcsolatának szentelte a 16. nemzetközi konferenciáját Madridban. 

A hadtudományi művek vizsgálatának lehetséges módszerei közül a disszertáció 

elkészítése során az interdiszciplináris eszme-, mentalitás- és irodalomtörténeti megkö-

zelítést alkalmaztam, amelynek az alapjait a Renaissance warfare-t tárgyaló angol nyel-

vű történetírás vetette meg, beemelve a háború művészetéről született 15. századi érte-

kező irodalmat a humanista kultúra vizsgálatába.5 Ezt különféle műfajtörténeti szem-

pontok és posztmodern szövegértési módszerek bevonásával a legutóbbi idők iroda-

lomelméleti és -történeti kutatása fejlesztette tovább.6 Ennek megfelelően az egyes feje-

zetekben éltem a filológia, a könyv- és könyvtártörténet, az eszmetörténet eszközeivel, 
                                                 

5 Mallett 1961.; De la Croix 1963.; Webb 1965.; Taylor 1973; Hale 1980. 245–289.; Hale 1983. 
6 Verrier 1997; Fantoni 2001. 15–66.; Lang 2002. 4–23.; valamint Bitskey 2006.és Bene 2007. 50–64. 
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mivel úgy véltem, hogy az írott hadtudományi munkák szövegszerű sajátosságainak 

megragadása és eszmetörténeti összefüggéseik feltárása jelentősen hozzájárulhat a ko-

rabeli katonai gondolkodás ma különböző tudományágak (politika, teológia, matemati-

ka) kompetenciájába tartozó formáinak egységben történő szemléletéhez, a 17. századi 

hadtudomány helyzetének tisztázásához és Zrínyi prózai műveinek interpretálásához. A 

kutatás eredményei hipotézisemet megerősítették. 

A dolgozat hat fejezetből áll, s függelékben közlöm Zrínyi Miklós könyvtára had-

tudományi köteteinek és a 16–18. század folyamán Magyarországra bekerült katonai 

tárgyú nyomtatványoknak a jegyzékét. 

Az alábbiakban fejezetenként haladva ismertetem a disszertáció tartalmát és főbb 

megállapításait. 

 

I. fejezet 

Az európai hadtudományi irodalom a 17. században 

 

A 16. század eleje és a 17. század második fele közötti időszak hadtudományi iro-

dalmára a koraújkori európai „hadügyi forradalom” kérdése körül az 1980-as évek óta 

felerősödő tudományos vita vetett fényt, amelynek egyik fontos eredménye a hadtudomá-

nyi nyomtatványok tudomány-, társadalom és szellemtörténeti jelentőségének felismerése 

és a hadügyi fejlődésben játszott szerepük tisztázása.7 A „military revolution”-nal kapcso-

latos vitáktól, periodizációs kérdésektől függetlenül nyilvánvaló, hogy az európai hadse-

regek fegyverzeti, technikai és harcászati átformálását, illetve az erődítéstechnika és a 

várostromok területén bekövetkezett gyors változásokat részben ösztönözte, részben pe-

dig végigkísérte a hadtudományi szakmunkáknak a korábbihoz képest robbanásszerű 

mennyiségi növekedése és, a könyvnyomtatásnak köszönhetően, Európa-szerte gyors 

elterjedése. 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.8 

                                                 
7
 Roberts 1955.; Parker, 1988.; Dowing 1992.; Etis 1995.; Benett 2008. 

8 Schmidtchen 1990.; León 1996. 61–85.; valamint A magyar katonai gondolkodás története. Ta-

nulmánygyűjtemény. Szerkesztette Ács Tibor. Budapest, 1995. c. kötet tanulmányai. 
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E fejlődésre nem csupán az új típusú ismeretek, hanem azok megszerzésének új 

módja is jellemző: a harctéri gyakorlat egyeduralma lassan átengedi helyét a nyomtatott 

szövegek tanulmányozására épülő nevelési szisztémának, majd még később a katonai 

iskolák felállításának.9 A korábbi vélekedés megváltozását jelzi, hogy amíg Jorge Ra-

dendorfer frankfurti csodadoktor a 15. század második felében sokak véleményével 

egyezően azt írta: „hadfivá csakis a gyakorlat tesz s nem a könyvek tanulmányozása 

vagy a trójai háború olvasmányai”,10 addig Sir Clement Edmondes Caesar-fordításának 

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

mányban magas szintre jusson el, nem elég a mégoly hosszú harctéri gyakorlat. Olvasás 

és elmélkedés szükséges hozzá.”11 Ettől kezdve a közvetlen harctéri tapasztalatok szük-

ségessége mellett minden szerző egyetértően hangsúlyozza a „könyvek” és a „históriák 

olvasásának” és a tanulásnak a fontosságát. 

A 17. század hadtudományi nyomtatványait hihetetlen műfaji és tematikai tarkaság 

jellemzi a humanista dialógusoktól a tábori prédikációkon keresztül az értekező prózáig. 

Amíg a korábbi hadtudományi irodalom jórészt a klasszikus hadtudomány recepcióját 

jelentette, addig a hadügyi fejlődés hatására e században lendületes fejlődésnek indultak 

az egyes részdiszciplínák. A tűzfegyverek megjelenése inspirálta az erődítéselméletet, a 

várépítészeti szakirodalmat, majd a tüzérség, a pirotechnika szakterületét. Ezzel egy-

időben, a bekövetkezett harcászati reformoknak megfelelően, a gyalogság és lovasság 

alakzatairól is munkák sora jelent meg. 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 hadi-

jog, különösen Hugo Grotius alapvető művének megjelenése után. 

A gazdag anyagban nehéz határt vonni a hadtudomány, a politika, a mérnöki tudo-

mányok, a geometria, matematika és a filozófia diszciplínái között. Néhol csak a művek 

tartalmának részletes elemzése segíthet. A jó hadvezér alakját tematizáló, igen kiterjedt 

értekezésirodalom (közel 300 művet ölel fel!), amelyhez Magyarországon Zrínyi Vitéz 

hadnagy c. műve is tartozik, például szinte teljes egészében a politikai traktátusiro-

                                                 
9 Hale 1983. 225–307.; Fantoni 2001. 22. 
10 Idézi: Schmidtchen 1990. 294. 
11 Idézi: Webb 1965. 9. 
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dalmon belül helyezkedik el, annak fényében értelmezhető, s igazi tárgyát nem is a 

hadművészet vagy hadtudomány, hanem speciálisan etikai kérdések (az erkölcsi jó, a 

virtus, ez erény, a hősiesség) képezik.12 

A klasszikus auktorokat (Polybiosz, Livius, Caesar, Tacitus) még a 17. században 

is katonai tekintélyként kezelték, kommentált kiadásaik ezért még e korszakban is jog-

gal tekinthetők a hadtudomány részeként. A történetírók mellett az antik filozófusok 

tanulmányozása szintén hozzájárult az újkori hadtudományi irodalom kibontakozásá-

hoz. A sztoikus filozófiával való elmélyült foglalkozása eredményeként született Justus 

Lipsiusnak, a híres németalföldi humanistának a De constantia című munkája, amelyet 

a politikusi bölcsességről írott De prudentia követett. Ennek 5. könyve éppen az ellen-

séggel szemben szükséges katonai bölcsességgel, a „militaris prudentiával” foglalkozik. 

Lipsius lelkes híve volt Polybiosznak is, 1595-ben például kommentárt jelentetett meg a 

6. könyv 19-42. közötti fejezeteiről De militia Romana libri quinque. Commentarius ad 

Polybium (Antwerpen, 1598) címmel. Az ő egyik híres leideni egyetemi tanítványa, 

Orániai Móric később számos példát merített ebből katonai reformjaihoz. 

A katonai tematikához is kapcsolódnak az igazságos és a szent háború kérdésével 

foglalkozó teológiai diskurzusok, prédikációk. 

A hadtudomány diszciplínák közötti pozíciójának meghatározásában, vagyis abban, 

hogy mi tekinthető hadtudományi műnek, mit tartottak a 17. században hadtudomány-

nak, a kortárs tudomány-rendszerezések, valamint a legkorábbi bibliográfiai kezdemé-

nyezések segítenek. A korabeli német tudományosság egyik jeles alakja, Hermann 

Conring például a politikatudományt határolta el többek között a hadtudománytól (De 

civili prudentia…. Helmstedt, 1662). Egy francia szerző J. M. von Loen általános kato-

nai művéhez csatolt bibliográfiája, igaz, már a 18. századból, logikus és jól használható 

összegzését nyújtja a katonai irodalomnak. Első része a történeti, hadtörténeti munkák-

kal, második része a hadtudománnyal („les sciences militaires”) foglalkozik. Ezen belül 

témák, s ahol szükséges, nyelvek szerint tagolta a műveket: ókori szerzők, modern szer-

zők az ókori hadügyről, hadiépítészet, tüzérség, tűzfegyverek, hajózás, gyalogság, lo-

vasság, kiképzés, fegyelem, affaires du commissariat, kapitányok, csatarendek, hadijog, 

                                                 
12 Fantoni 2001, 38–39. 
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különleges jogi kérdések, párbajok, szabályzatok, a háborúra vonatkozó erkölcsi és poli-

tikai reflexiók, ikonográfia.13 

Mindezek tükrében elmondható, hogy a 17. század java részében a hadtudomány a 

praktikus (alkalmazott) tudományok, a gyakorlati tudás rendjébe tartozott, és a katonai 

tematikájú diskurzus Európa-szerte csak lassan önállósodott a szintén helyét kereső po-

litikaitól, a filozófiaitól, a jogitól és a teológiaitól. E tekintetben Raimondo Montecuccoli 

munkássága jelentett fordulópontot. 

 

II. fejezet 

A magyarországi hadtudományi irodalom a 17. században 

 

Magyarországon Zrínyi Miklósnak még az 1650-es években is azon kellett kese-

regnie, hogy „más nemzetek könyveket írnak seregek rendeléséről, mi penig azokat 

nevetjük, mennyi mesterség és tudomány kévántatik ahoz”. Tény, hogy a 17. században 

magyar szerzőtől magyar nyelven egyetlen „tisztán” hadtudományi munka sem jelent 

meg nyomtatásban. Még Zrínyi művei is kéziratban maradtak, mert mint az Áfium című 

röpiratában kénytelen volt megvallani: „ezelőtt is penig írtam egy kis traktátust, kinek 

neve Vitéz hadnagy, de csak magamnál tartom, mert én nem látok olyat, ki gyönyör-

ködnék olvasásában…”  

Az 1600 és 1700 közötti időszakból Pécsi Lukács Az keresztyen hadakozasnac 

tüköre c. művétől (1595) Forgách Simon 18. század eleji Discursusaiig alig néhány tu-

catnyi magyarországi, azaz magyar szerzőktől itthon és külföldön megjelent, magyar és 

idegen nyelven, elsősorban latinul és németül írott hadtudományi munkát ismerünk. 

Ezek mindössze néhány típusba sorolhatók. Többségük a teológiai diskurzusba tartozik 

(Pécsi Lukács, Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól 1602, 

Tolnai Mihály: Szent Had 1676), s az igazságos, a szent háború, az erkölcsi jó kérdéseit 

érintik, de van köztük olyan, ami a háborúval kapcsolatos politikai reflexiók közé 

(Lackner Kristóf: Galea Martis hoc et bona militia pro publica salute 1625, Zrínyi több 

                                                 
13

 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. chez Jean Frederic Fleischer, 

1743. További kiadásai uo. 1751., németül 1752. Jähns II. 1782–1783. 



 8

munkája, valamint Batthyány II. Ádám: Mars politicus, azaz okos hadviselő 1680. k.). 

Másik nagy csoportjuk a korszakban Európa-szerte nagy számban megjelenő hadi rend-

tartások, szabályzatok hazai képviselője. 

Külön tárgyalom a magyarországi szakirodalomban mindeddig számba nem vett 

egyetemi disputációkat, mint a katonai kérdések iránt a 17. században megélénkülő ér-

deklődés jelét. A hadakozás jogi, etikai és bizonyos technikai kérdései előbb a nagy 

protestáns egyetemek filozófiai-matematikai képzésében követeltek helyet maguknak, 

majd a 17. század közepétől a katolikus egyetemi oktatásban is. Mintegy tucatnyi 

hungarus szerző külországi egyetemeken tartott katonai tematikájú disputációja maradt 

fenn, ezeknek és szerzőik életútjának elemzése fontos adalékkal szolgál a hadtudomány 

korabeli szerepéről, a gyakorlat és elmélet kapcsolatáról. Ezekhez kapcsolódik Moesch 

Lukács, a Pálffy János Károly szolgálatában, Buda felszabadításában is részt vett piaris-

ta szerzetes kéziratban maradt hadiépítészeti jegyzete (Nucleus Architectonicae 

Militaris), amelyet 1683–1684-ben a podolini piarista kollégiumba járó lengyel 

nemesifjaknak adott elő. 

Már Zrínyi hatását tükrözi a 17. század végének és a 18. század elejének kéziratban 

maradt két hadtudományi értekezése, Batthyány II. Ádám Mars Politicus, azaz okos 

hadviselő című töredéke és Zrínyi rajongója, az Áfiumot először kiadó Forgách Simon 

discursusai. 

 

III. fejezet 

Külföldi hadtudományi kéziratok és nyomtatványok 

Magyarországon a 17. században 

 

Az egykorú könyvjegyzékek feldolgozása, valamint a különböző gyűjteményekben 

ma is hozzáférhető hadtudományi munkák összegyűjtése alapján árnyaltabb kép rajzol-

ható az európai hadtudomány hazai recepciójáról, arról, hogy az egyes társadalmi réte-

gek a hadtudomány mely ágai és milyen színvonalú, milyen nyelvű művei iránt érdek-

lődtek. E több száz kötetes könyvanyag bemutatása és elemzése a hazai művelő-

déstörténet egy fontos területét alapvetően új megvilágításba helyezi. Ennek ismere-

tében a korszak legnagyobb összefüggő hadtudományi gyűjteménye, a Zrínyi-könyvtár 

vonatkozó részének jelentősége még jobban kiemelkedik. 



 9

Mai tudásunk szerint több mint 300, a hadviselést elméleti szinten tárgyaló kötet 

került be Magyarországra a 16–17. század folyamán, s ez legkevesebb 134 címet takar. 

Az európai hadtudományi szakirodalom legjelesebb alkotásai rendre megjelentek a ma-

gyarországi gyűjteményekben, a hadügyi fejlődés eredményeit nálunk is figyelemmel 

kísérték. Ezek alapján megállapítható, hogy a magyarországi hadtudományi műveltség 

jóval szélesebb körű volt annál, ami a magyar(országi) szerzők hadtudományi tárgyú 

műveinek az összességéből kibontakozik. 

A történelmi körülmények, a Bécsben székelő császári-királyi udvar, a magyar 

arisztokrata udvarok kis száma, a Birodalmon belüli súlytalanságuk, az egyetemi és 

főiskolai rendszer hiánya, a hazai kiadású, illetve magyar nyelvű hadtudományi nyom-

tatványok számára túlságosan kis piac, mind közrejátszottak abban, hogy az ilyen irá-

nyú magyarországi igényt a külföldön nyomtatott kiadványok importja révén elégítették 

ki. E helyzet gyökeresen különbözött például a lengyelországitól, ahol a lengyel szerzők 

a hadtudományi szakmunkák sorát írták, illetve fordították nyugati nyelvekről. 

Az országba bekerült művek döntő többsége a 17. századból való. A könyvanyag 

nyelvi megoszlása a hazai kulturális viszonyokat tükrözi: egyharmaduk latin, s igen 

jelentős számú német és olasz nyelvű munka van közöttük. Tartalmukat tekintve három 

csoportra oszthatók: az elsőbe a legnagyobb számban előforduló erődítéstani, ostrom-

technikai és tüzérségi-pirotechnikai, a másodikba az elméleti kérdésekkel (taktika, had-

seregszervezés) foglalkozó munkák, a harmadikba pedig a hadviselés legkülönfélébb 

területeihez kapcsolódó jogi művek és szabályok tartoznak. A könyvjegyzékekben leg-

gyakrabban előforduló szerzők: Hugo Grotius, Vegetius, Justus Lipsius, Georg Andreas 

Böckler és Joseph Furtenbach. 

A 16. századi szerény kezdetek után az 1630-as évektől kezdődően mind több 

könyvjegyzékben bukkannak fel hadtudományi nyomtatványok. A 17. századi Magyar-

országon a hadtudományi kötetek minden második tulajdonosa a városi értelmiség, az 

iparos és a kereskedő polgárság köréből került ki. A század közepétől a hadtudományi 

nyomtatványok legjelentősebb olvasói rétege a hivatásszerűen fegyvert forgató arisztok-

rácia lett. A század egészét tekintve ez a társadalmi kör birtokolta a legtöbb hadtudomá-

nyi nyomtatványt. A legjelentősebb magyarországi hadtudományi gyűjteményt is az e 

rétegbe tartozó Zrínyi Miklós hozta létre csáktornyai bibliotékájában. 
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IV. fejezet 

Zrínyi Miklós könyvtárának hadtudományi kötetei 

 

A fejezet a Zrínyi-könyvtár monografikus feldolgozására támaszkodva számba ve-

szi a csáktornyai bibliotéka hadtudományi köteteit, Zrínyi prózai műveinek egyik lehet-

séges forráscsoportját. Zrínyi csáktornyai könyvtárának 1662 őszén felvett katalógusa 

önállóan, Militares cím alatt tartotta nyilván a hadtudományi köteteket. 1662-ben ez a 

szak 34 kötetet számlált, amelyben nem kevesebb, mint 62 mű volt található.14 Hozzá-

számítva ezekhez a katalógusban nem szereplő, ám a Zágrábban ma is meglévő, tehát 

feltehetően 1662 után beszerzett 3 kötetet (ebből 1 kézirat), 39 kötetről s az azokban 

fellelhető 70 műről mondható teljes bizonyossággal, hogy Zrínyi tulajdonában volt. 

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. A csáktornyai könyvtár 

militares anyaga európai összehasonlításban is megállja a helyét. A hadművészet 17. 

századi németalföldi megújítója, Orániai Móric (1588–1625) többezer kötetes könyvtá-

rában ugyan lényegesen nagyobb számban (188 kötet), de hasonló arányban vannak 

képviselve az ókori hadtudományi művek (Polybios, Ailianos, Onosandros, Caesar, VI. 

Leó császár stb.) és a reneszánsz hadelmélet szerzői, mint a Bibliotheca Zrinianában. A 

17. század végi török elleni felszabadító háború híres hadvezére, Savoyai Jenő herceg 

(1663–1734) bibliotékájában a Zrínyiénél ugyan valamivel több (82), összetételében és 

színvonalában azonban szinte teljesen megegyező hadtudományi munka sorakozott. 

Tudtunkkal ilyen, a hadtudományi irodalom egészét átfogó könyvgyűjtemény a 18. szá-

zad végéig nem jött létre Magyarországon. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Bibliotheca Zriniana 227–247. 
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V. fejezet 

Zrínyi hadtudományi munkái 

 

Ebben a fejezetben kap helyet Zrínyi Miklós hadtudományi műveinek jellemzése, a 

művek forrásokhoz való viszonya és Zrínyinek a hadtudományról, az elmélet és a tanu-

lás szerepéről e művekben vallott nézetei is.  

Zrínyi első művét a harmincéves háborúból hazatérve, az 1640-es évek második fe-

lében vetette papírra Tábori kis trakta címen. „Tábor” alatt hadsereget ért, s az érteke-

zésben a hadsereg megszervezésével, anyagi ellátásával és a táborozással kapcsolatos 

korszerű hadtudományi elveket foglalja össze saját tapasztalatai és korabeli szakmunkák 

(Schwendi Lázár, Leonhardt Fronsperger és Gusztáv Adolf hadi rendtartásai, valamint 

Adam Freytag egyik munkája) alapján. A Trakta pont a tábor megerősítésének leírásá-

nál szakad meg, ebből, valamint a Zrínyi könyvtárában fennmaradt két magyar nyelvű 

hadtudományi kivonatból (Ötödik Károly császár idejében az militiárúl írt tractatusból 

való extractus; Svendy Lázár militiárúl írt tractatusnak extractusa) esetleg arra lehet 

következtetni, hogy Zrínyi szeme előtt egy nagyobb igényű, a hadviselés minden részét 

felölelő katonai szakmunka terve lebegett. 

A Tábori kis trakta a hadseregszervezés kérdésében született európai értekezésiro-

dalom élvonalával tart kapcsolatot, az 1650–53 között készült Vitéz hadnagy a „tökéle-

tes hadvezér” (perfetto capitano) alakja körül főként az itáliai politikai traktátusiro-

dalomban kibontakozott diskurzussal áll szoros kapcsolatban. Az elmélkedés-gyűj-

temény három különálló része a korabeli politikai vagy katonai irodalom három 

műfajtípusát honosítja meg. A Discursusok az olaszul discorsi-nak nevezett rövidebb 

önálló értekezések, elmélkedések sorozatának felel meg, s fő forrása Jean de Silhon 

francia politikai író kézikönyvének olasz fordítása (Il ministro di stato Velence, 1639, 

1644.). A második rész az Aforizmusok címet viseli, s a 17. században igen kedvelt, a 

klasszikus auktorok szövegéhez fűzött rövid megállapításokat, kommentárokat (afo-

rismi) tartalmazó elmélkedésgyűjtemények műfajába tartozik, s Baltasar de Alamos y 

Barrientos hasonló című spanyol Tacitus-kommentárjain alapul. Végül a Centuriák 

vagy újabb elnevezés szerint Tanúságok, a rövid bölcs tanácsok (consigli-k, precetti-k, 

centuriák) rendszertelen sorozatából álló korabeli műfajt képviselik, miként fő forrásai, 

Francesco Guiccardini és Giovanni Francesco Lottini politikai elmélkedésgyűjteményei. 
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Az 1655–56-ban írott Mátyás-elmélkedések műfaja a politikai irodalomba tartozó 

királytükör, amely azonban a „tökéletes hadvezér”-ről szóló értekezésirodalommal is 

kapcsolatban áll. E mű ugyan Bonfini és Heltai elbeszélésére épül, de forrásai között 

megtalálható a már említett Silhon munkája is. 

Végül az 1661–63-ra datált Áfium a politikai röpirat műfajába tartozik, s a flamand 

humanista Oghier Ghislain de Busbecq Exclamatio, sive De re militari contra Turcam 

című, a 16. század második felében írott törökellenes röpiratát ülteti át magyar nyelvre. 

Ezek a munkák, bár laza szálakkal kapcsolódnak a hazai előzményekhez (Tinódi, 

Baranyai Decsi, Magyari stb.), valójában az európai hadtudomány műfajait és tematiká-

ját ültetik át magyar földre. Zrínyi költői műveiben is klasszikus és kortárs, főként itáliai 

mintákat követve honosított meg Magyarországon addig ismeretlen műfajokat, prózai 

munkáiban is ezt tette. Hadtudományi művei a korabeli európai hadtudományi irodalom 

változó, helyét kereső állapotát tükrözik. Ezekben szembenézett a hadtudomány önálló 

tudománnyá válásának, helyének, szerepének, a teória és praxis kapcsolatának kérdései-

vel, de nem jutott el az olyan, az újkori hadtudomány rendszerét felölelő elméleti munka 

megalkotásáig, mint kortársa és ellenlábasa, Raimondo Montecuccoli. Ennek ellenére 

Zrínyi prózai művei mind műfajilag, mind nyelvileg, mind tartalmilag fordulópontot 

jelentenek a magyar hadtudomány történetében. 

 

VI. fejezet 

Következtetések, új tudományos eredmények és azok alkalmazása 

 

A 17. századi európai és magyarországi hadtudományi irodalom és ez utóbbin belül 

Zrínyi műveinek sajátos, irodalom- és eszmetörténeti áttekintése számos, a hadtudo-

mány 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 átadásának egyik hatékony 

módja előtérbe kerülésének bemutatása. Tágabb értelemben disszertációm a hadtörté-

netírásról zajló nemzetközi és hazai diskurzusba is bekapcsolódik: ugyanis olyan terüle-

tekre világít rá, amelyek azóta kívül kerültek a hagyományos hadtörténetírás (hadtudo-

mány) látókörén (pl. a háború egyik fontos aspektusa, a vallás, lásd a „szent háború”-
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kérdését), jóllehet ma a terrorizmus és a széles körben elterjedt fundamentalizmus kö-

vetkeztében (lásd dzsihád) ismét szükség lehet e területeknek hadtörténeti, hadtudomá-

nyi értelmezésére.15 

 

Mindezek alapján disszertációm új kutatási eredményének tartom: 

1. A 17. századi magyarországi hadtudományi műveltség (olvasmánykultúra) 

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 a magyar és az egyetemes hadtu-

dományi irodalomban való elhelyezését 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Lásd Dag Tessore: A háború misztikája. Ford. Mátyus Norbert. Bp., 2004., valamint Fodor Pál 

Szent háború... c. előadása az MTA Történettudományi Intézetében, 2008. május 28-án. 



 14

A hivatkozott szakirodalom 

 

Bibliotheca 
Zriniana 

A Bibliotheca Zriniana története és állománya. Írták és összeállí-
tották Hausner Gábor, Klaniczay Tibor, Kovács Sándor Iván, 
Monok István, Orlovszky Géza. Szerk. Klaniczay Tibor. (Zrínyi-
Könyvtár IV.) Bp., 1991. 

Bene 2007. Bene Sándor: Eszmetörténet és irodalomtörténet. A magyar politikai 
hagyomány kutatása. BUKSZ, 2007. tavasz 50–64. 

Bitskey 2006. Bitskey István: Mars és Pallas között. Múltszemlélet és sorsértelme-
zés a régi magyarországi irodalomban. (Csokonai Könyvtár 36.) 
Debrecen, 2006. 

Bruckner 1971. Bruckner, J.: A Bibliographical Catalogue of the 17th Century 
German Books Published in Holland. The Hague–Paris, 1971. 

De la Croix 
1963. 

De la Croix, Horst: The Literature on Fortification = Renaissance 
Italy. Technology and Culture, 1963. 

Domokos–
Hausner–
Veszprémy 1997. 

Domokos György–Hausner Gábor–Veszprémy László: Hadtudo-
mányi nyomtatványok régi könyvjegyzékeinkben. Magyar Könyv-
szemle, 1997. 33–57. 

Fantoni 2001. Marcello Fantoni: Il „Perfetto Capitano”: storia e mitografia. = Il 
„Perfetto Capitano” immagini e realta (secoli XV–XVII). Atti dei 
seminari di studi Georgetown University a Villa „Le Balze” 
Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara 1995–1997. A cura di 
Marcello Fantoni. Roma, 2001. 15–66. 

Hale 1980. Hale, John R.: Industria del libro e cultura militare a Venezia nel 
Rinascimento. = Storia della cultura Veneta, vol. III/2. Ed. Gi-
rolamo Arnaldi – Manlio Pastore Stocchi. Vicenza, 1980. 245–289. 

Hale 1983. Hale, John R.: Renaissance War Studies. London, 1983. 

Hausner–
Veszprémy 
1996. 

Hausner Gábor–Veszprémy László: Magyarországi hadtudományi 
kéziratok és nyomtatványok katalógusa a kezdetektől a XVIII. szá-
zad közepéig. Hadtörténelmi Közlemények, 109 (1996/2). 118–
126. 

Jähns II. Jähns, Max: Geschichte der Kriegswissenschaften vornemlich in 
Deutschland. Zweite Abteilung. XVII. und XVIII. Jahrhundert bis 
zum Auftreten Friedrichs des Großen 1740. II. Bd. München und 
Leipzig, 1890. 

Klaniczay 1986. Klaniczay Tibor felszólalása a Zrínyi-kutatók 1984-ben tartott ta-
nácskozásán. = Zrínyi-dolgozatok. III (1986). Szerk. Dömötörfi 
Tibor, Thuróczy Horváth Andrea, Kovács Sándor Iván. Bp., 1986. 



 15

Lang 2002. Rainer Lang: Ars belli. Deutsche taktische und kriegstechnische 
Bilderhandschriften und Traktate im 15. und 16. Jahrhundert. 
(Imagines Meddi Aevi. Interdisciplinäre Beiträge zur Mittel-
alterforschung 12.) Wiesbaden, 2002. 

León 1996. León, Fernando González de: „Doctors of the Military Discip-
line”: Technical Expertise and the Paradigm of the Spanish Sold-
ier in the Early Modern Period. Sixteenth Century Journal, 
XXVII/1. 1996. 61–85. 

Mallett 1961. M. Mallett: Mercenaries and Their Masters. Warfare in Renais-
sance Italy. London–Sidney–Toronto, 1961. 

Oestreich 1969. Oestreich, Gerhard: Der römische Stoizismus und die oranische 
Heeresreform. = Uő.: Geist und Gestalt des frühmodernen Staats. 
Berlin, 1969. 11–34. 

Oestreich 1989. Oestreich, Gerhard: Antiker Geist und moderner Staat bei Justus 
Lipsius (1547–1606). Göttingen, 1989. 

Oman 1937. Oman, Charles: A History of the Art of War in the Sixteenth 
Century. London, 1937. 

Reinhard 1986. Reinhard, Wolfgang: Humanismus und Militarismus. Antike-Re-
zeption und Kriegshandwerk in der oranischen Heeresreform. =: 
Krieg und Frieden im Horizont des Renaissancehumanismus. 
Hrsg. Franz Josef Worstbrock. (Acta Humaniora, XIII.) 
Weinheim, 1986. 185–203. 

Schmidtchen 
1990. 

Schmidtchen, Volker: Kriegswesen im späten Mittelalter. Technik, 
Taktik, Theorie. (Acta Humaniora) Weinheim, 1990. 

Taylor 1973. Taylor, Frederick Lewis: The Art of War in Italy, 1494–1529. 
Westport, Connecticut, 1973. 

Verrier 1997. Verrier, Frederique: Les armes de Minerve. L’humanisme militaire 
dans l’Italie du XVIe siècle. Paris, 1997. 

Webb 1965. Webb, Henry J.: Elizabethan Military Science. The Books and the 
Practice. University of Wisconsin Pr., Madison, Milwankee-
London, 1965. 

Zombori 1988. Zombori István: Külföldi művek magyarországi fogadtatása. = Uő. 
(szerk.): Az értelmiség Magyarországon a 16–17. században. Sze-
ged, 1988. 159–167. 

 

 

 



 16

Szakmai-tudományos életrajz 
 
 
Személyi adatok: 

 születési hely, év: Budapest, 1960. 05. 17. 
munkahely: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Közlemények 

 rendfokozat: alezredes 
beosztás: felelős szerkesztő 

 lakcím: 1048 Budapest, Külső Szilágyi u. 20. 
 e-mail: ghausner@gmail.com 
  
 
Iskolák: 

 1974–1978  József Attila Gimnázium 
 1979–1984 ELTE BTK magyar–történelem szak 

          1984 jó rendű magyar nyelv és irodalom–történelem szakos középisko-
lai tanári diploma (sz.: 258/19/84) 

 1998–2001 ELTE BTK Történelemtudomány doktori iskola 
          2002 Történettudomány doktori program abszolutórium 
 2004–2005 ZMNE Hadtudományi doktori iskola 
          2005 Hadtudományi doktori program abszolutórium 
 
Nyelvismeret: 

1997: katonai szakanyaggal bővített „C” típusú középfokú német nyelv-
vizsga (nyelvvizsgabiz. sz.: 990/1997) 

 2008:  „C” típusú alapfokú francia nyelvvizsga 
(nyelvvizsgabiz. sz.: 107033) 

 

Szakmai pályafutás: 

1984–1990: felelős szerkesztő, Zrínyi Katonai Kiadó, Hadtudományi Szerkesz-
tőség 

1990–1993: tudományos továbbképzési ösztöndíjas, ZMNE 
1994–1998: tudományos kutató, HM HIM Hadtörténeti Intézet 

Hadtörténész Osztály 
1999–2000: szerkesztő, HM HIM Hadtörténelmi Közlemények 

 2000–  felelős szerkesztő, HM HIM Hadtörténelmi Közlemények 
 
 



 17

Katonai pályafutás: 

 1986:  hivatásos tiszt, főhadnagy 
 1991:  százados 
 1996:  őrnagy 
 2007:  alezredes 
 
Kitüntetés: 

 1995:  Tiszti szolgálati jel III. fokozat 10 év után 
 2000:  Érdem utáni szolgálati jel II. osztálya 
 2004:  Tiszti szolgálati jel II. fokozat 20 év után 
 2004:  Szolgálati érdemjel arany fokozata 
 
Tudományos társasági tagság: 

 Magyar Irodalomtörténeti Társaság (1984–) 
 Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (1990–) 
 
Tudományos pályafutás: 

 1982 óta részt veszek a Zrínyi-kutatásokban, egyebek közt Zrínyi Miklós Zág-
rábban őrzött könyvtárának Klaniczay Tibor akadémikus vezette feldolgozásában. Fő 
kutatási területem a XVII. század története, elsősorban Zrínyi Miklós, a költő és hadve-
zér tevékenysége és művei, valamint a XVII. századi hadtudományi irodalom. Tagja 
voltam a magyarországi hadtudományi nyomtatványok összegyűjtését Veszprémy Lász-
ló irányításával végző kutatócsoportnak, s mint történész szakértő kezdettől (2005) részt 
veszek Zrínyi-Újvár helyszíni kutatási programjában. 

Több mint harminc publikációm mellett mintegy húsz tudományos előadást tar-
tottam hazai konferenciákon, ezen kívül Rómában, ill. Párizsban, francia nyelven, nem-
zetközi kongresszuson. 

Konferenciák, tudományos előadások, megemlékezések és kiállítások szervezé-
sével, valamint könyv és folyóiratszerkesztőként huszonöt éve vállalok szerepet a ma-
gyar hadtudomány, azon belül is a hadtörténet szervezésében, menedzselésében, ered-
ményeinek szélesebb körű megismertetésében. 
 
Tudományos elismerés: 

 2008: Perjés Géza Díj (Alapítvány a Magyar Hadi Történetírás Támogatására) 
 
 
 
 
 
 



 18

Az értekezés témaköréből készült publikációk jegyzéke 

 
 

Könyv: 

1. Zrínyi Miklós Prózai művei. Négyesy László hagyatékából Kovács Sándor Iván veze-
tésével sajtó alá rendezte Bánki Judit, Hausner Gábor, Kazinczy Andrea et alii. 
Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1985. 761 o. (Zrínyi-Könyvtár I.) 

2. Esterházy Pál Mars Hungaricus. Sajtó alá rendezte és fordította Iványi Emma. Beve-
zette és szerkesztette Hausner Gábor. Zrínyi Kiadó, Bp., 1989. 562 o. (Zrínyi-
Könyvtár III.) 

3. A Bibliotheca Zriniana története és állománya. History and Stock of the Bibliotheca 
Zriniana. Szerkesztette Klaniczay Tibor. Írta és összeállította Hausner Gábor, 
Klaniczay Tibor, Kovács Sándor Iván et alii. Argumentum Kiadó–Zrínyi Kiadó, 
Bp., 1991. 628 o. (Zrínyi-Könyvtár IV.) 

4. Zrínyi Miklós válogatott levelei. Válogatta, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta 
Bene Sándor és Hausner Gábor. Balassi Kiadó, Bp., 1997. 329 o. (Régi Magyar 
Könyvtár, Források 6.) 

5. Zrínyi Miklós összes művei. Szerkesztette és az utószót írta Kovács Sándor Iván. A 
levelek és az emlékiratok szövegét gondozta és jegyzeteit írta Hausner Gábor. 
Kortárs Könyvkiadó, Bp., 2003. 1130 o. (Magyar Remekírók, Új folyam) 

6. A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Szerkesztette Bene Sándor, Hausner 
Gábor. Zrínyi Kiadó, Bp., 2007. 392 o. 

 

Könyvfejezet: 

7. Zrínyi Ádám leuveni peregrinációja. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, 
külföldiek Magyarországon. A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson 
elhangzott előadások. Szerkesztette Békési Imre, Jankovics József, Nyerges 
Judit. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest–Szeged, 1993. 529–
532. o. 

8. Adalékok a XVII. századi katonai gondolkodás történetéhez. = A magyar katonai 
gondolkodás története. Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette Ács Tibor. Zrínyi 
Kiadó, Bp., 1995. 44–56. o. 

9. A tisztképzés helyzete a XVII. században és Zrínyi Miklós elképzelései. = A magyar 
katonai vezető- és tisztképzés története. Szerkesztette: Lengyel Ferenc, Szántó 
Mihály. Bp., 1996. 18–30. o. 

10. Zrínyi Miklós könyvtárának hadtudományi kötetei. = Az értelem bátorsága. Tanul-
mányok Perjés Géza emlékére. Szerkesztette Uő. Bp., 2005. 247–259. o. 



 19

11. (Domokos Györggyel): Zrínyi-Újvár és ostroma Jacob von Holst helyszínrajza tük-
rében. = Portré és imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkor-
ban. Szerkesztette G. Etényi Nóra, Horn Ildikó. Bp., 2008. 241–264. o. 

12. Zrínyi Ádám. = A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Szerkesztette Bene 
Sándor, Hausner Gábor. Budapest, 2007. 165–180. o. 

13. Les tactiques contre les Turcs aux XVIe–XVIIe siècles. = Armes et cultures de guerre 
en Europe Centrale aux XVesiècles–XIXe siècles. Red. Pierre Roy. Paris, 2008. 
207–221. o. 

 
Folyóiratcikk: 

14. Zrínyi Ádám és a Zrínyi-könyvtár. Irodalomtörténeti Közlemények, 1987–88/1–2. 
185–192. o. 

15. (Veszprémy Lászlóval) Magyarországi hadtudományi kéziratok és nyomtatványok 
katalógusa a kezdetektől a XVIII. század közepéig. Hadtörténelmi Közlemények, 
1996. 118–126. o. 

16. (Domokos Györggyel és Veszprémy Lászlóval) Eruditio militaris. Iskolakultúra, 
1997. május 40–47. o. 

17. (Domokos Györggyel és Veszprémy Lászlóval) Hadtudományi nyomtatványok régi 
könyvjegyzékeinkben. Magyar Könyvszemle, 1997. 33–57. o. 

18. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadi edictuma. Hadtörténelmi Közlemények, 2001. 
469–485. o. 

19. (Négyesi Lajossal és Papp Ferenccel): „Juhakol” a szőlőhegyen. Kísérlet Zrínyi-
Újvár helyzetének meghatározására. Hadtörténelmi Közlemények, 2005. 835–
862. o. 

20. Vojenskahistoricka spisba v ranonovovekom Uhorsku. Vojenska História, 2005/4. 
67–82. o. 

21. (Négyesi Lajossal és Papp Ferenccel): „Tor” usred vinograda na brijegu. Pokusaj 
određivanja lokacije Novog Zrina. Podravina. Časopis za multidisciplinarna 
istraživanja, 2006/10. 28–49. o. 

22. (Kovács József Lászlóval): Egy kiadatlan XVII. századi hadtudományi munka. Bat-
thyány II. Ádám: Mars Politicus. Hadtörténelmi Közlemények, sajtó alatt. 

 
Kiállítás: 

23. A Zrínyiek Karthágója. Zrínyi-Újvár ostromának helyszíni kutatása, Őrtilos–
Belezna, 2003–2008. Kiállítás a ZMNE aulájában, 2008. április 30. A kiállítást 
rendezte Hausner Gábor, Négyesi Lajos, Padányi József, Papp Ferenc. 

 
 


